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LANDZONETILLADELSE 
 
Udstykning af 2 ejendomme fra Stenstrup Præstegård 
 
Sagsnr.: 2019-2527 
Ejendommen: Hundstrupvej 1 
Ejendomsnr.: 199144 
Matr. nr.: 1-a, Stenstrup By, Stenstrup 
Ejer: Stenstrup Præstegård 
 
Tak for din ansøgning, som vi har modtaget den 12-12-2019 
 
Afgørelse:  
I henhold til Planlovens § 35, stk. 1 meddeles hermed landzonetilladelse 
til det ansøgte. 
 
Tilladelsen gives på følgende vilkår: 
  

- At byggearbejdet/projektet gennemføres i overensstemmelse med 
ansøgningsmateriale af den 12-12-2019 

 
Afgørelsen omfatter kun tilladelse efter planlovens landzonebestemmel-
ser. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.   
 
Ansøgningen:  
Ansøgningen omhandler udstykning af aktivitetsgården samt beboelse 
med adressen Hundstrupvej 5 fra Stenstrup Præstegård.  
Aktivitetsgården vil herefter være en selvstændig ejendom på 1883 m². 
Og beboelsen på Hundstrupvej 5 vil være en selvstændig ejendom på 
952 m². Resten af arealet vil stadig være tilhørende Stenstrup Præste-
gård.  
 
Plangrundlag for området:  
Området omkring Hundstrupvej 1 indgår i kommuneplanens retningslinjer 
for det åbne land på baggrund af gennemført landskabskarakteranalyse. 
Udstykningen etableres indenfor landskabskarakterområdet Stenstrup 
Issø.  

Lifa 
Att.:Niels Rabølle Knudsen 
 

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  

13-02-2020 

Sagsnr. 2019-2527 
ESDH: 19/27804 
Afdeling: Byg og BBR 
Ref. CØN 

 
Åbningstider: 
mandag-tirsdag Kl. 10.00-14.00 
torsdag Kl. 10.00-16.30 
fredag Kl. 10.00-14.00 
 

mailto:byg@svendborg.dk
http://www.svendborg.dk/byggeri
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Der foreligger ingen strategi og planlægning for området.  
Området er ikke omfattet af lokalplan eller kommuneplanrammer.  
 
Begrundelse for afgørelse:  
Det ansøgte giver ikke en visuel forandring i landskabet og ej heller en 
ændret anvendelse.  
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke er i strid med 
planlovens bestemmelser og dermed meddeler vi landzonetilladelse til 
det ansøgte.  
 
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. 
Følgende rettidige klager har dog opsættende virkning, medmindre 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Planklagenævnet 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 
 



Niels Rabølle Knudsen

LIFA  A/S    Lucernemarken 1    5260   Odense S

43 12

Opmålingsdistrikt

Udstykning, matr.nr. 1a

Ejerlav: Stenstrup By, Stenstrup

Kommune: Svendborg

Opmålt i: nov. 2019

1:500

Lsp. j. nr.: 20195158 nrk landinspektør

Mål:

LANDINSPEKTØRER  

MÅLEBLAD kendeligt skelmærke eller et varigt mærke for opmåling, pligtig at betale udgifterne ved dets 

genanbringelse, og kan idømmes bøde, jfr. paragraf 48.

Mål eller koordinater, der kun er til brug ved indlægningen på matrikelkortet, er angivet med klamme.

Signatur: Se DS 104 og 198

A3

Mål eller koordinater, der er overført fra en sag, der tidligere er indsendt til Geodatastyrelsen, er mærket med Gl.

Ifølge lovbekendtgørelse nr. 769 af 7. juni 2018 er den, som flytter, borttager eller ødelægger et 

Tlf.  63136800      www.lifa.dk      e-mail  land@lifa.dk
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