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Du har fået landzonetilladelse til at opføre et nyt sommerhus med 
anneks og udhus/carportbygning på Villa Gallinavej 22, 4684 
Holmegaard 

 

Kære John Dyssel Engel 

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

 

Næstved Kommune giver dig landzonetilladelse 

Du får landzonetilladelse til, efter nedrivning af alle eksisterende bygninger 
på ejendommen Villa Gallinavej 22, 4684 Holmegaard, matr. nr. 12a m.fl., 
Gødstrup By, Toksværd, at genopføre et 97 m2 stort sommerhus med 
tilhørende 42 m2 stort anneks, i alt 139 m2 beboelse, samt en 
udhus/carportbygning på 63,6 m2 i tilknytning hertil.  

Sommerhuset skal opføres på punktfundamenter og med samme 
beliggenhed som det oprindelige, dog med NV-SØ-vendte gavle. Anneks 
opføres i umiddelbar tilknytning til sommerhuset. 
 
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 20. oktober 2021, 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. 

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

Du får tilladelse, fordi det nye sommerhus og anneks erstatter ca. 50 år 
gamle, tilsvarende bygninger, der stadig er i brug, men som fremstår i 
dårlig stand. 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 tirsdag d. 21. september 2021 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 

Jeres ejendom ligger i landzone, hvor opførelse af ny bebyggelse 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. 

 

Ansøgning  

Du har søgt om, efter nedrivning af samtlige bestående bygninger på Villa 
Gallinavej 22, 4684 Holmegaard, at genopføre et 97 m2 stort sommerhus, 
et 42 m2 stort anneks og en udhus/carportbygning på 63,6 m2 i tilknytning 
hertil.  

 

Villa Gallinavej 22, 4684 Holmegaard – situationsplan for nyt sommerhus 
med anneks og carport 

 

https://www.naestved.dk/hoeringer
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De nye bygninger opføres med udgangspunkt i samme beliggenhed og 
omtrent samme antal beboelses-m2 som det nuværende sommerhus. 

Det nye sommerhus opføres med inspiration fra såvel lokal byggeskik som 
Utzons elementsystem Expansiva.  

På punktfundamenter med sylremme af eg etableres en stor 
dækkonstruktion. På denne sættes en rammekonstruktion (”bindingsværk”) 
som bærer den store tagkonstruktion, der går ud over terrassedækket. 
Som facader etableres der glasvægge hele vejen rundt om husets kerne. 
Taget dækkes med tagpap horisontal plankedækning. 

Anneks og udhus/carportbygning opføres i forlængelse af og i umiddelbar 
tilknytning til sommerhuset. En lille del af den interne vejføring syd for 
husene ændres og der etableres nyt parkeringsareal foran den nye carport.  
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Placering 

Ejendommen Villa Gallinavej 22, 4684 Holmegaard, matr. nr. 12a, m.fl., 
Gødstrup By, Toksværd, udgør i alt ca. 4,9 ha og består af 5 matrikler.  

På ejendommen er der et sommerhus med 73 m2 beboelse og 19 m2 

overdækket areal, i alt 92 m2, opført i 1975. Syd-SØ for sommerhuset 
ligger 2 ”sovehytter”/annekser på hver 20 m2, opført i 1969, og diverse 
småbygninger/skure, som ikke er registreret i BBR.  

Omtrent 75 meter SØ for sommerhuset ligger et ca. 35 år gammelt 
foderskur, som har været nødvendigt at opføre i forbindelse med tidligere, 
nu ophørt dyrehold på ejendommen.  

Ejendommen forsynes med vand fra Gødstrup vandværk og har egen 
septictank. 
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Nuværende bebyggelse på Villa Gallinavej 22, 4684 Holmegaard, her vist 
på luftfoto fra 2016. Den røde prik er på foderskuret. 

 
Villa Gallinavej 22 ligger i landzone, frit i det åbne land, på et meget højt 
punkt i landskabet ca. 83 moh. umiddelbart SV for Hesede Skov, øst for 
landsbyen Gødstrup og ca. 10 km NØ for Næstved. 

Området er i Næstved Kommunes landskabskarakteranalyse benævnt 
Delområde 5a, Everdrup og Størlinge landbrugsområde, og er 
karakteriseret som et højtliggende, komplekst landbrugsområde med fine 
oplevelsesmuligheder.  

I kommuneplanen er området, ejendommen ligger i, udpeget som hhv. 
Bevaringsværdigt landskab, Naturbeskyttelsesområde og Grøn Plan 
Indsatsområde for skovbåndet fra Sparresholm til Bækkeskov, Præstø 
Fjord og fjordlandskabet. I disse områder skal de landskabelige og 
kulturhistoriske kvaliteter beskyttes, og naturen skal kunne udvikles til at 
skabe bedre sammenhæng mellem eksisterende naturområder.  

Store del af de lysåbne arealer på ejendommen er registrerede som §3-
beskyttet naturtype overdrev iht. naturbeskyttelsesloven. Inden den 
endelige afgørelse har vi foretaget registrering af overdrevene på 
ejendommen. Det er i den forbindelse besluttet, at arealerne umiddelbart 
omkring sommerhuset udtages af §3-registreringen, idet disse områder 
udover at have overdrevskarakter også har karakter af have. Byggeriet 
vurderes dermed ikke at være i konflikt med §3-registreringen.  

Med en beliggenhed kun ca. 175 meter fra Ny Dyrehave i Hesede Skov er 
ejendommen i øvrigt omfattet af naturbeskyttelseslovens §17, 300 meter 
skovbyggelinje. Byggeri, hvortil der meddeles landzonetilladelse, kræver 
dog ikke dispensation fra skovbyggelinjen.  

 
Vi kan ikke give landzonetilladelse, hvis det ansøgte kan påvirke et Natura 
2000-område væsentligt. Det nye sommerhus på Villa Gallinavej ligger ca. 
1,4 km SØ for Gødstrup Enghave, der indgår i det nærmeste Natura 2000- 
område, N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose 
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og Porsmose. Det er vores vurdering, at udskiftning af sommerhuset ikke 
påvirker Natura 2000-området væsentligt. 

 

Ejendommen Villa Gallinavej 22, 4684 Holmegård (vist med mørk grøn) – 
placering i forhold til nærmeste Natura 2000-område Gødstrup 
Enghave/Porsmosen mod NV (rød skravering) 

 
Naboorientering 

Som et led i landzonesagsbehandlingen har vi orienteret ejerne af de 
nærmeste ejendomme om jeres projekt.  

Vi har ikke modtaget bemærkninger til det ansøgte indenfor den meddelte 
frist.  

 
Vores vurdering 

Vi har især lagt vægt på, at: 

 Sommerhus, anneks og udhus/garage erstatter eksisterende 
bygninger, der nedrives. De nye bygninger opføres til samme 
anvendelse, i omtrent samme størrelse og med omtrent samme 
placering og karakter som de bygninger, de erstatter. 

 Udskiftning af eksisterende, utidssvarende bebyggelse er i 
overensstemmelse med formålet i planlovens 
landzonebestemmelser. 

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

 Udskiftning af bygningerne på Villa Gallinavej 22 sker under 
hensyntagen til naturværdierne på ejendommen og strider ikke 
imod de landskabelige-, naturmæssige, eller kulturhistoriske 
hensyn, som byrådet skal varetage. 

 Naboorienteringen har ikke givet anledning til bemærkninger til det 
ansøgte fra naboerne 
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Andre forhold du skal være opmærksom på 

Før arbejdet 

Hvis du vil ændre markdræn eller rørlagte vandløb på stedet, skal du 
kontakte os først, da det kan kræve en tilladelse. Du kan skrive til os på 
vandloeb@naestved.dk. 

Du kan som ejer eller bygherre få en udtalelse hos Museum 
Sydøstdanmark om eventuelle fortidsfund, før du graver. Hvis du spørger, 
før du graver, får du de bedste muligheder for at undgå at måtte standse 
anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse. 

Under arbejdet 

Hvis du finder arkæologiske levn som f.eks. samlinger af sten, sortfarvet 
jord, knogler, potteskår eller mønter, skal du altid standse arbejdet og give 
museet besked. Du er ikke fritaget for denne forpligtelse, selvom du har 
fået en udtalelse.  

Opdager du en forurening ved arbejdet, skal du kontakte os, så vi kan 
vurdere, hvad der skal gøres. Du kan skrive til os på 
jordforurening@naestved.dk. 

 

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.  

Der er ikke registreret sårbare eller beskyttede arter på ejendommen.  

Ud fra de oplysninger vi har, vurderer vi derfor, at projektet ikke vil påvirke 
beskyttede arter eller deres levesteder negativt. 

 

Lovgrundlag 

Her er en oversigt over de regler, som vi har nævnt i brevet: 

Landzonetilladelsen er givet efter planlovens § 35, stk. 1. 

Artsbeskyttelsen er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 7 og 10. 

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

Overdrev er en beskyttet naturtype iht. naturbeskyttelseslovens §3  

Skovbyggelinjen og undtagelsen er beskrevet i naturbeskyttelseslovens 
§17, §17, stk. 1 og § 17, stk. 2, pkt. 5.  

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 

mailto:vandloeb@naestved.dk
mailto:jordforurening@naestved.dk
http://www.retsinformation.dk/
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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. 

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 19. oktober 2021 kl. 23.59. 

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 
Næstved Kommune 
 

 

http://www.naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
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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  

 
 
 

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

