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I har fået landzonetilladelse til at ændre anvendelsen af halvdelen af 
et hus, Saltøvej 64A, 4700 Næstved, fra jagthytte til ny, selvstændig 
boligenhed 

 

Kære Charlotte Overgaard 

Vi skriver til dig for at meddele dig vores afgørelse på din ansøgning om 
landzonetilladelse. 

 

Næstved Kommune giver dig landzonetilladelse 

Du får landzonetilladelse til at ændre anvendelsen af halvdelen af et hus 
på Saltøvej 64A, 4700 Næstved, matr. nr. 1am, Saltø Hgd., Karrebæk, fra 
jagthytte til en ny, selvstændig boligenhed. 

 
 
Lovgrundlag 
 
Tilladelsen er meddelt med hjemmel i planlovens § 35, stk. 1, og § 35, stk. 
10, og gælder kun i forhold til landzonebestemmelserne i planloven. 
 

Hvornår gælder tilladelsen 

Vær opmærksom på, at tilladelsen først er gyldig, når klagefristen er 
udløbet den 9. juli 2022, og der ikke er klaget over den. Du vil høre fra os 
inden for en uge efter klagefristens udløb, hvis der er kommet en klage. 

 
Tilladelsen gælder i 5 år fra offentliggørelsen.  

 
Det, du har søgt om, kræver også byggetilladelse, og du må ikke gå i gang, 
før du har fået den. Hvis du ikke har søgt byggetilladelse, skal du gøre det 
på www.bygogmiljoe.dk. 

 
Den ændrede anvendelse kan også kræve fornyet spildevandstilladelse. 
Kontakt venligst spildevand@naestved.dk herom.  

http://www.n%C3%A6stved.dk/
http://www.bygogmiljoe.dk/
mailto:spildevand@naestved.dk
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Hvad ligger til grund for afgørelsen 

Du får tilladelse, fordi den nye bestemmelse i planloven, planlovens § 35, 
stk. 10, netop er indsat med det formål at understøtte indsatsen for 
bosætning i landdistrikterne ved at give mulighed for indretning af flere 
boligenheder i eksisterende bygninger, der er egnet hertil, og som uden 
væsentlig om- eller tilbygning kan indrettes til nye boligenheder.  Du kan 
læse mere om, hvorfor vi har givet dig denne tilladelse under afsnittet 
”Vores vurdering”. 

 

Offentliggørelse og klage 

Landzonetilladelsen skal offentliggøres. Vi annoncerer den på kommunens 
hjemmeside fredag d. 10. juni 2022 på https://www.naestved.dk/hoeringer  

Der kan klages over tilladelsen til Planklagenævnet via deres klageportal. 
Du kan læse mere i klagevejledningen på sidste side i tilladelsen.  

 

Redegørelse for sagen 

Huset på Saltøvej 64A-B, 4700 Næstved ligger i landzone, hvor ændret 
anvendelse af bygninger som udgangspunkt kræver en landzonetilladelse.  

Formålet med landzonebestemmelserne er at hindre spredt og uplanlagt 
bebyggelse i det åbne land og at bevare natur og landskabsværdier, men 
også at skabe rammer for vækst og udvikling i hele landet. 

 

Ansøgning  

Du har på vegne af ejer af Saltø Gods søgt landzonetilladelse til, at 
halvdelen af huset på Saltøvej 64A-B, 4700 Næstved, matr. nr. 1am, Saltø 
Hgd., Karrebæk, der er registreret som jagthytte, tages i brug som en 
selvstændig boligenhed til udlejning.  

 
Saltøvej 64A-B, 4700 Næstved. Jagthytten, der ønskes ændret til beboelse 
i den vestlige del af huset t.v., helårs-udlejningsbolig i den østlige halvdel 
af huset t.h. i billedet. SDFE skråfoto juni 2021 

https://www.naestved.dk/hoeringer
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I forbindelse med ansøgningen oplyser du, at den vestlige del af huset, der 
er blevet anvendt som jagthytte, tidligere har haft status som bolig, men at 
status er blevet ændret for mere end 20 år siden.  

 

Placering 

Huset på Saltøvej 64A-B, 4700 Næstved, matr. nr. 1am, Saltø Hgd., 
Karrebæk, hører under Saltø Gods og er det østligste beliggende hus i 
husrækken Saltø Huse, der oprindeligt er opført som medarbejderboliger 
for godset og nu udlejes til helårsbeboelse.  

 

  

Saltø Gods og Saltø Huse med jagthytten markeret med rød prik 

 

Huset ligger i landzone, frit i det åbne land, i et område, der er udpeget 
som Værdifuldt kulturmiljø i det åbne land. Kulturmiljøet opleves som et 
veldefineret og velbevaret, bevaringsværdigt kulturmiljø.  

Tre lange bindingsværkshuse langs Saltøvej, opført i perioden 1850-1915 
udgør de tidligere landarbejderboliger. De enkelte huse er ikke fredede, 
men huset på Saltøvej 64A-B, der er opført i 1915, er registreret som 
bevaringsværdigt med en bevaringsværdi på 3 (høj).  

Bebyggelsen er jf. ”100 Kulturmiljøer i Næstved Kommune” sårbar overfor 
både funktionstømning, forfald og manglende vedligeholdelse samt 
væsentlige ændringer af arkitektur og omgivelser, men også overfor 
strukturelle ændringer, der vil forandre områdets karakter.  

Landarbejderboligerne ligger meget lavt i terrænet ved Saltø Å, der netop 
er blevet genslynget som led i et naturgenopretningsprojekt.  

Med en placering mindre end 40 meter fra den nyslyngede å er huset på 
Saltø vej 64A-B omfattet af naturbeskyttelseslovens §16, 150 m 
åbeskyttelseslinje.  

Åbeskyttelselinjen har til formål at sikre åer som værdifulde 
landskabselementer og som levesteder og spredningskorridor for plante- 
og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt tale om forbud mod 
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ændringer. Indendørs anvendelsesændringer reguleres dog ikke af 
naturbeskyttelseslovens regler.  

 

Naturgenopretningsprojekt genslyngning af Saltø Å omkring Saltøvej 

 
Området omkring Saltø Gods er i øvrigt udpeget som Jordbrugsområde i 
kommuneplanen. Formålet med udpegningen er at sikre jordbrugets 
erhvervsmæssige vækst og en bæredygtig natur- og landskabsforvaltning. 

På engene ca. 720 meter syd-sydvest for huset på Saltøvej 64A-B er der i 
2017 opført 3 stk. 150 meter-vindmøller. Huset på Saltøvej ligger indenfor 
de arealer omkring møllerne, der er udlagt som støjbelastede arealer. 
Indenfor disse udpegede områder må der ikke planlægges for støjfølsom 
anvendelse. 

På omtrent samme arealer under vindmøllerne planlægges der i øjeblikket 
etablering af et solcelleanlæg på cirka 87 ha. Planforslaget er endnu ikke 
endeligt vedtaget, og den endelige placering af en evt. solcellepark kendes 
derfor ikke.   

Med en afstand på ca. 3,5 km til kysten mod Karrebæk Fjord ligger huset 
på Saltøvej 64A-B i øvrigt inden for kystnærhedszonen. Formålet med 
kystnærhedszonen er at beskytte de danske kystlandskaber mod unødige 
ændringer. 

 

Vurdering af sagen 

Hensynet til velfungerende landdistrikter varetages gennem 
kommuneplanlægningen, der lægges til grund for administrationen af 
landzonebestemmelserne. Udviklingen på landet, herunder varetagelsen af 
de jordbrugsmæssige interesser, mulighederne for naturgenopretning og 
etablering af nye energiparker understøttes bedst ved at styrke 
bosætningen i byer og landsbyer, og ikke ved at fremme yderligere spredt 
helårsbosætning i det åbne land. Det gælder derfor generelt, at nye boliger 
i det åbne land ikke bør tillades. 
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I mange tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at udnytte eksisterende 
værdier i form af overflødiggjorte, eksisterende bygninger i det åbne land. 
På denne måde kan bevaringsværdige bygninger sikres ny funktion og 
dermed bidrage til, at kulturmiljøer sikres mod forfald. 

For nogle bygninger gælder der en umiddelbar ret til at indrette en ny, 
selvstændig bolig. Vi har dog vurderet, at disse undtagelsesbestemmelser i 
planlovens § 37, stk. 1 og 2, ikke kan anvendes i det konkrete tilfælde, dels 
fordi der ikke er tale om ændret anvendelse af en overflødiggjort 
landbrugsdriftsbygning, dels fordi huset ligger indenfor kystnærhedszonen 
(og ikke i et udviklingsområde), hvor den umiddelbare ret til at indrette 
ekstra boliger i andre typer af overflødiggjorte bygninger ikke gælder.  

Med planlovens § 35, stk. 10, er der i planloven åbnet mulighed for, at 
eksisterende bygninger i landzone, der egner sig til indretning af flere 
boligenheder, tages i brug til boligformål. I Erhvervsstyrelsens Vejledning 
om landzoneadministration nævnes som eksempel tidligere skoler og 
plejehjem i landzone, men også muligheden for at opdele eksisterende 
boliger i to boliger, hvilket f.eks. kunne være relevant for bevaringsværdige 
(stue)huse med mange bolig-m2. Jf. vejledningen vil f.eks. stalde og lader 
være vanskeligere at omdanne til boligformål uden væsentlige 
ombygninger. 

Ved vurdering af en ansøgning om etablering af flere boligenheder i en 
eksisterende bygning skal der lægges vægt på de hensyn, der ligger bag 
zoneopdelingen, til de planlægningsmæssige forhold, til jordbrugserhvervet 
og til f.eks. natur-, kulturmiljømæssige og landskabelige interesser.  

Den halvdel af huset på Saltøvej 64A-B, der ønskes taget i brug som ny 
helårsbolig, er pt. registreret som en 82 m2 jagthytte. Hele huset er jf. BBR 
opført i 1915, og den del af huset, der anvendes som jagthytten er senest 
om- og tilbygget (renoveret) i 1980. Den ændrede anvendelse, der søges 
om, vurderer vi bedst at kunne sammenligne med at ændre anvendelse fra 
fritidsbolig til helårshus.  

Det er vores vurdering, at den vestlige del af huset på Saltøvej 64A-B i 
lighed med de øvrige bygninger på vejen teknisk set ville kunne ombygges 
til at kunne anvendes som helårsbeboelse.  

Helårsbeboelse påvirker imidlertid i højere grad end fritidsbeboelse de 
nære omgivelser, og i områder med særlige landskabs-, natur- eller 
kulturmiljømæssige interesser, fredning eller naturbeskyttede områder er 
praksis derfor ekstra restriktiv.  

I tilfælde, hvor der er tale om genoptagelse af helårsanvendelsen af et 
hus/en bolig, der oprindeligt er opført som et helårshus, kan der være 
grundlag for at meddele tilladelse til at ændre status tilbage til 
helårsbeboelse/selvstændig bolig, hvis huset i forvejen er i rimelig beboelig 
stand og uden væsentlige ombygninger vil kunne tages i brug som sådan.  

I har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at Saltøvej 64A tidligere har 
været anvendt til helårsbeboelse, og det er sandsynligt, at huset oprindeligt 
er opført som et tofamiliehus/dobbelthus, alternativt at det har været et hus 
med stald o.l. i den vestlige ende. 
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Jagthytten, den vestlige del af huset på Saltøvej 64A, 4700 Næstved. Syd- 
og vestfacade, nuværende forhold. 
 

Jagthytten set fra NV. Nordfacade, nuværende forhold 

 
Natura 2000 
 
Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 
2000-område væsentligt. Huset på Saltøvej 64A-B ligger i en afstand af ca. 
2,8 km nord-vest for det nærmeste Natura 2000 område N169 Havet og 
kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde.  

Det er vores vurdering, at en ekstra bolig indrettet i et eksisterende hus 
pga. afstanden ikke kan påvirke Natura 2000 området væsentligt. 



 
Side 7 af 9 

 

  

Naboorientering 
 
Samtlige huse/arbejderboliger på Saltøvej har samme ejer og anvendes 
som udlejningsboliger. Vi har vurderet, at indretning af en ekstra bolig er af 
underordnet betydning for naboer (ejere af andre ejendomme), og har 
derfor ikke haft sagen i naboorientering. 

 
 
Vores vurdering 

Vi har især lagt vægt på, at:  

 Indretning af en ekstra boligenhed i et eksisterende hus er i 
overensstemmelse med formålet med planlovens § 35, stk. 10, om 
at understøtte mulighederne for bosætning i det åbne land. 
 

 Halvdelen af huset er i forvejen indrettet til beboelse og bygningen 
vurderes derfor at være egnet til formålet uden væsentlige om- 
eller tilbygninger. 

 

 
Beskyttede dyr og planter 

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens § 11 – de 
såkaldte bilag IV-arter. Du kan se de danske dyr og planter i 
habitatbekendtgørelsens bilag 11. Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis 
projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt.  

Vi har ikke oplysninger om konkrete fund eller registreringer af Bilag IV-
arter på den aktuelle adresse.  

I hele kommunen kan der dog i og omkring vandhuller og vådområder 
være stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø og grøn 
mosaikguldsmed. Den ændrede anvendelse af huset vurderes ikke at 
påvirke disse arter, der er direkte knyttet til vådområder.  

I hulrum i bygninger og store træer kan der også være flagermus. Det kan 
således ikke udelukkes, at huset på Saltøvej 64A-B benyttes af nogle af 
flagermusarterne.  
 
En evt. renovering af huset på Saltøvej 64A-B til moderne boligstandard vil 
således potentielt kunne påvirke yngle- og rasteområder for flagermus. 
 
Inden renovering af huset igangsættes, skal der derfor iværksættes en 
undersøgelse af, om der er flagermus, som opholder sig eller yngler i 
huset. Undersøgelsen skal foretages af personer med ekspertise i 
registrering af flagermus. 
 
Hvis der registreres flagermus i huset, skal flagermusene forud for 
renoveringen udsluses for at sikre, at de ikke tager skade af byggeriet.  
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Naturstyrelsens vildtkonsulenter rådgiver om udslusning af flagermus fra 
huse og kan vejlede i konstruktion af den model af sluse, der kan bruges i 
det enkelte tilfælde. Naturstyrelsens vildtkonsulenter skal kontaktes forud 
for udslusningen.  
 
En evt. udslusning skal ske enten inden yngletiden i begyndelsen af maj 
eller fra sidst i august til først i september, når ungerne er blevet store nok 
til at flyve med ud, da alle dyr i den periode er aktive og flyvedygtige. 
 

 
Lovhenvisninger 

Her er en oversigt over de regler, som vi – ud over planlovens 
landzonebestemmelser - har nævnt i brevet: 

 
Artsbeskyttelsen er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 7 og 10. 

Natura 2000 er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7. 

Ændringer af dræn og vandløb er reguleret af vandløbslovens §§ 6 og 17. 

Forurening skal anmeldes til os efter miljøbeskyttelseslovens § 21. 

Krav om standsning af arbejdet ved arkæologiske fund er reguleret af 
museumslovens §§ 25 og 27. 

Du kan finde lovene på www.retsinformation.dk 

 

 
Klagevejledning 

Du kan klage over afgørelsen og de vilkår, der er knyttet til den, til 
Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.  

Ifølge planlovens § 59 er ministeren og enhver med retlig interesse (fx 
ansøger og ejer) klageberettiget. Klageberettigede er også landsdækkende 
foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som 
hovedformål, eller som varetager væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen. Det er et krav, at foreningen/organisationen har 
vedtægter eller love, der dokumenterer formålet, og at den repræsenterer 
mindst 100 medlemmer.  

Du klager via www.naevneneshus.dk til planklagenævnet 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ klagen sendes 
gennem denne klageportalen til kommunen. 
Din klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.  

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 
1.800 kr. for virksomheder og organisationer, hvilket er en betingelse for 
klagenævnets behandling af sagen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt 
eller delvis medhold i klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen. 

http://www.retsinformation.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
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Som udgangspunkt afviser Planklagenævnet klager, der sendes uden om 
Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Vi videresender 
herefter anmodningen til klagenævnet, som beslutter, om din anmodning 
kan imødekommes.  

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, 
dvs. senest den 8. juli 2022. 

Yderligere information og klagevejledning kan du se på Planklagenævnets 
hjemmeside. 

Hvis man ønsker en afgørelse ved en domstol, skal retssagen være anlagt 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen af afgørelsen jf. § 62, stk. 1, i 
planloven. 

 

 
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen 

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til sagen. 

 

Venlig hilsen 

 

Mette Østergaard Söderlund 

Landzonesagsbehandler 

 
 
 
 
Kopi er sendt til: 

Danmarks Naturfredningsforening,  naestved@dn.dk 

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftsraadet.dk  

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. fr@friluftsraadet.dk 

Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700, naestved@museerne.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk  
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