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LANDZONETILLADELSE 
 
SKOVSBOVEJ 254 – UDSTYKNING TIL BYGGEGRUNDE TIL 
BOLIGBEBYGGELSE  
 
Sagsnr.: 15/5286 
Ejendommen: Skovsbovej 254 
Ejendomsnr.: 90076 
Matr. nr.: 18-, Skovsbo By, Egense 
Ejer: Lars Christian Nielsen 
 

Byg, Plan og Erhverv har den 10-02-2015 modtaget ansøgning om land-
zonetilladelse til udstykning af ejendommen matr. nr. 18 Skovsby By, 
Egense i tre parceller til kommende boligbebyggelse i form af fritliggende 
enfamiliehuse. Der foreligger ikke endeligt udstykningsforslag, men alene 
et skitseforslag, der er illustreret på næste side.   

 

Luftfoto, der viser den aktuelle grund, der søges udstykket.  

 

Byg, Plan og Erhverv 
Ramsherred 5 
5700 Svendborg 
 
Tlf.   62 23 30 00 
 
 
byg@svendborg.dk 
www.svendborg.dk 
 
 
 
 
5. november 2015 
 
 
 
Sagsid: 15/5286 
Ref.: CK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Åbningstider 
Mandag-onsdag 9.00-15.00 
Torsdag 10.00-16.30 
Fredag 9.00-14.00 
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Afgørelse: 

Svendborg Kommune meddeler hermed i henhold til Planlovens § 35, stk. 1, 
tilladelse til det ansøgte.  

Tilladelsen er betinget af:  

- at kommende boliger og anden bebyggelse placeres indenfor landsby-
afgrænsningen for Skovsbo, som defineret i kommuneplanramme 
07.01.L1.645. På skitseforslaget er kommuneplanrammen markeret 
med et blåt skraveret areal.   

- at ejendommene får adgang ad fælles overkørsel til Skovsbovej, og at 
overkørslen udføres efter retningslinjerne om udformning, oversigts-
areal m.v. fra Svendborg Kommune, Trafik og Infrastruktur 

- at der skal søges ny landzonetilladelse, hvis det endelige udstyknings-
forslag afviger væsentligt fra det, der er skitseret i denne ansøgning.  

Vi gør desuden opmærksom på, at der skal søges om særskilt landzonetilla-
delse til placering og udformning af de nye enfamiliehuse, og evt. udhuse 
større end 50 m2.    
 

 

Luftfoto med illustration af kommende udstykning til yderligere to byggegrunde på 
matr. nr. 18, Skovsbo By, Egense. Det blåt skraverede felt angiver byggefelt for kom-
mende enfamiliehuse.  
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Ansøgningen:  

Ejendommen er beliggende på nordsiden af Skovsbovej, og er i dag bebygget 
med et enfamiliehus, carport og en række udhuse. Herudover er en stor del af 
grunden udlagt med græsarealer.   

Ejendommen ønskes udstykket således, at der opstår yderligere to nye ejen-
domme til boligbebyggelse i form af enfamiliehuse.   

Ejendommen ligger i landzone, men er omfattet af to forskellige kommune-
planrammer, hhv. Landsbyområde Skovsbo og Offentligt område ved Tanke-
fuld/Skovsbo, se nedenstående.    

Udstykningen ønskes udført således, at der på den del af ejendommen, ca. 
3200 m2, som er beliggende i rammeområdet Landsbyområde Skovsbo bliver 
mulighed for at opføre yderligere 2 selvstændige beboelseshuse. Eksisterende 
udhuse forudses fjernet. Adgangen til Skovsbovej ønskes udført som en fælles 
adgangsvej for alle tre ejendomme.   

Plangrundlag:  

Ejendommen er på 9498 m2 og ligger i landzone. Den er som nævnt omfattet 
af kommuneplanramme 07.01.L1.645 Landsbyområde Skovsbo med anven-
delse til blandet bolig- og erhvervsformål, samt kommuneplanramme 
07.01.02.924 Offentlig område Tankefuld/Skovsbo med anvendelse til offent-
lige formål i form af skoler, børne- og uddannelsesinstitutioner samt kulturelle 
formål. 

 

Den gule markering viser rammeområdet for offentlige formål. Den brune markering 
viser rammeområdet for blandet bolig og erhverv. Den røde markering viser ramme-
område for boliger.   

 



 

  Side 4 af 6  
 

 

 

Området er ikke medtaget i kommuneplanens landskabskarakteranalyse. 

Området syd for Skovsbovej er byzone og bebygget med enfamiliehuse af 
varierende størrelse og udformning.     

 

Foto fra Skovsbovej. Den aktuelle ejendom ligger til højre. Det er udhusene tilknyttet 
ejendommen, der ses på billedet.  

Vurdering: 

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at udstykning af to parceller til selv-
stændig bebyggelse til helårsbeboelse ikke er i strid med plangrundlaget for 
området.   

Vi har besigtiget området, og vi har vurderet at opførelse af yderligere to en-
familiehuse med tilhørende udhuse ikke vil ændre væsentligt på oplevelsen af 
landsbyområdet omkring Skovsbo.  

Den nye bebyggelse er betinget af, at boligerne opføres indenfor landsbyaf-
grænsningen, og at ejendommene vejbetjenes af én og samme overkørsel. 
Som følge heraf koncentreres bebyggelsen fortsat i den ene side af matriklen, 
mens de åbne grønne arealer bevares.  

På baggrund af ovenstående meddeler vi landzonetilladelse til det ansøgte.  
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Det videre forløb: 

Landzonetilladelsen annonceres dags dato på Svendborg Kommunes hjemme-
side. 

Vi gør opmærksom på, at tilladelsen først kan udnyttes, når klagefristen på 4 
uger er udløbet. Klagefristen regnes fra datoen for annonceringen. 

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år. 

 
Med venlig hilsen 

 
 
Carsten Krat 
Bygningskonstruktør 

 
Bilag: Klagevejledning efter Planloven. 
 
 
Kopi sendt til: Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk   
Danmarks Naturfredningsforening, Svendborg: dnsvendborg-sager@dn.dk 



 

 

Klagevejledning: Landzoneafgørelser 
 
Hvis du ønsker at klage over en landzoneafgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.  
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen 
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.  
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et 
gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
OBS: Natur- og Miljøklagenævnet 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 begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Kommunen vide-
resender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 
din anmodning kan imødekommes. 
 
Hvad kan du klage over? 
Landzoneafgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, uanset hvad der begrunder kla-
gen, og hvad der klages over. Nævnet kan tage stilling til alle spørgsmål og vil kunne ændre den 
påklagede afgørelse, både hvis den er i strid med gældende retsregler, og hvis nævnet mener, at 
afgørelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig. 
 
Klagefrist  
Du skal indgive din klage inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er of-
fentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. 
 
Hvad sker der med klagen? 
Kommunen orienteres om klagen via klageportalen. Kommunen skal herefter afgive en udtalelse 
om sagen til Natur- og Miljøklagenævnet, og indsende det sagsmateriale, der er anvendt i forbin-
delse med den pågældende afgørelse.  
 
Du vil modtage en kopi af kommunens udtalelse til Natur- og Miljøklagenævnet med en frist på 3 
uger til at kommentere udtalelsen. 
 
Virkning af en klage  
Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder, 
at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet be-
stemmer andet. 
 
Indbringelse for domstolene  
Du kan indbringe Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse for domstolene. En sådan retssag skal 
være anlagt inden 6 måneder efter, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er meddelt. 

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Natur- og Miljøklagenæv-
nets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet. 

Yderligere vejledning om klage 
Du kan finde yderligere vejledning og hjælp til klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside på www.nmkn.dk 
 
Marts 2015  


