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LANDZONETILLADELSE 
 
DREJØ BROVEJ 14A - OPFØRELSE AF KULTURBYGNING/REFUGIUM 
 
Sagsnr.: 11/33599 
Ejendommen: Drejø Brovej 14A 
Ejendomsnr.: 16836 
Matr. nr.: 2-h, Drejø, Svendborg Jorder 
Ejer: Per-Lyder Dahle 
 

Byg, Plan og Erhverv har den 23-09-2011 modtaget ansøgning om fornyet 
landzonetilladelse til bebyggelse matr.nr. 2h Drejø Svendborg Jorder.  

Afgørelse: 

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

 

 

Ansøgningen: 

Svendborg Kommune meddelte 6. december 2011 landzonetilladelse til 
udstykning og opførelse af en kulturbygning. 

Bygningen skulle anvendes som kultur-værksted og overnatning og ar-
bejdssted for kunstnere og eventuelt overnatning for turister. De kulturelle aktiviteter var 
forudset at kunne være konferencer, symposier og udstillinger. 
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Udstykningen er gennemført, men ikke opførelse af bebyg-
gelsen. Dette ønskes nu. Matriklen er beliggende umiddel-
bart syd for den nuværende bebyggelse på Drejø Brovej 14. 

Det planlagte byggeri beskrives som et Edvard Munch Atelier og et Refugium med for-
skellige muligheder for aktivitet. Planen skiller sig ikke ud fra den oprindelige plan. Sam-
tidig vil det lille hus på hovedgrunden blive renoveret.  

Der vil være tale om en bygning i tilsvarende størrelse som beboelsesbygningen Drejø 
Brovej 14 og med bygningshøjde som den lille bygning bag beboelsesbygningen, med et 
bebygget areal på ca. 175 m2 og med tagetage. Ydervægge opføres som murværk eller 
træbeklædning, tagbelægning er tegl. Bygningen ønskes placeret 4 m fra skel mod syd. 

Plangrundlag og begrundelse for afgørelsen: 

Ejendommen er beliggende i landzone, og er omfattet af kirkebyggelinje og kirkebeskyt-
telsesområde samt beliggende i kystnærhedszonen. 

Afgørelsen begrundes med, at det vurderes, at det ansøgte beliggende som en del af en 
samlet bebyggelse ikke vil være til gene for de omboende og for miljøet eller for udsynet 
til kirken. Endvidere vurderes de kulturelle aktiviteter at kunne bidrage til styrkelse af de 
kulturelle, forretningsmæssige og befolkningsmæssige forhold på øen, hvilket også be-
grunder, at bygningen etableres i kystnærhedszonen.  

Det er vurderet, at høring af naboer ikke er nødvendig. 

Det videre forløb: 

Landzonetilladelsen annonceres dags dato på Svendborg Kommunes hjemmeside. 

Vi gør opmærksom på, at tilladelsen først kan udnyttes, når klagefristen på 4 uger er 
udløbet, og byggetilladelsen meddeles først herefter. 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. dnsvendborg-sager@dn.dk 



 
Klagevejledning: Landzoneafgørelser 
 
Hvis du ønsker at klage over en landzoneafgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklage-
nævnet.  
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Kla-
geportalen 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 videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenæv-
net, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Hvad kan du klage over? 
Landzoneafgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, uanset hvad der be-
grunder klagen, 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 retsreg-
ler, 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 afgørel-
sen er offentligt 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 forbindelse 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 Mil-
jøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Indbringelse for domstolene  
Du kan indbringe Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse for domstolene. En sådan rets-
sag 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 Miljø-
klagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet. 

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


