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Afslag på nedrivning badehytte og efterfølgende 
opførelse af et sommerhus
Samsø Kommune har behandlet en ansøgning vedrørende 
nedrivning af en badehytte på 11 m2 og efterfølgende opførelse 
af et sommerhus på 48 m2. 

Samsø Kommune meddeler hermed afslag til ansøgningen jf. 
planlovens § 35 stk. 1. til nedrivning af badehytte og 
efterfølgende opførelse af et sommerhus. 

Afslaget er givet på grundlag af oplysninger i din ansøgning 
modtaget 5. marts 2021.

Baggrund for sagen
Badehytten er beliggende på Havvejen 183, 8305 Samsø, matr. 
nr. 34s, Toftebjerg By, Onsbjerg som ligger i landzonen og de 
omkringliggende arealer er hovedsageligt ubebyggede arealer, 
landbrugsejendomme og sommerhuse. Badehytten er i BBR 
registret som et udhus på 11 m2.  

Ansøger ønsker at nedrive badehytten og efterfølgende opføre 
et sommerhus på 48 m2. Ansøger har revideret projektet efter 
tidligere at have fået afslag til et sommerhus på ca. 90 m2 fra 
fredningsnævnet 12. juni 2017. 

Fredningsnævnets afgørelse blev efterfølgende stadfæste af 
Miljø- og Fødevareklagenævnet 8.feburar 2021.

Kommunen traf på grund af afslaget fra de andre myndigheder 
ikke en afgørelse efter planloven på daværende tidspunkt.  

Begrundelse for afgørelsen 
Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden 
spredt og uplanlagt bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig 
for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Udover at værne om 
natur og landskab er varetagelsen af de primære erhvervs 
interesser blandt de hensyn, der ligger bag landzonereglerne.
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Etablering af yderligere beboelse i landzone bør som hovedregel 
ske efter nærmere planlægning og ikke ved enkeltstående 
landzonetilladelser til etablering af en bolig.

Hos Samsø Kommune lægges der stor vægt på lovens almene 
formål, uanset at den enkelte sags betydning er begrænset. I 
vurderingen indgår derfor overvejelser om, hvilken betydning 
afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager.

I nærværende sag er der ansøgt om tilladelse til nedrivning af 
et udhus på 11 m2 og efterfølgende opførelse af et sommerhus 
på 48 m2. Der er tale om ny opførelse i landzonen, da der sker 
en statusændring fra udhus til beboelse. Det forudsætter 
tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1. 

Samsø Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, og på 
baggrund af de tidligere afgørelser, at det ansøgte ikke er i 
overensstemmelse med de hensyn der skal varetages med 
planloven og meddeler derfor afslag på ansøgningen, jf. 
planlovens §35 stk. 1. 

Hvis du har kommentar eller spørgsmål er du velkommen til at 
kontakte Teknik & Miljø. 

Kopi sendt til:

Ansøger

Moesgaard Museum, (ark@moesgaardmuseum.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, (samsoe@dn.dk; dnsamsoesager@dn.dk)

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV (aarhus@friluftsraadet.dk)

Dansk Botanisk Forening, (nbu_jyl@botaniskforening.dk)

Dansk Ornitologisk Forening, (samsoe@dof.dk)

Med venlig hilsen

Claus Bindslev Larsen
Sagsbehandler
aucbl@samsoe.dk
3010 5543
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Klagevejledning 

Afgørelsen offentliggøres på www.samsoe.dk d. 10. juni 2021.    

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet af: 

• Enhver med retlig interesse i sagens udfald

• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål 

er beskyttelse af natur og miljø eller at varetage væsentlige 

rekreative interesser inden for arealanvendelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til via 

www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på, 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 som privatperson betale et gebyr på 900 kroner 

(1800 kroner for virksomheder og organisationer). Du betaler gebyret 

med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet 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 

den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 

videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Anmodningen kan sendes til Samsø Kommune, Søtofte 10, 8305 

Samsø, eller via mail: kommune@samsoe.dk. 

Yderligere vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på 

nedenstående hjemmeside:

www.nævneneshus.dk  

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis 

afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Fristen for eventuelle søgsmål ved domstolene er 6 

måneder.
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