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LANDZONETILLADELSE 
 
60 m² læskur samt lovliggørelse af roundpen på 16m i diameter 
 

Sagsnr.: 2019-0718 

Ejendommen: Tankefuldvej 54 

Ejendomsnr.: 107947 

Matr. nr.: 13-b, Skovsbo By, Egense 

Ejer: Susanne Linnet Aagaard 

 

Tak for din ansøgning, som vi har modtaget den 27-05-2019 

 

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 

tegningsmateriealet 

 

Afgørelsen omfatter kun tilladelse efter planlovens landzonebestemmel-

ser. Andre tilladelser efter anden lovgivning kan være nødvendige.   

 

Ansøgningen:  

Ansøgningen omhandler en roundpen med en diameter på 16m samt en 

læskur på 60 m². Roundpennen er allerede opført, da ejer ikke var be-

vidst om, at dette krævede en landzonetilladelse.  

En roundpen er en slags rund ridebane, hvor man typisk træner hestene 

fra jorden.  

Toplaget i roundpennen er muslingeskaller, så der ikke kommer støvge-

ner for naboer.  

 

Læskuret vil blive opført med vægge af træ og tag af metalplader.  

Susanne Linnet Aagaard 

Tankefuldvej 54 

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  

19. juni 2019 

Sagsnr. 2019-0718 

ESDH: 19/12264 

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


 

 Side 2 af 5   

 

 

Plangrundlag for området:  

 
Området er omfattet af 2 kommuneplanrammer. Læskuret er beliggende 
indenfor den ene kommuneplanramme og roundrennen indenfor den an-
den kommuneplanramme.  
 
Kommuneplanrammen som roundpennen er omfattet af:  

07.01.L1.664: Som foreskriver, at der maksimalt må være en bebyggel-

sesprocent på 25%, at byggeri maksimalt må udføres i 1½ etage samt det 

 
kun må være 8,5 m højt. Området er i kommuneplanen udlagt til blandt 
bolig og erhvervsområde.  
 

Kommune-planrammen som læskuret er omfattet af:  

07.01.B.922. Denne foreskriver, at bebyggelsesprocenten ikke må over-

skride 50%, at der maksimalt må bygges i 2½ plan med en maksimal 

højde på 11 m. Dette område er udlagt til boligformål. 

 

 

Begrundelse for afgørelse:  
 
Ejendommen er omfattet af landbrugspligt og har 7,7 ha jord. Nuværende 
ejer overtog ejendommen og gik i gang med et større oprydningsarbejde 
med hensyn til uregistreret bygninger på ejendommen.  
 
Der er det seneste år blevet nedrevet 216 m² sekundærbebyggelse på 
ejendommen, hvoraf de 52 m² var lovligt opført af tidligere ejer.  
 
Ejendommen kommer i fremtiden til at bestå af følgende bygninger:  
193 m² beboelse  
160 m² tidligere staldbygning  
105 m² tidligere lade  
47 m² udhus  
210 m² tidligere foderlade  
49 m² carport  
15 m² skurvogn  
84 m² garageanlæg  
60 m² læskur 

 

Det var i første omgang ejerens plan, at lave et læskur på under 50 m² for 

at undgå en landzonetilladelse. Dette har dog vist sig ikke at være til-

strækkelig.  

Ejeren har islandske heste, som går ude hele året rundt. Det er et lov-

krav, at disse heste kan gå i læ for vejr og vind.  

Hvis man laver et læskur på 4 meter i bredden, så mindsker man plad-

sen, hvor hestene skal passere hinanden og dermed øger risikoen for 

skader. Derfor ønsker ejer nu, at opføre et læskur med en bredde på 5 

meter i stedet for 4 meter.  
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Det er Svendborg Kommunes vurdering, at det er nødvendigt med et læ-

skur til hestene til at holde ejendommen. 

 

 

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 
 



Nyt læskur til sygefold

Et nyt læskur, som erstatning for det læskur, der 
siden 2010/2011 har stået på en sygefold øst for 
hestestalden. Læskuret bygges i sommeren 2019.

Læskuret bliver opført med samme træbeklædning, 
som det eksisterende garageanlæg, og samme
tagtype som hestestalden.
(Modelfoto er med stålplader)



BBR-oplysninger om læskuret

Opføres år 2019
Bebyggelsens art Udhus eller åben stald
Byggematerialer, ydervæg (Vælg det mest 

anvendte materiale)

5. Træbeklædning

Asbest i ydervæg Nej
Supplerende ydervægsmaterialer 80. Ingen
Byggematerialer, tagdækning (Vælg det mest 

anvendte materiale)

6. Metalplader

Asbest i tagdækning Nej
Supplerende tagdækningsmateriale 
Bebygget areal (stueetage), i m² ? 60 m2

- Heraf indbygget garage 
- Heraf indbygget carport 
- Heraf indbygget udhus 
Overdækket areal på bygningen?
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Plantegning over læskuret – målsat i cm

Udhæng på taget er vist med stiplet linje.
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Mulighed for på et senere tidspunkt at 
opdele i to områder
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Endegavl: Facade mod Nordøst. 

Forside af læskur med to 
åbninger: Facade mod sydøst. 

Målsatte tegninger af læskurets facader i cm
Dette er modelbilleder fra producenten MaskinKom (http://www.maskinkom.dk/shop/agro-hallen-
staal-951p.html) Det er et sokkelfri læsskur (stålhal), der leveres med storm sikring 8 jordspyd af 1,0 m.

http://www.maskinkom.dk/shop/agro-hallen-staal-951p.html





