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Landzonetilladelse til opførelse til et enfamiliehus 
Samsø Kommune har behandlet din ansøgning vedrørende 
opførelsen af et enfamiliehus på matr. nr. 3av, Kolby By, Kolby.

Beliggenheden fremgår af vedlagte kort.

Tilladelsen er meddelt efter § 35, stk. 1 i planloven1.

Vilkår
Det er en forudsætning for denne tilladelse, at:

 hvis der under arbejdet findes arkæologiske fund   
    stoppes arbejdet helt og Moesgaard Museum   

kontaktes (tlf.: 8739 4000) – ark@moesgaard.dk,
 byggetilladelse opnås og overholdes.

Baggrund for afgørelsen
Samsø Kommune vurderer, at det ansøgte er i 
overensstemmelse med planlovens formål og 
landzonebestemmelser.

Det pågældende område er beliggende i landzone og kræver 
dermed en tilladelse efter planlovens § 35 til ændret anvendelse 
af udhuset.

Ejendommen er omfattet af Kommuneplan 2017s 
rammeområde 30 som udlægger Kolby Kås landsby til 
boligområde med åben-lav bebyggelse. Tilladelsen er derfor 
forenelig med gældende plangrundlag, hvorfor det vurderes at 
der kan meddeles tilladelse til et enfamiliehus.

Naboorientering
Kommunen har vurderet, at de nærmeste naboer skal 
orienteres om det ansøgte, idet alle naboer er beliggende 
tættere på end 100 meter fra ejendommen, og derfor vurderes 
det at naboerne kan bliv påvirket af det ansøgte enfamiliehus. 
Der er ikke indkommet væsentlige bemærkninger til sagen.

1 Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018  
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Teknisk Afdeling  
Samsø Kommune
  
8305 Samsø
CVR/SE-nr. 23795515

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: kommune@samsoe.dk
www.samsoe.dk

Ekspeditionstid
Mandag-torsdag:    10 - 12
Torsdag desuden:    15 – 17
Fredag lukket

Telefontid
Mandag-torsdag:      9 – 12
og igen fra:    13 – 15
Fredag lukket

Persondata
Har du spørgsmål om kommunens 
behandling af personoplysninger, 
kan du rette henvendelse til 
dpo@samsoe.dk tlf.: 51 37 71 41.

mailto:ark@moesgaard.dk
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Gyldighed
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før offentliggørelsen er 
afsluttet (hvis der ikke er kommet klager), eller 
Planklagenævnet har stadfæstet tilladelsen i forhold til en klage.
En landzonetilladelse efter § 35, stk. 1, bortfalder, hvis den ikke 
er udnyttet, inden 5 år efter at den er meddelt, eller ikke har 
været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, ifølge Planlovens § 
56, stk. 2. 

Andre forhold
Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 
2000 områder, idet nærmeste Natura 2000 område er 
beliggende i en afstand af ca. 2,1 km. Der vurderes heller ikke, 
at være beskyttede arter (Bilag IV) der berøres, og kommunen 
har på den baggrund ikke foretaget yderligere 
konsekvensvurdering af det ansøgte.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at 
kontakte Teknisk forvaltning. 

Kopi sendt til: 
Ansøger
ejer 

Moesgaard Museum (ark@moesgaardmuseum.dk)

Danmarks Naturfredningsforening (dnsamsoe-sager@dn.dk; Samsoe@dn.dk)
Friluftsrådet, (aarhus@friluftsraadet.dk)
Dansk Botanisk Forening, (nbu_jyl@botaniskforening.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, (samsoe@dof.dk)

Med venlig hilsen

Claus Bindslev Larsen
Biolog
aucbl@samsoe.dk
3010 5543

Samsø Kommunes behandling af dine personoplysninger: 
Samsø Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine 
oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på telefon: 51 37 71 41 eller mail: dpo@samsoe.dk. 

Som sikker beskedfunktion kan du benytte vores login-løsning NemLogin, hvor du bruger dit NemID som login-nøgle. Vi opfordrer til, at du bruger den sikre 
beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger. 

Dine rettigheder: 
Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til 
sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 
som du finder på datatilsynet.dk. Vil du gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Klagemuligheder 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. 

mailto:ark@moesgaardmuseum.dk
mailto:dpo@samsoe.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fSz6i-000A7X-4x&i=57e1b682&c=cBo0qdMYQ4XSTVtdEUljKw5XFHdnlxsbIUVpsGCctRWq9cehOjCVYrz1OQLIC-exi5Y1NCWdjr1y3s-S8Tenp68iPi0vQU8KgDPcb6f6CmOltZGDwuVMoSLxcoboRLbq4ECCV9MNYB2yR_fo5ReD-zjbkoAm2wyLy5oExmA1A6qIM33ilhRJNCjz3yyc4gAbi3iG4LPOnlTl2BVIEc2b5Tkrx-O7CmUspr2JjQCApzI
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Klagevejledning 

Afgørelsen offentliggøres på www.samsoe.dk d. 7. april 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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