
 

 Side 1 af 5

 
 
LANDZONETILLADELSE  
 
Sortemosevej 7,  – LANDZONETILLADELSE TIL NY SØ VED LAK-
KENDRUPVEJ  
Sagsnr.: 18/10668 
Matr. nr.: 9u, Lakkendrup By, Gudbjerg 

Ejer: Jan Bloten 
 
  

Du har via din konsulent den 5. oktober 2018 søgt Svendborg Kommune 

om landzonetilladelse til etablering af sø på 600 - 700 m2 på et fugtigt 

areal på matrikel 9u, Lakkendrup By, Gudbjerg. Søen ønskes placeret 

som angivet på figur 1. 

  

Svendborg Kommune meddeler hermed i henhold til Planlovens § 35 stk. 

1, tilladelse til det ansøgte. 

 
Landzonetilladelsen gives på følgende vilkår: 
 

• Søen placeres som angivet på figur 1 med et areal på op til ca. 
700 m2.  
 

• Brinkerne skal anlægges med jævnt skrånende bredder mod mid-
ten af vandhullet, og må ikke være stejlere end 1:5, dvs. 1 m fald 
pr. 5 m mod midten. 
 

• Opgravet materiale skal spredes ud i et ikke over 30 cm tykt lag 
og må ikke placeres på arealer omfattet af naturbeskyttelseslo-
vens § 3.   
 

• Bortskaffelse af eventuelt opgravet affald skal ske i henhold til 
kommunens affaldsplan. 
 

• Søen skal placeres mindst 4 meter fra eksisterende dræn og 
vandløb, og det skal sikres, at søen ikke påvirker afvandingsfor-
holdene i området. 
 

• Søen må ikke forsynes med til- eller fraløb fra åer, bække, dræn 
eller åbne render eller tilledes dræn- tag eller vejvand.  

Til  

Jan Bloten 

Sortemosevej 7,  

5892 Gudbjerg 

Sendt med email: jan_geralda@hotmail.com 

Kultur, Erhverv og Udvikling 

Natur og Klima 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

 

Fax. +4562228810 

 

arne.bruun@svendborg.dk 

www.svendborg.dk 

23. november 2018 

 

Afdeling: Natur og Klima 

Ref. MNMABR 

 

Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag Kl. 10.00-16.30 

Fredag Kl. 09.00-14.00 
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• Der må ikke etableres øer, opsættes andehuse, tæt hegn, bygnin-
ger eller andre kunstige indretninger i eller omkring søen. 
 

• Der må ikke ske udsætning af fugle, fisk eller krebs i søen. 
 

• Der må ikke udlægges foder i eller op til 10 m fra søen. 
 

• For at sikre at søen får sol, og at der er udsyn til søen, må der 
ikke plantes buske eller træer ved søen. 

 

• Svendborg Museum skal kontaktes en uge før gravearbejdet gen-
nemføres for at kunne overvåge arbejdet. 
 

 
Figur 1. Placering af den ansøgte sø ved Lakkendrupvej 
 
Der kan klages over afgørelsen. Se klagevejledning sidst i brevet. 
 
 
Baggrund for tilladelsen 
 

Der søges om en sø med en dybde på op til ca. 1,1 meter og et areal på 

op til 600 - 700 m2. Søen ønskes etableret på et fugtigt areal, hvor der 

ifølge gamle kort har været en sø. Søen placeres i en afstand på mindst 4 

meter til skel og eksisterende delvist rørlagte vandløb mod nordøst, og 

det sikres, at søen ikke påvirker afvandingsforholdene i området. 
  
Arealet er et hjørne af en omdriftsmark, som har været svær at dyrke på 
grund af fugtig bund. Arealet rummer fugtigbundsplanter som kærtidsel 
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og lodden dueurt, men er dog for lille til at være omfattet af naturbeskyt-
telseslovens § 3. Nærmeste arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 
3 er vandhuller ca. 400 meter fra det ansøgte og påvirkes ikke.  
 
Vi har foretaget en høring af Svendborg Museum, der ønsker at kunne 
overvåge gravearbejdet, hvorfor der stilles vilkår herom.  
 
Arealet, hvor søen ønskes etableret ligger indenfor landskabsområde 
Gudme dødislandskab. Vi vurderer, at søen, der lægges i lavt liggende 
areal og passes ind i landskabet, er i overensstemmelse med kommune-
planens retningslinjer for landskabsområdet. 
 
Arealet, hvor søen ønskes etableret, ligger indenfor særligt værdifulde 
landbrugsområder. Vi vurderer dog, at søen, der ønskes placeret på et 
lille delareal, der har været svært at holde i omdrift, ikke er i uoverens-
stemmelse med kommuneplanens retningslinjer for særligt værdifulde 
landbrugsområder. 
 
Umiddelbart nord, øst og syd for arealet, hvor søen ønskes etableret, lig-
ger landsbyområde Lakkendrup, med kommuneplanramme udlagt til 
blandet bolig- og erhvervsformål. Vi vurderer, at den ansøgte sø ikke vil 
være i strid hermed. 
 
Vi har ikke kendskab til forekomst af plante- og dyrearter på habitatdirekti-
vets bilag IV i selve området. Af bilag-IV håndbogen1 fremgår det dog, at 
der indenfor det 10 x 10 km. kvadrat, hvor søen ønskes anlagt, forekom-
mer følgende bilag IV-arter: hasselmus, dværgflagermus, sydflagermus, 
brunflagermus, vandflagermus, springfrø, spidssnudet frø, stor vandsala-
mander og markfirben. Vi vurderer, at anlæggelsen af søen vil kunne 
gavne padder. Vi vurderer, at arealet ikke er et godt levested for markfir-
ben. Der fældes ikke ældre træer, der kan være levested for flagermus. 
På baggrund af ovenstående vurderer vi, at det ansøgte ikke vil beska-
dige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for disse bilag IV-arter. Der 
er ingen kendte forekomster af plantearter på habitatdirektivets bilag-IV i 
Svendborg Kommune. 
 
Landzonetilladelsen annonceres dags dato på Svendborg Kommunes 
hjemmeside. 
 
Vi gør opmærksom på, at tilladelsen først kan udnyttes, når klagefristen 
på 4 uger er udløbet. Klagefristen regnes fra datoen for annonceringen.  
 

I henhold til planlovens § 35, stk. 4 og 5 kan der først meddeles tilladelse 

efter § 35 stk. 1, når der er foretaget høring af naboer, medmindre det an-

søgte efter kommunens vurdering er af underordnet betydning for naboer. 

Vi har foretaget en høring af de nærmeste 4 naboejendomme. Der er ikke 

kommet indvendinger mod etableringen af søen.  
 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. 
 

                                                
1 http://www.dmu.dk/pub/FR635.pdf 
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Vi forventer, at søen i løbet af et år eller 2 vil få et naturligt plante- og dy-
reliv og søen vil herefter være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
Det betyder, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af søen. Der vil 
dog kunne søges dispensation til f.eks. oprensning af søen. 

 

Hvis der er spørgsmål til afgørelsen, er I velkomne til at kontakte mig på 

arne.bruun@svendborg.dk eller på telefonnummer 62 23 34 31 

 

Kopi sendt til: 
• Jesper Tofft, jt@ravnhoj.dk 

• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

• Danmarks Naturfredningsforening, Svendborg,  svendborg@dn.dk  
 
 

 
 
Klagevejledning  
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse kan du klage til Planklage-
nævnet 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 behandlingen, når gebyret er betalt. Yderligere vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmeside www.naev-
neneshus.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 Klage-portalen, 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 Svendborg Kommune. Kommunen videresender 
herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgø-
relse 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 fejltolket lo-
ven eller planbestemmelser, eller ikke har overholdt de gældende proce-
dure- og kompetenceregler. I afgørelser om landzonetilladelser er der dog 
fuld klageret. Det er Planklagenævnet, der vurderer, om den konkrete af-
gørelse er undergivet klageadgang.  
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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 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.  
 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Arne Bruun 

Miljøtekniker 

 
Dir. tlf. +4562233431 


