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Afgørelse i sag om afslag på
landzonetilladelse til udvidelse af fritidshus
i landzonen i Silkeborg Kommune

NMK-31-01666

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 22. oktober 2015

Sag NMK-31-01666 

Natur- og Miljøklagenævnet har tru�et afgørelse efter planlovens1 § 58, stk. 1, nr. 1, jf. § 35, stk. 1
(landzone).

Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 af lov om planlægning med senere ændringer

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 16. juni 2015 om afslag på
landzonetilladelse til at udvide et fritidshus på [adresse1], 8600 Silkeborg, matr.nr. [...1], Lemming
By, Lemming. Kommunens afgørelse står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen
skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens § 62.

Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere
ændringer

Afgørelsen er tru�et af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet
Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, som er ejer af ejendommen.

Det er navnlig anført i klagen, at den ansøgte tilbygning ikke vil påvirke hverken landskab eller
naboer, da huset er omgivet af træer og natur. Der er alene tale om at anvende en eksisterende
terrasse.

Klager er enig med kommunen i at der er tale om et værdifuldt landskab og i beskrivelsen af
området. Det er netop derfor, at klager aktivt passer på og plejer området og nu ønsker at anvende
fritidshuset lidt mere, hvor klager står overfor at skulle nyde deres otium i huset.

Klager er enig i, at det ansøgte ikke er i overensstemmelse med den tidligere meddelte
landzonetilladelse, hvor klager �k tilladelse til at bygge 13-15 m2 mere end de tidligere bygninger på
ejendommen for at kunne anvende huset mere fornuftigt. Men klagers situation har ændret sig
siden 2007, og klager står nu foran en kommende pensionisttilværelse.
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Klager er af den opfattelse, at den indsendte ansøgning er i overensstemmelse med hensigten med
planloven og de politiske tilkendegivelser, der er kommet i 2015 fra både lokalpolitikere og fra et
�ertal på Christiansborg, der ønsker en lempeligere tilgang til ansøgninger. Udvidelsen er et yderst
beskedent tiltag, og der er ansøgt i et yderområde. Det er derfor klagers opfattelse, at kommunens
afslag er meddelt på et forkert grundlag.

Klager henviser til, at kommunen i andre sager i ådalen har meddelt tilladelser til �eretagers
nybyggeri med solfanger anlæg m.v. Dermed vil en tilladelse efter klagers opfattelse ikke medføre en
præcedens.

Sagens oplysninger
Der er søgt om at udvide et eksisterende fritidshus på ca. 64 m2 med ca. 20 m2 til i alt ca. 84 m2.
Udvidelsen vil ske ved at forlænge taget på det eksisterende fritidshus ca. 2 meter udover den
eksisterende terrasse og isætte termovinduer. Terrassen vil herefter fremstå som en lukket terrasse
(udestue/vindfang). Tilbygningen vil blive lavet i de samme materialer som det eksisterende hus.

Jf. BBR har ejendommen et areal på 46.850 m2 (ca. 4,7 ha). I BBR er ejendommens anvendelse opført
som særskilt vurderet skov og plantage.

Fritidshuset ligger alene øverst på dalskrænten af Alling Ådal og er omgivet af beplantning.

Ansøgningen er begrundet i, at klager vil benytte huset mere, og der kommer en del regn og sne ind
på terrassen, som altid er våd, fugtig og meget glat på nær i sommermånederne maj-juli. Samtidig er
klagers stue udsat for vejr og vind, når klager skal ind i huset, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.
Overdækningen kan med glasruderne give læ for vejr og vind samt plads til fodtøj og overtøj m.v.,
som fylder godt op på det beskedne antal kvadratmeter klager i dag har til rådighed i det
eksisterende.

Kommunen oplyser i afgørelsen, at ejendommen ligger i landzone, indenfor skovbyggelinjen3 og i et
område, der i kommuneplanen er udpeget med landskabelige interesser.

 Jf. § 17 i lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse med senere
ændringer

Herudover ligger ejendommen indenfor bevaringsværdigt landskab.

Om det værdifulde landskab oplyser kommunen, at det omfatter en smeltevandsdal fra istiden med
tilhørende sidedale og spor i terrænet fra forskellige dalniveauer og terrasser. Der er �ere markante
erosionskløfter i skrænterne. Området karakteriseres ved søer og vådområder i bunden af dalen
samt skov og plantage på skrænterne. Der er enkelte spredte mindre bebyggelser.

Af kommuneplanens retningslinje N11 fremgår, at inden for områder af særlig landskabelig
interesse skal byggeri og anlæg placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet og
landskabshensyn skal tillægges særlig stor vægt.

Kommunen har begrundet afslaget med, at det ansøgte ikke er i overensstemmelse med
landzonebestemmelsernes hovedformål og Natur- og Miljøklagenævnet samt kommunen praksis,
hvor der normalt ikke meddeles landzonetilladelse til mere end 10 % af det eksisterende boligareal.
Kommunen �nder, at denne mulighed blev udnyttet i landzonetilladelsen fra december 2007.
Desuden �nder kommunen ikke, at det ansøgte er i overensstemmelse med de vilkår, der blev
fastsat i landzonetilladelsen fra december 2007 og som er tinglyst i deklaration af 10. august 2009.
Derudover �nder kommunen at en tilladelse vil kunne danne en uheldig præcedensvirkning.
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Tidligere landzonetilladelser til fritidshuset

Kommunen meddelte den 16. december 2007 landzonetilladelse til at opføre et mindre fritidshus,
Tilladelsen blev meddelt på vilkår af,

1. at bebyggelsen skulle opføres i én etage med et bolig areal på maksimalt 64 m2.

2. at huset skulle opføres i træ, facader og tag skulle holdes i mørke farver, og at tagmaterialet
måtte ikke være re�ekterende.

3. at der ikke måtte blive opført anden bebyggelse eller anlæg på ejendommen end en
terrasse på 8x2 m2.

4. at byggeriet ikke måtte medføre yderligere terrænregulering på ejendommen.

5. at der på ejendommen ikke måtte etableres haveanlæg.

Det fremgår af den tidligere landzonetilladelse, at der på ejendommen lå et ældre sommerhus, der
ifølge BBR havde et boligareal på 50 m2, samt et udhus på 12 m2. Oprindeligt var der søgt om at
opføre et nyt fritidshus på 83,5 m2 med et samlet bruttoetageareal på 113 m2 samt et større
terrasseanlæg. Kommunen meddelte, at den ikke var indstillet på at meddele tilladelse til det
ansøgte, men at den ville se positivt på en ansøgning, hvor det nye fritidshus ikke var væsentligt
større end det daværende (afhængig af udformning dog med et boligareal på maimalt 65 m2), at
byggeriet ikke medførte yderligere terrænændringer på ejendommen, at der ikke blev etableret
haveanlæg, og at bebyggelsen blev opført med én etage som det eksisterende.

Kommunen modtog herefter en fornyet ansøgning, hvor de eksisterende bygninger blev erstattet af
et nyt fritidshus med et bebygget areal på 64 m2 samt en overdækket terrasse i tagetagen på ca. 8
m2. Herudover ville der blive etableret en terrasse på 16 m2.

Efter kommunens vurdering var der ikke en særlig begrundelse for, at der skulle etableres en
overdækket terrasse i tagetagen. Kommunen vurderede endvidere, at et fritidshus som ansøgt, hvor
der ikke skete en udnyttelse af tagetagen, ikke ville medføre en øget påvirkning af området, når det
blev opført i overensstemmelse med de af kommunen fastsatte vilkår.

Vilkår 1, 2 og 3 er tinglyst på ejendommen den 10. august 2009.

Efter det oplyste har kommunens tidligere landzonetilladelse ikke været påklaget.

Bemærkninger fremsat i forbindelse med Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagesagen

Kommunen har i anledning af klagen navnlig anført, at kommunen har tru�et afgørelsen på
baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets nuværende afgørelser og kommunens nuværende
administrationsgrundlag. Kommunen har tidligere meddelt tilladelse efter planlovens § 35 til at
opføre fritidshuset som erstatning for en ældre jagthytte. Tilladelsen blev meddelt på vilkår af, at der
ikke senere kunne opføres mere bebyggelse eller anlæg på ejendommen. Begrundelsen herfor var,
at der med tilladelsen var meddelt tilladelse til væsentlig mere areal end de 10 %, der er praksis for
et fritidshus med denne historik og placering. Kommunen vurderer det ansøgte som en tilbygning til
det eksisterende fritidshus og ikke som et eksisterende lovligt areal.
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I supplerende bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet har klager bl.a. anført, at sund fornuft
og god mening må veje tungere end de principper, som er anført i kommunens afslag. Særligt når
det som i dette tilfælde kan ske uden negative fysiske- og visuelle påvirkninger af naturen.

Desuden gør klager opmærksom på, at der ikke på ejendommen er fredskovspligt.

Klager har indsendt en række billeder af huset og af området.

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse
Efter planlovens § 35, stk. 1, forudsætter opførelse af ny bebyggelse i landzone, herunder udvidelser
af eksisterende sommerhuse, at kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse. Ved tilladelser efter
stk. 1, kan der lægges særlig vægt på udviklingen i et vanskeligt stillet landdistrikt, jf. planlovens § 35,
stk. 1, 2. pkt.

Udgangspunktet efter planloven er, at sommerhuse skal ligge i sommerhusområder, og at nye
sommerhuse ikke tillades i landzone.

Nævnet �nder ikke, at planlovens § 35, stk. 1, 2. pkt. er aktuel i nærværende sag, da det ansøgte ikke
er omfattet af bestemmelsens anvendelsesområde, der, jf. bestemmelsens forarbejder, henvender
sig mod byggeri af nye helårsboliger i umiddelbar tilknytning til landsbyer og lign., ændret
anvendelse af eksisterende over�ødiggjorte bygninger til helårsboliger og erhverv samt udvidelse af
eksisterende erhvervsvirksomheder.

Vurderingen af sager vedrørende udvidelse af eksisterende sommerhuse eller udskiftning af
sommerhuse med større sker på grundlag af en konkret vurdering i den enkelte sag med
udgangspunkt i planlægningsmæssige og landskabelige overvejelser samt ved en afvejning af de
yderligere hensyn, der skal varetages med landzonebestemmelserne.

Den tilladte størrelse og eventuelt udformningen vil afhænge af de konkrete landskabelige forhold
og det ansøgtes påvirkning af disse, herunder af, om der er tale om et særligt værdifuldt område,
hvor der efter planlægningen eller i øvrigt gælder særlige begrænsninger for ny bebyggelse. I
områder med særlig følsom natur eller landskab, f.eks. i områder med små sommerhuse tæt på
kysten, kan praksis være restriktiv.

Ved Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser om udvidelser af fritidsboliger er der lagt vægt på, om
der er tale om et område med "følsom natur", f.eks. Natura 2000 områder, § 3-områder og områder
der i planlægningen er særlig højt prioriterede. I disse områder meddeles der normalt ikke tilladelse
til udvidelse af sommerhuse. For helt små huse kan dog - i lighed med praksis indenfor
administrationen af naturbeskyttelseslovens § 15 - accepteres en mindre tilbygning på 6-8 m2 for at
muliggøre et tidssvarende badeværelse. Det samme gælder lidt større huse, hvor en mindre
tilbygning på 2-4 m2 accepteres af tilsvarende grunde.

I øvrige områder uden særlige naturinteresser kan fritliggende sommerhuse i det åbne land efter
konkret vurdering tillades udvidet til i alt 60-80 m2, hvilket vurderes at være en rimelig størrelse til
en mindre familie uden at huset får karakter af en helårsbolig.

I områder præget af bebyggelse med sommerhuse med ensartede grundstørrelser, dvs. områder
der faktisk har karakter af sommerhusområder, kan sommerhuse efter en konkret vurdering tillades
udvidet til det, der svarer til de omkringliggende huse.
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Ved vurderingen af en ansøgt udvidelse lægges der vægt på grundareal og højde i forhold til den
eksisterende bebyggelse og påvirkningen af det omgivende landskab, det vil sige, at der især lægges
vægt på husenes ydre mål.

I vurderingen indgår endvidere overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige
lignende sager. Uanset at den enkelte sags betydning er begrænset lægges der betydelig vægt på, at
lignende tilfælde skal behandles på samme måde, hvis der gives tilladelse i det konkrete tilfælde.

Natur- og Miljøklagenævnet �nder i lighed med Silkeborg Kommune, at den ansøgte overdækning af
terrassen, hvor der isættes vinduer, er en ombygning af huset, der er omfattet af planlovens § 35,
stk. 1.

Efter en konkret vurdering �nder nævnet ikke, at der kan meddeles en landzonetilladelse til den
ansøgte udvidelse. Nævnet har lagt vægt på, at ejendommen ligger øverst på skrænten i en ådal i et
område, der i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt landskab, hvor byggeri og anlæg skal
placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet, og landskabshensyn skal tillægges
særlig stor vægt. Det er indgået i nævnets vurdering, at en tilladelse til udvidelsen vil kunne få
betydning for andre lignende sager og dermed skabe en uønsket præcedensvirkning i strid med
reglernes formål.

Det af klager anførte kan ikke føre til et andet resultat.

På baggrund af ovenstående stadfæster Natur- og Miljøklagenævnet Silkeborg Kommunes afslag på
landzonetilladelse til at udvide et fritidshus på [adresse1], 8600 Silkeborg. Kommunens afgørelse
står således ved magt.
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