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LANDZONETILLADELSE 
 
Indretning af 270 m2 beboelse i tidligere værksted 

 

Sagsnr.: 2020-1293 

Ejendommen: Søndervej 201A 

Ejendomsnr.: 161410 

Matr. nr.: 27-h, Thurø By, Thurø 

Ejer: MOST HOLDING ApS 

 

Tak for din ansøgning, som vi har modtaget den 05-07-2020 

 

Afgørelse:  

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

til det ansøgte. 

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

  

- At der i forbindelse med byggeriet ikke terrænreguleres mere end 

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

 

- At byggearbejdet/projektet gennemføres i overensstemmelse med 

ansøgningsmateriale af den 05-07-2020 

 

Afgørelsen omfatter kun tilladelse efter planlovens landzonebestemmel-

ser. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.   

 

Ansøgningen:  

Ansøgningen omhandler til- og ombygning af et tidligere værksted med 

henblik på at indrette en beboelsesenhed på ca. 270 m2. Tilbygningen 

sker ved inddragelse af 1. salen og en forhøjelse af tagkonstruktion. Byg-

ningens fodaftryk ændres ikke, men gavlen flyttes ind i bygningen for 

etablering af en tagterrasse. Den eksisterende ydervæg forbliver, men 

forhøjes, isoleres og pudses.   

 

 

 

Jesper Pedersen 

 

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  

27. juli 2020 

Sagsnr. 2020-1293 

ESDH: 20/15231 

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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Plangrundlag for området:  

Området omkring Søndervej 201A indgår i kommuneplanens retningslin-

jer for det åbne land på baggrund af gennemført landskabskarakterana-

lyse. Byggeriet etableres indenfor landskabskarakterområdet Thurø. Den 

strategiske målsætning for området er: Tilpas.  

 

 

 

 
Søndervej 1 er beliggende på Thurø. 

 

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

vet som følger: 

• Karakteristisk, middel tilstand 

• Landskabets orientering mod og visuelle sammenhæng med ky-
sten skal vedligeholdes. 

o Landskabets tydelige mønster med levende hegn som går 
vinkelret på terrænfaldet mod kysten skal vedligeholdes. 

o Levende hegn og beplantning i øvrigt, som vil bryde dette 
mønster skal undgås. 

• Landskabets lille til middel skala bør vedligeholdes. 
o Stort byggeri og tekniske anlæg bør undgås. 

Begrundelse for afgørelse:  

Der gives tilladelse til til- og ombygningen af tidligere værksted med hen-

blik på at indrette beboelse. 

Byggeriet etableres inden for det eksisterende fodaftryk og meget af det 

eksisterende byggeri anvendes. 

Svendborg Kommune vurderer at byggeriet er i overensstemmelse med 

planlovens bestemmelser. 
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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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// INDHOLD 

// 1 

Baggrund // 2 

Eksisterende forhold // 2 

Overblik // 3 

Fremtidige forhold // 4 

Klimaskærmen/ændringer // 5 

Billeder - eksisterende // 6 

Visualisering fra gårdside // 7 

Visualisering fra markside // 10 

Visualiseringer // 13 

Inspiration // 15 



Ejendommen står til at blive handlet, men med den betingelse af, 

at det er muligt at foretage den påtænkte til– og ombygning af 

ejendommen. Den potentielle køber ønsker at ombygge eksisteren-

de registreret værksted til en beboelsesenhed på skønsmæssigt 

270 m² - fordelt på stueetage og 1. sal, hvilket vil sige at 1. salen 

udnyttes og ændres til beboelse. 

 

Sagen vedrører primært bygning 2 (ifølge BBR) - det eksisterende 

værkstedsafsnit i den nordlige del af bygningen (rød markering på 

BBR kortet). 

 

 

// DE EKSISTERENDE FORHOLD 

 

Bygningen er opført i 1937 og er opført i røde mursten. Den er i 

øjeblikket registreret som et værksted. Størstedelen af de sekun-

dære bygninger på grunden (markeret med rødt kryds) påtænkes 

nedrevet. De ubebyggede arealer bærer præg af at ejendommen 

har været benyttet til værksted. Der henligger en del byggeaffald 

som den potentielle køber ønsker at fjerne for at sanere grunden.  

Det skal endvidere bemærkes at de sekundære bygninger, som på-

tænkes nedrevet, har den potentielle køber vurderet at være i for-

fald i en sådan grad at dette skønnes at vil forskønne området fra 

naturens synspunkt væsentligt, og derved øge områdets natur-

værdi. 

// BAGGRUND 

Kort fra BBR 
// 2 



// OVERBLIK 

// 3 



Når byggeaffaldet og de forfaldne bygninger er fjernet, er tiden 

nu kommet til at forskønne det eksisterende bygningsafsnit; I 

takt med helheden i forskønnelsesprojektet, ønsker potentiel kø-

ber at ombygge en del af værkstedet til beboelsesformål (det 

markerede afsnit på side 2). 

 

 

Indvendig er det gamle værksted slidt, kold og rå til sine ydre 

rammer, men rummer store muligheder i stueplan for eget præg. 

 

 

På 1. salen vil eksisterende tagkonstruktion hæves ved fx at for-

høje ydervæggene eller en trempelkonstruktion, for at få en bed-

re udnyttelse af kvadratmeterne.  

 

Den eksisterende bygning er ca. 7 m fra terræn til kip, og ram-

men for til– og ombygningen vil naturligvis være i henhold til reg-

lerne på de 8,5 m - det skønnes at taghældingen ændres fra 30° 

til ca. 20°. 

// DE FREMTIDIGE FORHOLD 

Kort fra BBR 

Visualisering—set fra nordøst hjørne 

Visualisering 
// 4 



Den eksisterende ydervæg forbliver, dog med enkelte ændringer da 

ydervægge forhøjes. Derudover ”flyttes” gavlen ind i bygningen for 

at give muligheden for at nyde naturen fra den smukkeste side på 

en tagterrasse. Ydervæggen hulmursisoleres og indvendig isoleres 

iht. varmetabsrammen - derudover pudses ydervæggene for at in-

dikere en skillelinje mellem værksted og beboelse. 

 

Etagedæk mod kælder er et betondæk som efterisoleres over– og 

under. Der etableres gulvvarme i etagedækket. 

 

Taget består af asbestholdige bølgetagplader som fjernes efter for-

skrifterne og bortskaffes - nyt tag monteres. 

 

I hele den nye beboelsesdel monteres nye lavenergivinduer. 

 

Overordnet set er dette projektet, som købsaftalen er betinget af. 

Den potentielle køber ønsker at sanere området, fjerne det eksiste-

rende affald der henligger, fjerne forfaldne bygninger samt forskøn-

ne området og naturen ved at ombygge et eksisterende misligholdt 

bygningsafsnit til en nutidig og moderne beboelsesbygning.  

 

Bygningens fodaftryk (bebyggelsesareal) vil ikke blive ændret, da 

tilbygningen sker ved inddragelse af 1. salen og en forhøjelse af 

tagkonstruktionen. 

// KLIMASKÆRMEN/ÆNDRINGER 

Kort fra BBR 

Den eksisterende bygning—set fra nordvest 

// 5 



// BILLEDER - EKSISTERENDE 

Kort fra BBR 
// 6 



// VISUALISERING FRA GÅRDSIDE 

// 7 



// VISUALISERING FRA GÅRDSIDE 

// 8 



// VISUALISERING FRA GÅRDSIDE 

// 9 



// VISUALISERING FRA MARKSIDE 

// 10 



// VISUALISERING FRA MARKSIDE 

// 11 



// VISUALISERING FRA MARKSIDE 

// 12 



// VISUALISERINGER 

// 13 



// VISUALISERINGER 

Kort fra BBR 
// 14 



Umiddelbart i området i 

landzone ses en ejendom 

med samme ønskede 

bygningskrop i 2 etager. 

// INSPIRATION 

// 15 



// TAK FOR JERES TID 

Kort fra BBR 
// 16 
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