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Afgørelse efter planloven / afslag
Samsø Kommune har behandlet Jeres ansøgning om at opføre 
en ny beboelse med integreret driftsbygning, på ejendommen 
beliggende matr. nr. 6b, Kolby By, Kolby, Vesborgvej 14.  

Beliggenheden fremgår af vedlagte oversigtskort.  

Afgørelse 
Samsø Kommune har besluttet, at meddele afslag efter 
planlovens landzonebestemmelser, til den ansøgte bebyggelse 
på matr. nr. 6b, Kolby By, Kolby. 

Afslaget gives på baggrund af oplysninger i ansøgningen, 
vurdering af kortmateriale, besigtigelse samt beslutning på 
møde i udvalget for teknik og miljø d. 8. maj 2019.   

Afgørelsen er meddelt efter § 35 i planloven, jf. Lovbek. nr. 287 
af 16. april 2018.

Baggrund for afgørelsen
Ejendommen er registreret som en landbrugsejendom i 
landzone og er ikke omfattet af beskyttelseslinjer, beskyttet 
natur eller andre fredningsinteresser. 

Vest for den ansøgte placering findes en § 3 beskyttet mose og 
i skellet mod syd forløber et beskyttet dige. Ansøgningen 
kræver landzonetilladelse efter planlovens § 35 og 
byggetilladelse efter byggeloven.  

I henhold til planlovens overordnede formål skal områder i 
landzone som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse, 
end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og 
fiskeri. 
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Ved fysisk nedrivning af den eksisterende bygningsmasse (som 
ansøgt) opnås imidlertid en ret til at opføre en ny 
beboelsesbygning (jf. landbrugslovens § 7), fordi det betragtes 
som en erhvervsmæssig nødvendighed og fordi en 
landbrugsejendom skal holdes forsynet med en passende 
beboelsesejendom. 

Der opnås dog ikke ret til at ændre bygningens placering – det 
kræver som udgangspunkt en særlig driftsteknisk begrundelse, 
og Kommunen skal godkende den nye placering og udformning 
af bygningen. 

Af kommuneplan for Samsø Kommune fremgår det, at 
Kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde den klare og 
værdifulde grænse mellem by og land, at det åbne land i videst 
muligt omfang friholdes for bebyggelse og at landbruget sikres 
udviklingsmuligheder. 

Ansøgers driftsmæssige begrundelse for projektet er vedlagt 
afgørelsen.  

Ansøgningen har været fremstillet for Kommunalbestyrelsens 
udvalg for teknik og miljø på et møde d. 8. maj 2019. Udvalget 
har efter en samlet vurdering, besluttet at meddele afslag, fordi 
der ikke foreligger en klar driftsteknisk begrundelse, for at flytte 
bygningen til et andet sted. 

Den ansøgte bygning er placeret Vesborgvej 14. Det forhold at 
ansøger også ejer ejendommen Vesborgvej 20 kan ikke 
umiddelbart bruges som en driftsmæssig begrundelse, fordi der 
er tale om to selvstændige ejendomme, hvor ejerforholdene kan 
ændre sig over tid. Hvis bygningsmassen på Vesborgvej 20 skal 
indgå i Kommunens vurdering, kræver det en arealoverførsel / 
sammenlægning af de to ejendomme. 

Ved at beholde driftsbygningen fra 2012 tæt på Vesborgvej 
kommer ejendommens samlede bygningsmasse til at fremstå 
mere spredt, end det er tilfældet i dag. Driftsteknisk kan 
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bygningsmassen med fordel opføres i tilknytning til de 
eksisterende bygning. Der er dermed ikke en klar driftsteknisk 
begrundelse for at opføre den nye bebyggelse på den ansøgte 
lokalitet, når der ses isoleret på ejendommen Vesborgvej 14.

Med venlig hilsen

Sune Petersen
Biolog
auspe@samsoe.dk
3010 5462

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: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 kommunens hjemmeside, 

www.samsoe.dk, d. 25. juni 2019.

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 indenfor 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 udenom 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.

http://www.samsoe.dk/
http://www.n%C3%A6vneneshus.dk/
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