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AFGØRELSE 
i klagesag om Faxe Kommunes landzonetilladelse til opstilling af et 
flytbart og delbart drivhus på Nielstrupvej, Haslev 
 
Faxe Kommune har den 14. februar 2019 givet landzonetilladelse til opstil-
ling af et 500 m2 flytbart og delbart drivhus inden for et opstillingsareal på 
ca. 2.000 m2 på ejendommen Nielstrupvej 60, 4690 Haslev.   
 
Planklagenævnet har modtaget en klage over afgørelsen. 
 
Planklagenævnet ændrer afgørelsen til et afslag. Det betyder, at kommu-
nens afgørelse ikke længere gælder.  
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1. Klagen til Planklagenævnet 

En nabo klagede den 12. marts 2019 til Planklagenævnet over kommunens 
afgørelse om tilladelse.   
 
Planklagenævnet modtog klagen den 28. marts 2019 fra Faxe Kommune. 
 
I klagen er der navnlig klaget over naboorienteringen, støjgener, påvirknin-
gen på landskabet og udsigtsger. Derudover er der klaget over, at kommu-
nen ikke har fulgt sine egne retningslinjer.  
  
2. Sagens oplysninger 

2.1. Området og ejendommen 

Klagesagen vedrører en ejendom på Nielstrupvej 60, 4690 Haslev, matr.nr. 
5b Nielstrup By, Ulse. Ejendommen ligger i landzone og er en beboelses-
ejendom på 1,5 ha.  
 
Ejendommen ligger i udkanten af landsbyen Nielstrup med ca. 30 ejen-
domme, der orienterer sig mod Nielstrupvej.  
 
Ifølge BBR er der 4 bygninger på ejendommen. Et enfamilieshus på 105 m2 
og 3 udhuse på hhv. 104 m2, 137 m2 og 84 m2. Bygningerne er placeret vest-
ligt på ejendommen ud til Nielstrupvej. Øst for bygningerne er et mindre 
græsarel, mens resten af den østlige del af ejendommen er mark. Det ansøg-
te ønskes opstillet på den midterste del, som i dag er mark. 
 
Den vestlige del af ejendommen ligger i et område, der er udpeget som vær-
difuldt kulturmiljø. Baggrunden for udpegningen er afgrænsningen til Niel-
strup landsby, hvor der er fokus på at opretholde placeringen og byggestilen 
for landsbyens boliger. Det ansøgte vil blive placeret umiddelbart øst for 
udpegningen. 
 
Den vestlige del af ejendommen ligger i et område, der er udpeget til særligt 
værdifuldt landbrugsjord. 
 
Hele ejendommen ligger i et område, der er udpeget som særligt bevarings-
værdigt landskab og geologisk interesseområde i kommuneplan 2013 for 
Faxe Kommune.  
 
Den vestlige del af ejendommen, hvor bygningerne står, er omfattet af 
kommuneplanramme Å-BE11, som udlægger området til blandet bolig og 
erhverv. Det ansøgte ligger uden for dette område. 
 
Af kommuneplanrammen Å-BE11 i kommuneplanen fremgår: 
 
Der bør ikke åbnes op for huludfyldninger eller udvidelser af landsbyen, 
idet dette vil bryde med byens struktur. 



 
3 af 13 

 

 
Ved opførelse af nye huse skal disse respektere den omkringliggende bygge-
skik, som er 1½ plan længehus, dog med forskellig brug af materialer. Hu-
sene bør så vidt muligt opføres langs vejen, for at fastholde det snoede vej-
forløb. Nielstrup udpeges som kulturmiljø, og det anbefales, at der udarbej-
des en bevarende lokalplan for landsbyen.  
 
Af retningslinje 4.1, Byggeri i det åbne land, erhverv, pkt. 5, 9, 10 og 12, i 
kommuneplanen fremgår: 
 
Nye bygninger til erhverv skal som udgangspunkt placeres i byzonen, men 
kan i begrænset omfang etableres i kommunens afgrænsede landsbyer, så-
fremt det ikke indebærer skæmmende oplag eller er til gene for naboerne 
eller omgivelserne i øvrigt. 
 
Der skal ved etablering og udvidelse af erhverv tages højde for trafikbelast-
ning på det lokale vejnet samt parkering på egen grund. 
 
Der må, i det åbne land, ikke opsættes lys, som kan være forstyrrende eller 
som kan ses over større afstande. 
 
Støjende anlæg (f.eks. hundepensioner, motocross-, skyde- og paintballba-
ner) skal placeres i forsvarlig afstand til støjfølsomme aktiviteter, herunder 
beboelse. 
 
Af kommuneplanens retningslinje 4.2, jordbrugsinteresser, pkt. 6-7, i kom-
muneplanen fremgår: 
 
Særligt arealkrævende anlæg og virksomheder (Ej landbrug.) som af for-
skellige årsager ikke kan ligge i erhvervsområder, skal primært placeres i 
[…]områder, hvor der ikke samtidig er væsentlige natur- og landskabsinte-
resser. 
 
Nødvendige anlæg og bebyggelser skal, i den udstrækning det er muligt, 
indpasses, så de ikke virker dominerende i forhold til landskabet. De natur-
mæssige, kulturhistoriske, rekreative og trafikale hensyn skal respekteres. 
 
Af retningslinje 4.3.4, bevaringsværdige landskaber, pkt. 1-2, i kommune-
planen fremgår: 
 
[…]. I disse områder skal der tages særlige hensyn til de landskabelige inte-
resser, herunder skal områdernes særligt karakteristiske landskabselemen-
ter sikres. 
 
Tekniske og rekreative anlæg samt bebyggelse, som tjener jordbrugserhver-
vet, kan tillades, hvis de kulturhistoriske, rekreative og landskabelige inte-
resser ikke påvirkes. 
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Ejendommen grænser op til Natura 2000-område N161, Søer ved Bregen-
tved og Gisselfeld (Torup Sø og Ulse Sø), som omfatter habitatområde 
H142 og fuglebeskyttelsesområde F101. På udpegningsgrundlagene findes 
naturtypen Kransnålalge-sø og fuglearterne grågæs, troldand og rørhøg.  
 
Ejendommen er ligger i landskabskarakterområde 4 – Gisselfeld-Bregentved 
dødis- og herregårdslandskab, delområde M1. 
 
Karakterområdet er bl.a. sårbart over for ny bebyggelse, der ikke er nødven-
dig for landbrugsdriften. Nye bygninger bør tilpasses med respekt for kul-
turmiljøet med hensyn til beliggenhed, skala og udformning. Et særligt 
fremhævet landskabeligt/kulturelt element er udsigtsforholdene til Ulse Kir-
ke. 
 
Landskabet i området er lettere kuperet. Det ansøgte vil kunne ses fra lands-
byen og fra flere andre vinkler. 
 
2.2. Ansøgningen 

Ansøgeren har ansøgt om opførelse et 500 m2 flytbart og delbart drivhus.  
Drivhuset vil bestå af 25-30 stålspær, som vil danne flere mindre drivhuse af 
varierende længder eller et samlet drivhus. Den samlede længde vil højst 
være 50 m, mens bredden aldrig vil være mere end 10 m, da drivhuset kun 
kan deles i længden. Højden vil højst være 4,5 m. Stålrammerne vil blive 
dækket med plastdug, net eller andet materiale. Derudover ansøges der om 
driftsnødvendig vækstbelysning. 
 
Drivhuset skal anvendes erhvervsmæssigt til dyrkning af blomster, frugt og 
grøntsager. Varerne tænkes solgt fra gårdbutikken på ejendommen eller en 
gårdbutik i nærheden. 
 
Projektet er undervejs blevet revideret, så arealet, hvorpå drivhuset kan op-
stilles, er blevet reduceret fra 2.700 m2 til ca. 2.000 m2.  
 
2.3. Naboorienteringen og dialogmødet 
Ansøgningen blev sendt i naboorientering. Af naboorienteringen fremgik, at 
der var ansøgt om opstilling af et flytbart og delbart drivhus på 500 m2 på et 
opstillingsareal på ca. 2.700 m2.  Konstruktionen ville bestå af 25 stålspær, 
som ville blive beklædt med plastdug, net eller andet. Drivhuset ville højst 
være 50 m langt, 10 m bredt og 4,5 m højt. Klageren kommenterede i for-
bindelse med naboorienteringen, at klageren ikke syntes, at projektet var 
godt nok beskrevet, at det ville medføre støj, og at klageren ville miste sin 
udsigt. 
 
Ansøgeren og klageren har i forbindelse med sagen afholdt et dialogmøde. 
Efter ansøgerens og klagerens dialogmøde fremsendte klageren forslag til 
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ændringer til afgørelsen, herunder i forhold til placeringen.  
 
Ansøgerens bemærkninger efter dialogmødet var, at ansøgeren ikke kunne 
gå med til klagerens forslag om ændret placering, da det ikke ville være 
hensigtsmæssigt. Ansøgeren anførte, at klagerne kunne omlægge deres ter-
rasse eller fælde træerne på østsiden af ejendommen for at beholde deres 
udsigt.  
 
2.4. Kommunens afgørelse  

Kommunen traf den 14. februar 2019 afgørelse om landzonetilladelse til 
opstilling af et 500 m2 flytbart og delbart drivhus inden for et nærmere defi-
neret opstillingsareal på ca. 2.000 m2, jf. planlovens § 35.  
 
Kommunen vurderede, at det ansøgte krævede landzonetilladelse, da det 
ansøgte ikke placeredes på en landbrugsejendom og derfor ikke er er-
hvervsmæssig nødvendig. 
 
Tilladelsen blev givet på betingelse af, at bebyggelsen fjernes uden udgift 
for kommunen senest 1 år efter endt anvendelse, at arbejds- og vækstbelys-
ning skulle afskærmes mod naboejendomme ved selve lyskilden, og at ar-
bejdsbelysning ikke måtte forekomme efter kl. 20.  
 
Kommunen fandt, at det ansøgte faldt under lovgivningens hensyn til at sik-
re jordbrugserhvervet i landzone, samt kommuneplanens udpegning for om-
rådet som særligt værdifuldt landbrugsområde. Kommunen vurderede, at det 
ansøgte ikke ville være af et sådan omfang, at den brede udsigt til Ulse Kir-
ke forværredes. Kommunen vurderede, at en stor del af opstillingen var 
gemt bag en bakke og ville have eksisterende bebyggelse i ryggen. Kommu-
nen vurderede, at drivhuset ikke ville være fremtrædende i landskabet. 
Kommunen vurderede, at det ansøgte ikke ville være af et sådan omfang, at 
udsigten til og fra Ulse og Søtorup Sø ville blive sløret.  
 
Kommunen lagde vægt på, at det ansøgte havde et landbrugsmæssigt for-
mål, at ansøgeren havde sandsynliggjort, at drivhusene skulle bruges til 
landbrugsdrift, og at drivhusene opførtes i tilknytning til ejendommens øvri-
ge bebyggelse. Kommunen lagde desuden vægt på, at hensynene til natur og 
landskab samt hensynet til naboerne blev imødekommet med vilkårene.  
 
2.5. Klagen og bemærkninger til klagen 

2.5.1. Korrespondance under klagesagen 

I sagen indgår klagen af 12. marts 2019. Kommunen er kommet med be-
mærkninger til klagen den 28. marts 2019. Derudover er ansøgeren af ejen-
dommen kommet med bemærkninger til klagen den 17. april 2019. 
 
Klagen og bemærkningerne er i hovedtræk gengivet nedenfor. Den indgivne 
klage er omfattende og omhandler en lang række forhold, hvorfor kun ho-
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vedpunkterne er gengivet, men klagen er i deres helhed indgået i nævnets 
behandling. 
 
2.5.2. Naboorientering/projektbeskrivelsen 

Klagerens bemærkninger 
Klageren anfører, at projektet er beskrevet for dårligt og ikke giver de nød-
vendige oplysninger for at kunne træffe en fyldestgørende afgørelse i sagen. 
Klageren anfører, at der er kommet en bedre beskrivelse i afgørelsen end, 
der er givet i naboorientering, hvor f.eks. vækstlys ikke var nævnt.  
 
Derudover fremgår det af afgørelsen, at de dyrkede grøntsager skal sælges 
fra en gårdbutik på ejendommen. Dette fremgik heller ikke af nabooriente-
ringen. Klageren anfører, om der i så fald er vurderet, om dette vil medføre 
øget trafik og flere ejendomme derfor burde være blevet hørt.  
 
Kommunens bemærkninger 
Kommunen oplyser, at klageren allerede ved naboorienteringen indsendte i 
sine bemærkninger og i dem skrev, at det ansøgte var dårligt beskrevet. 
Kommunen forslog herefter klageren og ansøgeren at mødes og blive enige 
om et kompromis for opstillingen. Mødet blev afholdt uden kommunens 
tilstedeværelse, men kommunen modtog beretninger fra både klageren og 
ansøgeren, som er indgået i sagsbehandlingen.  
 
Ansøgeren og klageren kunne ikke indgå et kompromis. Kommunen fandt 
ved en gennemgang af punkterne fra nabomødet, at projektet kunne gen-
nemføres med samtidig hensyntagen til klagerens bekymringer.  
 
Kommunen anfører, at der er tilstrækkeligt grundlag blevet præsenteret i 
løbet af processen til, at der har kunnet træffes en afgørelse i sagen. Kom-
munen vurderer ikke, at det er problematisk, at projektet samlet set er blevet 
bedre belyst på baggrund af naboorienteringen. Kommunen vurderer ikke, at 
der er sket så væsentlige ændringer i projektet, at det har givet anledning til 
at foretage en ny naboorientering.  
 
Ansøgerens bemærkninger 
Ansøgeren oplyser, at grunden er en tidligere landbrugsejendom, hvor ansø-
geren dyrker frugter og grøntsager på marken, som sælges fra en gårdbutik i 
nærheden eller ved stalddørssalg på egen grund. Ansøgeren ønsker at opstil-
le et drivhus, så de kan udvide sæsonen for nogle afgrøder, og dels kan in-
troducere nogle nye. Det er kun ansøgeren selv, der skal arbejde i drivhuse-
ne, og ansøgeren mener ikke, at projektet vil gribe væsentligt ind i omgivel-
serne eller være til gene for naboerne, og slet ikke med vilkårene knyttet til 
tilladelsen.  
 
Ansøgeren anfører, at der er tale om et stalddørssalg fra egen grund. Ansø-
geren anfører, at stalddørssalget åbner juni 2019, inden drivhuset er bygget, 
med det frugt og grøntsager, som dyrkes på ejendommen allerede. Det vil 
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dog ikke være den primære salgskanal, det vil en gårdbutik i nærheden væ-
re. Ansøgeren anfører, at stalddørssalget ikke er omfattet af tilladelsen, da 
dette ikke kræver tilladelse. Desuden er der tale om en lille bod, som kan 
køres ind om aftenen, så det vil ikke give anledning til at foretage trafikana-
lyser.  
 
2.5.3. Størrelsen på drivhuset 

Klagerens bemærkninger 
Klageren anfører, at det er vigtig information, hvad der skal dyrkes i drivhu-
set for at vurdere nødvendigheden af størrelsen af drivhuset. Klageren anfø-
rer, at hvis der skal dyrkes blomster, frugt og grønt vil en højde på 4,5 m 
være overdimensioneret.  
 
Ansøgerens bemærkninger 
Ansøgeren anfører, at det ikke er afgrøderne, der dikterer højden for drivhu-
set, sådan er konstruktionen lavet for at passe til bredden på drivhuset.  
 
2.5.4. Støjgener 

Klagerens bemærkninger 
Klageren anfører, at det ikke er beskrevet, hvordan plastikken skal fast-
spændes, og om vindpåvirkning vil generere støjgener. Klageren anfører, at 
20 m fra deres ejendom ikke er nok til at nedsætte støjgenerne. Klageren 
anfører, at i lignende afgørelser om jordbærtunneller stilles der vilkår om, at 
plastikken skal tages ned i vinterhalvåret. Klageren anfører, at der burde 
stilles vilkår om støj, både i forhold til støj fra maskiner, vandingsanlæg og 
vindstøj.  
 
Kommunens bemærkninger 
Kommunen vurderer, at jordbærtunneller og drivhuset ikke kan sammenlig-
nes, da jordbærtunneller kun er relevant en del af året, mens drivhuset skal 
benyttes til dyrkning hele året. Produktionen forventes at være helårlig.  
 
Kommunen anfører, at drivhuset er af jordbrugsmæssig karakter, og at akti-
viteten dermed bør være forventelig i det åbne land. Lignende aktiviteter 
havde også gjort sig gældende, såfremt ansøgeren dyrkede jorden land-
brugsmæssigt eller drev et større gartneri.  
 
Ansøgerens bemærkninger 
Ansøgeren anfører, at det rent konstruktionstekniske omkring fastspændin-
gen af plasten ikke hører landzonetilladelsen til. Ansøgeren anfører, at støj-
niveauet må anses for at blive væsentligt formindsket ved en placering 20 m 
fra naboejendommen. Ansøgeren anfører, at denne afstand vil medføre en 
reduktion i lydintensiteten på 35 dB(A), så lyde fra plastikken næppe vil 
være hørbare ved skellet.   
 
Ansøgeren anfører, at afgørelsen om jordbærtunneller ikke kan sammenlig-
nes, da deres projekt er mindre i forhold til specialiserede jordbærproducen-
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ter. Drivhuset skal bruges til flere ting, herunder overvintring af planter.  
 
Ansøgeren anfører, at aktiviteten i drivhusene er ganske stille. Derudover vil 
der komme mere støj fra produktionen af frugt og grønt på marken uden for 
drivhuset, da der køres med traktor op ad naboskel.  
 
2.5.5. Kommuneplanen 

Klagerens bemærkninger 
Klageren anfører, at kommunen har retningslinjer, der fastlægger, at nye 
bygninger til erhverv som udgangspunkt skal placeres i byzone, men kan i 
begrænset omfang placeres i afgrænsede landsbyer, og at etablering af er-
hverv skal tage højde for trafikbelastningen på det lokale vejnet samt parke-
ring på egen grund.   
 
Klageren anfører, at i kommunens retningslinjer om landsbyernes udvikling 
fremgår, at landsbymiljøet i afgrænsede landsbyer bør understøttes og ud-
vikles, bl.a. ved at tillade erhverv, som ikke er til gene for de omkringboen-
de naboer.  
 
Klageren anfører, at byggeriet kommer til at ligge lige uden for landsbyaf-
grænsningen beskrevet i kommuneplanen, hvilket strider imod kommunens 
egen planlægning.  
 
Klageren anfører, at drivhuse kan være nødvendige for gartnerier, men ikke 
for landbrugsarealer. Klageren stiller spørgsmål ved, om en almindelig 
ejendom kan få lov til at opstille drivhuse, som er nødvendige for driften. 
Klageren anfører, at der må være tale om en ny virksomhed. Klageren anfø-
rer, at der ikke er lavet en vurdering af, om drivhuset er nødvendigt for 
ejendommen, når det ikke er en landbrugsejendom. 
 
Kommunens bemærkninger 
Kommunen bemærker, at ejendommen er en beboelsesejendom. Der er ikke 
tale om en landbrugsbedrift, og der er heller ikke tale om bygninger, der er 
nødvendige for driften af landbrug. Derfor er forholdet ikke omfattet af und-
tagelsesbestemmelserne, men kræver landzonetilladelse. Der er dog tale om 
et typisk jordbrugserhverv i form af et mindre gartneri, der ønskes drevet fra 
en forholdsvis stor beboelsesejendom. Kommunen vurderer, at jordbrugser-
hvervene kan tage mange former, og at afgørelsen vil medvirke til at styrke 
vækst- og erhvervsvilkårene i landsbyen. Derudover vil det styrke udnyttel-
sen af et dyrkningsareal uden at der sker nævneværdige forringelser af natu-
ren og landskabet. Projektet er til gavn for byen som en helhed ved produk-
tion af lokale fødevarer.  
 
Kommunen oplyser, at klagerens reference til kommuneplanens retningslin-
je 5 og 9 ikke gør sig gældende i dette tilfælde, da disse erhverv er andre 
erhverv end jordbrugserhvervene. Kommunen regner projektet for at være et 
jordbrugserhverv, der er at sammenligne med et mindre gartneri. Jordbrugs-
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erhvervene er sikret en særskilt ret til placering i landzone.  
 
Kommunen vurderer, at henvisningen til retningslinje 10 og 12 er tilstræk-
kelig imødekommet i landzonetilladelsens vilkår, om hvornår der må arbej-
des og om afskærmning af lys. Tilbagevendende lyd må være forventelig i 
landzone. Kommunen vurderer, at støjgener er af underordnet karakter i 
denne sag, da ansøgeren lige så godt kunne have haft andre støjende aktivi-
teter.  
 
2.5.6. Landskab og udsigtsgener 

Klagerens bemærkninger 
Klageren er uenig i, at drivhuset bliver gemt bag bakken, da kun 0,5 m vil 
blive dækket af bakken og de resterende 4 m vil være synlig. Derudover vil 
drivhusets refleksioner og plastmateriale lyse op i landskabet og skabe blik-
fang og skæmme udkigget til Nielstrup by. 
 
Klageren vil opleve udsigtsgener fra hans bolig ved det ansøgte. Han vil 
miste udsigten ud over Ulse.  
 
Kommunens bemærkninger 
Kommunen har forsøgt at imødekomme klagerens udsigtsgener med et af-
standskrav på 20 m til naboskel. Området er ikke omfattet af udpegninger 
om kirkeomgivelser. Den generelle udsigt fra landsbyen til kirken bevares, 
idet den landskabelige oplevelse af kirken i byen som helhed primært kom-
mer fra forløbet langs Nielstrupvej og ud af byen i nordøst-gående retning, 
hvor udsigten er bevaret. Kommunen fastholder vurderingen af området, og 
at drivhuset ikke vil blive et dominerende element, der forstyrrer oplevelsen 
af landskabet set fra Ulse Kirke.  
 
Ansøgerens bemærkninger 
Ansøgeren anfører, at klageren ønsker at kunne se hele Ulse by, men det kan 
klageren ikke på nuværende tidspunkt pga. hegn opstillet langs skel. Ansø-
geren anfører, at klageren ikke har adgang til udsigt over søen.  
 
3. Planklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

3.1. Planklagenævnets kompetence og prøvelse 

Planklagenævnet kan tage stilling til en kommunes afgørelse efter plan-
lovens § 35, stk. 1 (landzone), jf. lovens § 58, stk. 1, nr. 1.1 
 
Planklagenævnet kan desuden tage stilling til retlige spørgsmål i forbin-
delse med en kommunes øvrige afgørelser efter planloven, jf. lovens § 
58, stk. 1, nr. 3. Det er et retligt spørgsmål, om et bestemt forhold kræ-
ver landzonetilladelse. 
 

                                                 
1 Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere ændringer. 
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Planklagenævnet har ikke taget stilling til forholdet vedrørende stald-
dørssalget/gårdbutikken, da dette ikke er indeholdt i landzonetilladelsen. 
 
3.2. Undtagelse fra kravet om landzonetilladelse 

I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, 
opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyg-
gelse og ubebyggede arealer, jf. planlovens § 35, stk. 1.  
 
Der gælder efter loven en række undtagelser fra kravet om landzonetilladel-
se, jf. planlovens § 5 u og §§ 36-38. Hvis forholdet ikke kræver landzonetil-
ladelse, vil det være umiddelbart tilladt efter landzonereglerne. 
 
Ifølge planlovens § 36, stk. 1, nr. 3 kræves der ikke landzonetilladelse til 
byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende 
landbrugsejendom, landbrugsbedrift, bortset fra husdyranlæg, skovbrugs-
ejendom eller for udøvelse af fiskerierhvervet. Bestemmelsen omfatter bl.a. 
gartnerier. 
 
Allerede fordi, der ikke er tale om en landbrugsejendom, finder denne be-
stemmelse ikke anvendelse.  
 
Efter planlovens § 36, stk. 1, nr. 8, kræves der ikke landzonetilladelse til 
opførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende bygninger på 
højst 50 m2, når disse opføres i tilknytning til enfamilieshuse eller sommer-
hus, og byggeriet ikke medfører en ny bolig.  
 
Allerede fordi det ansøgte drivhus er over 50 m2, finder denne bestemmelse 
ikke anvendelse.  
 
3.3. Planklagenævnets vurdering af naboorienteringen 
Der kan først meddeles landzonetilladelse, når der er forløbet 2 uger efter, at 
kommunen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til naboerne til 
den ejendom, som ansøgningen drejer sig om, jf. planlovens § 35, stk. 4. 
Formålet med bestemmelsen er at give naboer mulighed for at komme med 
bemærkninger til ansøgningen, inden kommunen træffer afgørelse. 
 
Planlovens § 35, stk. 4, omfatter ejere og brugere af ejendomme, der græn-
ser op til (har fælles skel med) ansøgers ejendom. Efter omstændighederne 
kan genboer også være omfattet.  
 
Der stilles i planlovens § 35, stk. 4, alene krav om, at der skal ske en orien-
tering om ansøgningen. Bestemmelsen stiller ikke specifikke krav til det 
medsendte materiale, som dog må være tilstrækkeligt til at give et retvisende 
billede af det ansøgte, så de orienterede parter får mulighed for at afgive 
deres eventuelle indsigelser. 
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Eventuelle indsigelser skal indgå i vurderingen, når kommunen træffer afgø-
relsen om landzonetilladelse. Der er imidlertid ikke i planlovens § 35, stk. 4, 
noget krav om, at kommunen skal imødekomme de indkomne indsigelser, 
ligesom de, der er blevet naboorienteret, ikke efterfølgende skal orienteres 
om ansøgers eventuelle bemærkninger til indsigelserne. 
 
Klageren gør gældende, at der er kommet flere forhold med i tilladelsen end, 
der er blevet naboorienteret om.  
 
Planklagenævnet finder, at naboorienteringen til dels var mangelfuld, idet 
det ikke fremgik, at der ville være vækstbelysning, hvilket har væsentlig 
betydning for påvirkningen af omgivelserne. Derudover finder nævnet ikke, 
at naboorienteringen var mangelfuld.  
 
3.4. Generelt om landzonetilladelser 

Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonereglerne er at forhindre 
bysprening i det åbne land og at sikre, at egentlig bymæssig udvikling sker, 
hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det. Det følger af 
formålsbestemmelsen, at landzonereglerne skal administreres på baggrund 
af landskabelige, rekreative og arealressourcemæssige hensyn og andre sam-
fundsmæssige interesser, f.eks. trafikale hensyn, samt hensynet til erhvervs-
livets muligheder for vækst og udvikling2. Ved afgørelsen kan der endvidere 
tages hensyn til, om det ansøgte vil påføre naboer urimelige gener. 
 
Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden spredt og 
uplanlagt bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, 
skovbrug og fiskeri. Udover at værne om natur og landskab er varetagelsen 
af de primære erhvervsinteresser blandt de hensyn, der ligger bag landzone-
reglerne. 
 
Efter hidtidig praksis lægges der stor vægt på lovens almene formål, uanset 
at den enkelte sags betydning er begrænset. I vurderingen indgår derfor 
overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignen-
de sager (præcedensvirkning). 
 
3.5. Planklagenævnets vurdering 

Efter Planklagenævnets opfattelse hører gartnerier naturligt til på landet, 
uanset om de har erhvervsmæssig karakter. Det kan således ikke afvises, at 
der kan gives en landzonetilladelse til et gartneri på en beboelsesejendom. 
 
Der skal dog ske en vurdering af det ansøgte i overensstemmelse med de 
sædvanlige hensyn efter landzonereglerne, herunder såvel hensynet til at 
skabe gode rammer for erhvervsudvikling og vækst som planlægningsmæs-
sige og landskabelige forhold. 

                                                 
2 Bemærkninger til lovforslaget, kapitel 7 (LFF nr. 76 af 23. januar 1991) og (LFF nr. 121 af 25. 
januar 2017). 
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Planklagenævnet finder, at der ikke kan gives tilladelse til det ansøgte, idet 
det ansøgte vil stride imod de planlægningsmæssige og landskabelige hen-
syn, der skal varetages i området, og at disse hensyn i den konkrete sag vejer 
tungere end hensynet til erhvervsudvikling og vækst.  
 
Nævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ønskes placeret i et særligt beva-
ringsværdigt landskab og umiddelbart op ad et værdifuldt kulturmiljø. Det 
ansøgte placeres lige uden for en landsbyafgræsning, hvor der i rammen for 
området beskrives, at der ikke kan ske huludfyldning, og at byggestilen med 
1½ plans huse i landsbyen skal bevares. Nævnet finder, at placeringen af et 
stort drivhus eller flere drivhuse af en ikke ubetydelig størrelse umiddelbart 
op ad landsbyen vil medføre en udviskning af afgrænsningen mellem lands-
by og åbent land. 
 
Nævnet har desuden lagt vægt på, at der ifølge retningslinjen om det åbne 
landskab i kommuneplanen ikke må opsættes lys, som kan være forstyrren-
de eller som kan ses over større afstande. Nævnet finder, at det ansøgte 
drivhus med helårlig produktion og med vækstbelysning indtil kl. 20 vil 
kunne ses på lang afstand efter mørkets frembrud i en ikke ubetydelig del af 
året, uanset om lyset afskærmes mod naboejendommene ved lyskilden, og at 
lyset dermed vil påvirke landskabet negativt og være til gene for naboerne.  
 
Nævnet har desuden lagt vægt på størrelsen af det ansøgte i forhold til det 
eksisterende byggeri på ejendommen.  
 
Nævnet finder samlet, at det ansøgte vil virke dominerende set fra flere 
vinkler. Nævnet finder ikke, at koteforholdene i området medfører, at den 
landskabelige påvirkning mindskes tilstrækkeligt. 
 
Nævnet har desuden lagt vægt på hensynet til at undgå præcedens. 
 
3.6. Planklagenævnets afgørelse 

Planklagenævnet ændrer Faxe Kommunes afgørelse af 14. februar 2019 om 
landzonetilladelse til opstilling af et 500 m2 flytbart og delbart drivhus inden 
for et opstillingsareal på ca. 2.000 m2 på ejendommen Nielstrupvej 60, 4690 
Haslev til et afslag. 
 
Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden 
administrativ myndighed, jf. § 3, stk. 3, i lov om Planklagenævnet.3 Eventu-
el retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. § 3, 
stk. 4, i lov om Planklagenævnet. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 4, stk. 1, i lov 
om Planklagenævnet. 

                                                 
3 Lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet. 
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4. Gebyr 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. Beløbet vil blive overført til indbe-
talerens NemKonto. 
 

5. Meddelelse og offentliggørelse af afgørelsen 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Faxe Kommune (Plan, sagsnr. 
01.03.03-P19-29562-18) samt for klageren via klageportalen. Afgørelsen 
sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesagen via e-Boks. 
  
Afgørelsen vil blive offentliggjort på https://pkn.naevneneshus.dk/. Person-
oplysninger vil blive anonymiseret. 
 
 
 

 
Anja Bergman Thuesen 

Stedfortrædende formand 
 

https://pkn.naevneneshus.dk/
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