
Side 1 af 5 

LANDZONETILLADELSE 

63 M² DOBBELT CARPORT INKL. 7 M² UDHUS. 

Sagsnr.: 2017-1291 

Ejendommen: Skovballevej 94 

Ejendomsnr.: 87512 

Matr. nr.: 29-a, Gesinge By, Bjerreby 

Ejer: Hanne Andersen 

Dan Alstrup Olsen 

Tak for din ansøgning, som vi har modtaget den 27-09-2017 

Afgørelse:  

I henhold til Planlovens § 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse 

til det ansøgte. 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

- At der i forbindelse med byggeriet ikke terrænreguleres mere end 

+/- ½ m, medmindre andet er godkendt af Svendborg Kommune. 

- At byggearbejdet/projektet gennemføres i overensstemmelse med 

ansøgningsmateriale af den 27-09-2017 

Afgørelsen omfatter kun tilladelse efter planlovens landzonebestemmel-

ser. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige. 

Ansøgningen:  

Ansøgningen omhandler opførelse af en dobbelt carport på 63 m², 

hvoraf 7 m² er et udhus. Carporten ligger indenfor skelbræmmen og er 

2,60 m høj. De bærende elementer vil blive opført i træ, mens taget vil 

være af tagpap.  

Plangrundlag for området:  

Området omkring Skovballevej 94 indgår i kommuneplanens retningslinjer 

for det åbne land på baggrund af gennemført landskabskarakteranalyse. 

Dan Alstrup Olsen 

Skovballevej 94 

5700 Svendborg 

Miljø, Erhverv og Teknik 

BYG og BBR 

Ramsherred 5, 2. sal 

5700 Svendborg 

Tlf. 62 23 33 33 

byg@svendborg.dk  

www.svendborg.dk/byggeri 

12. januar 2018

Sagsnr. 2017-1291 

ESDH: 17/22934 

Afdeling: Byg, Vej og Industrimiljø 

Ref. CØN 

Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag Kl. 10.00-16.30 

Fredag Kl. 09.00-14.00 

mailto:byg@svendborg.dk
http://www.svendborg.dk/byggeri
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Carporten etableres indenfor landskabskarakterområdet Tåsinge moræ-

neflade. Den strategiske målsætning for området er: Tilpas. 

Skovballevej 94 er beliggende midt i Gesinge by. 

Strategi og indsats for denne del af området er i kommuneplanen beskre-

vet som følger: 

 Karakterens enkelthed skal opretholdes. Dette ved at undgå etab-
lering af nyt byggeri eller anlæg med indbyrdes kort afstand såle-
des at der opnås visuel sammenhæng til flere af disse elementer
på samme tid eller indenfor kort tid ved bevægelse rundt i land-
skabet.

 Nye elementer holdes lave således at de ikke rager op over de le-
vende hegn, der danner overkanten af områdets karaktergivende
elementer i det flade og ”lave” landskab. Alternativt skal der være
tale om ganske få elementer med et meget enkelt udtryk, som vil
få dem til at harmonere med områdets enkle karakter.

 Landskabets overordnede grønne præg, betinget af de levende
hegn og bevoksning omkring eksisterende bebyggelse, skal vedli-
geholdes. Den visuelle påvirkning fra nye elementer i landskabet
skal således minimeres ved etablering af enten hel eller delvis af-
skærmende beplantning.

 De visuelle sammenhænge som knytter sig til landskabet mellem
de to bakkedrag, hvor dels Bjerreby dels Lundby ligger, skal hol-
des for øje ved en konsekvensvurdering ved lokalisering af nyt
byggeri eller anlæg.

 Placering af nye anlæg i den nordlige del af karakterområdet skal

ses i forhold til de visuelle sammenhænge til Bregninge Bakke og

Bregninge Kirke, samt den lidt højere kompleksitet i landskabet,

som betinges af småskovene.
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Begrundelse for afgørelse:  

Svendborg Kommune finder at det ansøgte er indenfor planlovens be-

stemmelser. Ejendommen er uden landbrugspligt og jf. diverse afgørelse 

fra det daværende Natur og Miljøklagenævn, så er der en praksis for at 

tillade op til 100 m² sekundær bebyggelse på ejendomme i landzone 

uden landbrugspligt. Skovballevej 94 har i forvejen 17 m² sekundærbe-

byggelse og holder sig dermed under de samlede 100 m².  

Det videre forløb:  

Landzonetilladelsen offentliggøres dags dato på Svendborg Kommunes 

hjemmeside. 

Vi gør opmærksom på, at tilladelsen først kan udnyttes, når klagefristen 

på 4 uger er udløbet, og at evt. byggetilladelse først meddeles herefter. 

Klagefristen regnes fra datoen for offentliggørelsen.   

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år. 

Venlig hilsen 

Camilla Ørgaard Nielsen 

Byggesagsbehandler 

Tlf. 62233319 

Bilag: Klagevejledning efter Planloven. 

Kopi sendt til: 

Danmarks Naturfredningsforening, Svendborg: dnsvendborg-sa-

ger@dn.dk  

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk  

mailto:dnsvendborg-sager@dn.dk
mailto:dnsvendborg-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
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Klagevejledning: Lov om planlægning 

Klagemyndighed  

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklage-

nævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og 

www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 

plejer, typisk med NEM-ID.  

På hjemmesiden www.naevneneshus.dk er der en vejledning til hvordan 

du klager. Når du klager skal du betale et gebyr. Klagen bliver først sendt 

videre til behandling, når gebyret er betalt. Yderligere vejledning om ge-

byrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside på www.na-

evneneshus.dk. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageporta-

len.  

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 

uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 

ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-

grundet anmodning til kommunen, senest samtidig med klagen. Kommu-

nen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Du kan klage over afgørelser, der er truffet ud fra lov om planlægning, jf. 

lovens § 58. Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have 

en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.    

Hvad kan du klage over? 

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du for eksempel 

kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket 

loven eller planbestemmelser, eller ikke har overholdt de gældende pro-

cedure- og kompetenceregler. I afgørelser om landzonetilladelser er der 

dog fuld klageret.  

Det er Planklagenævnet, der vurderer, om den konkrete afgørelse er un-

dergivet klageadgang.  

Klagefrist  

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 

offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 

Opsættende virkning af klage 

Indgivelse af rettidig klage til Planklagenævnet har som udgangspunkt 

ikke opsættende virkning. 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Følgende rettidige klager har dog opsættende virkning, medmindre Plan-

klagenævnet bestemmer andet: 

1. Klage efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 1 og nr. 2.

2. Klage efter sommerhuslovens § 10 e, stk. 1.

3. Klage efter kolonihavelovens § 9.

4. Klage efter mastelovens § 8, stk. 1.

Planklagenævnet kan ved rettidig klage efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3 

eller mastelovens § 22 beslutte, at en meddelt tilladelse eller godkendelse 

ikke må udnyttes, og at et påbud ikke skal efterkommes. Såfremt et 

bygge eller anlægsarbejde iværksat, kan Planklagenævnet påbyde dette 

standset. 

Domstolsprøvelse  

Hvis du ønsker afgørelser efter lov om planlægning prøvet ved domsto-

lene, skal du anlægge sag senest 6 måneder efter, at der er truffet en af-

gørelse eller afgørelsen er blevet offentliggjort.  

Maj  2017 








