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TIDSBEGRÆNSET LANDZONETILLADELSE 
 
Afholdelse af Skarø ølejr 
 

Sagsnr.: 2020-1177 

Ejendommen: Østerhovedvej 13C 

Ejendomsnr.: 186103 

Matr. nr.: 6-f, Skarø, Svendborg Jorder 

Ejer: Jonna Møller 

 

Tak for din ansøgning, som vi har modtaget den 17-06-2020 

 

Afgørelse:  

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

til det ansøgte. 

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

  

- At der i forbindelse med projektet ikke terrænreguleres mere end 

+/- ½ m, foruden udgravning af huller til toiletter og opvask som til-

dækkes efter afholdelse af ølejren.  

 

- At projektet gennemføres i overensstemmelse med ansøgnings-

materialet af den 17-06-2020 

 

- Landzonetilladelsen er tidsbegrænset til 2020-2024. 

 

Afgørelsen omfatter kun tilladelse efter planlovens landzonebestemmel-

ser. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.   

 

Ansøgningen:  

Ansøgningen omhandler afholdelse af ølejr. Ølejren ligger inden for et 

område på 135x40m på den østlige del af Skarø. Ølejren indrettes med 

sovetelte, køkkentelt, aktivitetstelte m.m. og der graves huller til hhv. toilet 

og opvask i henhold til ansøgningen. Ølejren afholdes over 5 uger.  

 

Plangrundlag for området:   

Kristen Nielsen 

Stånumvej 62 

8960 Randers SØ 

 

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  

26. juni 2020 

Sagsnr. 2020-1177 

ESDH: 20/13756 

Afdeling: Byg og BBR 

Ref. XVB 

 

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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Området omkring Østerhovedvej 13C indgår i kommuneplanens retnings-
linjer for det åbne land på baggrund af gennemført landskabskarakterana-
lyse. Ølejren etableres indenfor landskabskarakterområdet Skarø. Den 
strategiske målsætning for området er: Beskyt 

 

Østerhovedvej 13C er beliggende på Skarø. 

 

 

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

vet som følger: 

 

Der er endnu ikke foretaget en landskabskarakteranalyse af landskabet 

på øerne Drejø, Skarø og Hjortø. Svendborg Kommune vurderer med ud-

gangspunkt i samme principper som Miljøministeriets landskabskarakter-

metode at øerne landskabeligt skal betragtes som sårbare kystlandska-

ber hvor der skal tages særlige hensyn for de visuelle landskabsoplevel-

ser mellem øerne og det omgivende øhav.  

 

Områder som skal beskyttes 

På øerne Drejø, Skarø og Hjortø skal der i særlig grad tages hensyn til de 
visuelle sammenhænge til og fra det omkringliggende øhav. 

Den uforstyrrede karakter af kysterne på Drejø, Skarø og Hjortø skal for-

sat holdes uforstyrrede. Nyt byggeri og tekniske anlæg skal undgås uden 

for de eksisterende landsbyer eller anden samlet bebyggelse i det åbne 

land og kystlandskab.  
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Begrundelse for afgørelse:  

 

Ølejren afholdes i respekt for Skarøs natur og beboere. Teltene pla-

ceres så diskret som muligt og udgravninger bliver dækket efter af-

holdelse. Ølejren afholdes i tæt forbindelse med Skarøs natur og til-

fører kulturel værdi for området.  

 

Kystdirektoratet har bevilget rammedispensation fra strandbeskyt-

telseslinjen til afholdelse af ølejren i årene 2020-2024. 

 

Lejren har fået landzonetilladelse de tidligere år.  

 

 

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 

 

Xenia von Buchwald 

Byggesagsbehandler 

Tlf. 62233337 

 

 

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 
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Signaturforklaring

       Hul til wc / bad / opvask

K:    Køkkentelt ca 130 m2
A:    Aktivitetstelte ca 100 m2
S:    Sovetelte 44 m2
        Telte har 7,5 m afstand til nabotelt

O:   Opvask
B:    Bålplads
SH: Svedehytte

         : ca 7,5 meter i skala.
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Indretning af Skarø Ølejr. 

lejrområdet er ca 135 x 40 meter

Østerhovedvej
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