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Landzonetilladelse til udskiftning af udtjent fugletårn på 

matr. nr. 9k Havdrup By, Havdrup 

Ansøgning 

Solrød Kommune har den 12. februar 2021 modtaget en ansøgning (fra Solrød 

Kommune) om udskiftning af fugletårnet på ovenstående ejendom. Baggrunden for 

udskiftningen er, at det eksisterende fugletårn er nedslidt og har været udsat for 

hærværk. 

Fugletårnet er placeret i landzone og er derfor omfattet af planlovens 

landzonebestemmelser j.fr. §§ 35-38. 

Afgørelse  

Solrød Kommune meddeler landzonetilladelse at erstatte det udtjente fugletårn med et 

nyt som beskrevet i ansøgningen og nedenstående redegørelse.  

 

Naboorientering 

Solrød Kommune har udsendt en naboorientering om ansøgningen om 

landzonetilladelse i perioden den 10. juni 2021 – den 14. juni 2021. Solrød Kommune 

har ikke modtaget bemærkninger i den forbindelse. 

 

Redegørelse 

Byrådet i Solrød Kommune har bevilliget penge til udskiftning af tårnet. Det udtjente 

tårn vil blive fjernet og erstattet af et nyt svarende til det gamle. Det eksisterende 

fundament kan genanvendes. Tårnet er identisk med til det eksisterende med 

undtagelse af trappen, der af sikkerhedsmæssige årsager udføres i stål med lodrette 

balustre (frem for træ). Det nye tårn vil i lighed med det udtjente tårn blive syv meter 

højt. 

 

Natura 2000 og bilag IV-arter 

Tårnet opføres i Natura 2000-område nr. 150 Gammel Havdrup Mose som består af fug-

lebeskyttelsesområde nr. 103. Området er udpeget som fuglebeskyttelsesområde for at 

værne om arterne rørhøg og sortterne (udpegningsgrundlaget), der begge har ynglet i 

området. Kommunen skal i administrationen af lovgivningen og kommunens forvaltning 

tage udgangspunkt i målsætningen for Natura 2000-området og sikre en grundlæg-

gende beskyttelse af udpegningsgrundlaget. Målsætningen for området er således 
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grundlaget for vurderingen af planer og projekter, som skal foretages i henhold til de 

regler, der gennemfører habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, bl.a. efter habitatbekendtgø-

relsen og naturbeskyttelseslovens § 19 b og skovlovens § 17, der skal sikre, at udpeg-

ningsgrundlaget i området ikke skades, herunder især at arealet af naturtyper og leve-

steder for arter er stabilt eller i udbredelse, at naturtypernes strukturer og funktioner 

fortsat er til stede, og at bestande af arterne viser, at arten på lang sigt vil kunne opret-

holde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder. Det overord-

nede mål for Havdrup Mose er at forbedre yngle- og fourageringsmulighederne for 

sortterne samt at sikre en vanddækket rørsump af hensyn til rørhøgens ynglemulighe-

der.  

Solrød Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil påvirke den overordnede målsætnin-

gen for Natura 2000-området.  

Ifølge Miljøportalens naturdata er der registreret Spidssnudet frø og Stor vandsalaman-

der (begge er bilag IV-arter) i området, se nedenstående kort.  

 
Solrød Kommune vurderer, at ansøgte ikke udgår en trussel for de nævnte arters leve- 

eller ynglevilkår. 

 

Begrundelse 

Solrød Kommune finder, at der kan meddeles landzonetilladelse til udskiftningen af 

fugletårnet, idet tårnet får samme placering, højde og omfang som det eksisterende 

tårn. Kommunen ligger vægt på, at tårnet er offentlig tilgængeligt og understøtter den 

rekreative brug af området. Det eksisterende tårn har haft den samme placering siden 

1999. 

 

Klagemulighed  

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen  

skal indgives inden fire uger.  

 

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naev-neneshus.dk/start-din-

klage/planklagenaevnet/, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen 

http://www.naev-neneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
http://www.naev-neneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Solrød Kommune via Kla-

geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. 

for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Solrød Kommune. Hvis Solrød  

Kommune fastholder afgørelsen, sender Solrød Kommune klagen videre til behandling i  

nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.  

 

Den videre proces  

Afgørelsen offentliggøres på www.solrod.dk den 30. juni 2021.  

Såfremt du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte undertegnede.  

 

Venlig hilsen  

Anette Pia Fischer  

Byplanlægger  

 

Kopi sendt til:  

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk   

DN, Solrød Kommune: solroed@dn.dk   

Naturstyrelsen: nst@nst.dk   

Erhvervsstyrelsen: erst@erst.dk   

Dansk Ornitologisk Forening, København: natur@dof.dk   

Friluftsrådet, kreds 15: roskilde@friluftsraadet.dk   

Køge Museum: mks@museerne.dk  

 

 

http://www.solrod.dk/
mailto:dn@dn.dk
mailto:solroed@dn.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:erst@erst.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:roskilde@friluftsraadet.dk
mailto:mks@museerne.dk
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Bilag 1: Fugletårnet får samme placering som det eksisterende udtjente fugletårn.

 
 

Bilag 2: Tegning af det nye fugletårn. Det nye rækværk vil af sikkerhedsmæssige årsager 

bestå af lodrette balustre og ikke vandrette som vist på nedenstående tegning.  

 


