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Du har fået landzonetilladelse til at udstykke matr. nr. 3b, Tystrup By, 
Tystrup, til en ny, selvstændig ejendom 

 

Kære Mogens Lykke Søndergaard 

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

 

Næstved Kommune giver dig landzonetilladelse 

Du får landzonetilladelse til, fra ejendommen Tystrupvej 11, 4250 
Fuglebjerg, at udstykke matr. nr. 3b, Tystrup By, Tystrup, med henblik på 
videresalg og opførelse af ny helårsbeboelse. 

 
Lovgrundlag 

Tilladelsen er meddelt med hjemmel i planlovens § 35, stk. 1, 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 3. august 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.  

 
Hvad ligger til grund for afgørelsen 

Du får tilladelse, fordi arealet, der ønskes udstykket, er omfattet af en 
lokalplan, der giver mulighed for udstykning med henblik på opførelse af ny 
helårsboligbebyggelse.  

Du kan læse mere om hvorfor vi har givet dig denne tilladelse under 
afsnittet ”Vores vurdering”. 

http://www.n%C3%A6stved.dk/
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Offentliggørelse og klage 

Landzonetilladelsen skal offentliggøres. Vi annoncerer den på kommunens 
hjemmeside fredag d. 5. juli 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 

Matr. nr. 3b, Tystrup By, Tystrup, ligger i landzone, hvor udstykning som 
udgangspunkt kræver en landzonetilladelse.  

Arealet er omfattet af en bevarende lokalplan. Lokalplanen har ikke 
bonusvirkning, og området forbliver landzone.  

Planlovens og landzonebestemmelsernes overordnede formål 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 nuværende og kommende ejere af matriklen søgt om 
at udstykke matr. nr. 3b, Tystrup By, Tystrup, der i dag tilhører 
ejendommen Tystrupvej 11, 4250 Fuglebjerg, matr. nr. 6b, Tystrup By, 
Tystrup, m.fl., til en ny, selvstændig ejendom på 5.213 m2 (nyberegnet).  

Udstykningen sker med henblik på salg med henblik på opførelse af ny 
helårsboligbebyggelse iht. lokalplanens bestemmelser.  

Der er på nuværende tidspunkt ikke taget nærmere stilling til størrelse, 
udformning eller placering af ny helårsbeboelse. Vejadgang til matriklen 
ændres ikke, men vil fortsat ske ad eksisterende vejadgang beliggende 
mellem Bakkegårdsvej 5 og 7. 

 

Beliggenhed og planforhold 

Tystrupvej 11, 4250 Fuglebjerg, er jf. BBR registreret som en 
beboelsesejendom, der består af to matrikler: den 14.761 m2 store 
hovedmatrikel, matr. nr. 6b, Tystrup By, Tystrup, hvor bebyggelsen ligger, 
og den 5.208 m2 store ubebyggede matr. nr. 3b, Tystrup By, Tystrup, der 
nu ønskes afhændet til anden ejer med henblik på opførelse af 
helårsboligbebyggelse.  

Ejendommen ligger i landzone. Matr. nr. 3b, Tystrup By, Tystrup, der pt. er 
bortforpagtet til landbrugsdrift, er i sin fulde udstrækning omfattet af 
Næstved Kommunes Bevarende lokalplan for landsbyen Tystrup, lokalplan 
nr. 5.A.1 (1995), se herunder: 

https://www.naestved.dk/hoeringer
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Ejendommen Tystrupvej 11, 4250 Fuglebjerg, ligger i Tystrup landsby og 
består af to matrikler, her vist med grønt. Matrikel nr. 3b, Tystrup By, 
Tystrup, der ønskes afhændet til opførelse af ny helårsboligbebyggelse, 
ses omtrent midt i billedet og er omfattet af Bevarende lokalplan for 
Tystrup, lokalplan 5.A.1, her vist med orange skravering. 

 
I kommuneplanen er området omkring Tystrup udpeget som Større 
sammenhængende landskab og som Bevaringsværdigt landskab. Formålet 
med disse udpegninger er at beskytte de landskabelige og kulturhistoriske 
kvaliteter, bl.a. ved at friholde landskaberne for større tekniske anlæg. 

 
Selve Tystrup er udpeget som Værdifuldt kulturmiljø nr. 26: Historisk tid – 
landsbyer – Tystrup, og det aktuelle areal, der ligger umiddelbart øst for 
Tystrup Kirke, er omfattet af udpegningen Tystrup Kirkes kirkeomgivelser – 
fjernvirkning, hvorfra der er indblik til og udsigt fra kirken til det omgivende 
landskab.  
 
Omfattende arealer omkring Tystrup-Bavelse-søerne er udpeget som 
Regionale geologiske områder og er fredede ved Overfredningsnævnets 
fredningskendelse af 06-09-1968 som ”et af Sjællands smukkeste og mest 
karakteristiske sølandskaber”.  
 
Det aktuelle areal ligger indenfor det særligt angivne areal, fredningszone II 
b, hvor det efter dennes §7 er ”tilladt at opføre bygninger til lokal 
helårsbrug efter forud af nævnet indhentet godkendelse af byggeriets 
udseende og placering”.  
 
Fredningen regulerer ikke udstykninger og vejrettigheder.  
 
Nærmere bestemmelse om udstykning og opførelse af ny helårsbeboelse 
er beskrevet i den bevarende lokalplans § 4, efter hvilken der kun må 
opføres én bolig pr. parcel og ingen grund til ny boligbebyggelse må 
udstykkes med en størrelse, der er mindre end 1000 kvm. 
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Pga. bevaringsværdierne i landsbyen er det lokalplanens formål at sikre, at 
de nye boliger, der opføres i byen, er med til at understøtte det oprindelige 
bybillede og Tystrups særlige karakter, hvilket jf. lokalplanens § 1 bedst 
sker ved at nye huse opføres med så meget tid imellem hver opførelse, at 
der sikres en rolig udvikling i Tystrup. 
 
II b-zonen er i øvrigt omfattet af 300 meter kirkebyggelinje omkring Tystrup 
Kirke. Kirkebyggelinjen er ikke til hinder for opførelse af nye helårshuse, 
men har til formål at hindre byggeri over 8,5 meters højde, der vil kunne 
påvirke oplevelsen af kirken i landsbymiljøet. 

 
Landzonepraksis  

I landzone kan der jf. vores politisk vedtagne Administrationsgrundlag for 
landzonesagsbehandling kun i særlige tilfælde gives tilladelse til 
udstykning i det åbne land, og normalt kun indenfor de i kommuneplanen 
afgrænsede landsbyer. 
 
I det konkrete tilfælde er der tale om en afrunding af landsbyen Tystrup, 
som der er planlagt for med både lokalplan og kommuneplantillæg. Det 
ansøgte er således i tråd med den overordnede planlægning og strider ikke 
imod landzonebestemmelsernes formål om at hindre spredt og uplanlagt 
bebyggelse i det åbne land.  
 
 
Natura 2000 
 
Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 
2000-område væsentligt. Arealet, der ønskes udstykket med henblik på 
fremtidig helårsboligbebyggelse, ligger i en afstand af ca. 150 – 300 meter 
fra bredden af Tystrup Sø, der indgår i det nærmeste Natura 2000 område 
N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og 
Porsmose, beståede af Fuglebeskyttelsesområde nr. F93 og 
Habitatområde nr. H194.  
 
Den ansøgte udstykning, der har til formål at overdrage arealet fra én ejer 
til en anden, ændrer i sig selv ikke umiddelbart på de fysiske forhold på 
stedet.  

Da formålet med udstykningen er, på sigt at opføre ny 
helårsboligbebyggelse, skal der imidlertid foretages vurdering af, hvordan 
denne ændrede anvendelse af arealet vil kunne påvirke Natura 2000. 

Fuglebeskyttelsesområdeudpegningen skal opretholde og sikre levesteder 
for sjældne og truede fuglearter, samt fugle, der er følsomme overfor 
ændringer af deres levested. Det gælder for både hjemmehørende arter og 
arter, som regelmæssigt er i Danmark under deres træk for at fælde fjer, 
raste eller overvintre.  
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I det aktuelle område er det især sædgås, fjordterne og dværgterne, der 
skal tages særligt hensyn til. Det betyder, at de ikke må forstyrres, og at 
deres levesteder ikke må forringes.  
 
Ternerne yngler på små ubevoksede øer og holme uden rovdyr. 
Udstykningen af matr.nr.  3b, Tystrup By, Tystrup, der ligger lidt inde i 
landet, påvirker dermed ikke ternefugle.  
 
Sædgås er derimod en trækfugl, som findes i området om vinteren, hvor de 
spiser på store, uforstyrrede sø- og vandløbsmære mark- og engarealer og 
hviler på søerne om natten. 
 
Udstykningen af matriklen med det formål at opføre helårsbeboelse vil 
reducere det markareal, som sædgæssene fouragerer på. Vi har dog 
vurderet, at der er tale om et så begrænset areal, at det ikke har nogen 
væsentlig betydning at anvendelsen ændres og at det ikke vil forstyrre de 
udpegede fuglearter eller forringe deres levested.  
   
Formålet med habitatområdeudpegningerne er at beskytte sjældne 
naturtyper samt de truede, sårbare eller sjældne arter af dyr og planter, der 
er knyttet til det specifikke område.  
 
For habitatområde H194 er udpegningsgrundlaget habitatarterne Skæv 
vindelsnegl (1014), Sumpvindelsnegl (1016), Stor vandsalamander (1166), 
Tykskallet malermusling (1032), Pigsmerling (1149) og Bæklampret (1096). 
Alle disse arter er tilknyttet vandmiljøet, og det er derfor vores vurdering, at 
udstykning og ny helårsbeboelse ikke væsentligt vil påvirke hverken 
arterne eller deres levesteder.  
 
 
Beskyttede dyr og planter 

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatdirektivet bilag IV – de såkaldte 
bilag IV-arter. Du kan se de danske dyr og planter i 
habitatbekendtgørelsens bilag 7. Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis 
projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt.  

Området, der planlægges udstykket, er forholdsvis rigt på flagermus, der 
opholder sig og yngler i huse, træer og huller i træer samt fouragerer langs 
læhegnsplantninger i det åbne land.  

Lokalplanen, der muliggør opførelse af ny helårsboligbebyggelse, har også 
til formål at sikre, at zone IIb ikke kan anvendes til byggeri, der kan skade 
naturbevaringsinteresserne og at markante træer og stengærder jf. 
lokalplanens § 9, stk. 1, ikke må fældes, beskæres eller ændres uden 
kommunalbestyrelsens særlige godkendelse. 

Det nye områdes hegn langs veje og parkeringsarealer samt mod det åbne 
land, skal etableres som levende hegn eller som stengærder. 

Det er vores vurdering, at udstykningen af matr. nr. 3b, Tystrup By, 
Tystrup, ikke væsentligt vil påvirker Bilag IV-arter, når blot eksisterende 
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beplantning og stengærder bevares og ny beplantning etableres efter 
bestemmelserne i den bevarende lokalplan for området.  

 
Naboorientering 
 
Udstykningen og den påtænkte arealanvendelse sker i overensstemmelse 
med gældende, tidligere offentliggjort lokalplan for Tystrup. 
Vi vurderer derfor, at selve udstykningen af det aktuelle areal er af 
underordnet betydning for naboerne, og vi har derfor ikke haft sagen i 
naboorientering. 

 
Vores vurdering 

Vi har især lagt vægt på, at:  

 Udstykning af matr. nr. 3b, Tystrup By, Tystrup, med det formål at 
opføre ny helårsboligbebyggelse, sker i henhold til gældende, 
overordnede planlægning: kommuneplan og bevarende lokalplan 

 Udstykning af arealet, der ligger indenfor en i kommuneplanen 
afgrænset landsby, strider ikke imod formålet i planlovens 
landzonebestemmelser om at hindre spredt og uplanlagt 
bebyggelse i det åbne land.  

 Det ansøgte ligger inden for det, som Næstved Kommune normalt 
giver landzonetilladelse til, efter vores administrationsgrundlag for 
landzonesagsbehandling. 

 Planerne om opførelse af ny helårsbebyggelse på arealet, der 
ønskes udstykket, er i tråd med bestemmelserne for det aktuelle 
areal, zone II b-området i Tystrup-Bavelse-fredningen og kan 
dermed ske uden at være i konflikt med landskabelige og 
geologiske interesser i området. 

 Den aktuelle udstykning overholder lokalplanens bestemmelse om, 
at ingen grund må udstykkes mindre end 1000 m2. 

 Arealet, der ved lokalplan er udlagt til ny helårsboligbebyggelse 
over en lang etableringsperiode, er allerede 
spildevandskloakeret/planlagt spildevandskloakeret.  

 ”Afrunding” af landsbyen Tystrup ved etablering af enkelte nye 
ejendomme over en længere årrække kan ske på en sådan måde, 
at ny bebyggelse passes ind i det bestående miljø og dermed ikke 
strider imod de natur- og kulturhistoriske hensyn, som byrådet skal 
varetage. 

 

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 
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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. 

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 2. august 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 

Landzonemedarbejder 

 
 
Kopi er sendt til: 

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster 
sydsjaelland@fredningsnaevn.dk    
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 

http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
mailto:sydsjaelland@fredningsnaevn.dk
mailto:dnnaestved-sager@dn.dk
mailto:sydvest@friluftsraadet.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:naestved@museerne.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:naestved@dof.dk

