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Statusændring fra fritidshus til helårsbolig i landzone:
Baggrundsnotat med uddybende gennemgang af planlovs- og klagenævnspraksis

Det følger bl.a. af planlovens § 35, stk. 1, at opførelse af ny bebyggelse i landzone, eller ændret 
anvendelse heraf, forudsætter tilladelse fra landzonemyndigheden. Den konkrete afgørelse skal 
træffes på grundlag af navnlig de planmæssige hensyn, der ifølge lovens formål skal varetages 
ved administrationen af landzonebestemmelserne. I vurderingen indgår overvejelser om, hvilken 
betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager.

Afgørelse af, om ændring fra sommerhusstatus til helårsstatus vil kunne tillades, skal for så vidt 
angår betydningen for planlægningen, som udgangspunkt træffes ud fra de samme overvejelser, 
som ansøgninger om tilladelse til opførelse af ny helårsbebyggelse. Åesagen er, at helårsbeboelse
i højere grad end fritidshuse påvirker omgivelserne.

Et af formålene med landzonebestemmelserne er at modvirke byspredning ved at hindre spredt og
uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Etablering af yderligere helårsboliger i landzone bør som 
hovedregel ske efter nærmere planlægning og ikke ved enkeltstående landzonetilladelser. 
Opførelse af ny bebyggelse i landzone bør ske i de eksisterende landsbyer. I uplanlagte områder 
er det udgangspunktet, at der ikke skal meddeles tilladelse til at ændre anvendelsen af et fritidshus
til helårsbolig. Tæt på byzone og lige udenfor landsbyer er praksis restriktiv for at sikre en klar 
grænse mellem by og land.

Eks. på klagenævnsafgørelse for en sammenlignelig sag  (10. juni 2011 - NMK-31-00129)
Bebyggelse opført som helårsbolig i et området uden andre sommerhuse, men udelukkende 
helårsboliger. Område med særlig landskabelig interesse og grænsende til et fredet område.

Kolding Kommune meddelte den 6. juli 2010 afslag på en ansøgning om tilladelse til statusændring
af et sommerhus på 77 m². Sommerhuset havde et samlet boligareal på 125 m². Ansøger havde 
ikke planer om at foretage bygningsmæssige ændringer. Huset var opført som helårsbolig i 1864, 
men var siden 1963 anvendt af de to foregående ejere som sommerhus. Den nuværende ejer 
havde siden 2003 en pensionisttilladelse til at benytte ejendommen som helårsbolig. Nævnet 
henviste til, at hvis huset fik status som helårshus ville det uden landzonetilladelse kunne til- eller 
ombygges op til 250 m². Nævnet lagde ved sin afgørelse vægt på at ”…at det ansøgte ikke var i 
overensstemmelse med planlægningen for området og på at området havde stor landskabelig 
værdi”.

Konklusion: "Ud fra en samlet vurdering af sagen finder nævnet ikke, at der foreligger forhold der 
kan begrunde, at der skal meddeles landzonetilladelse til ændring af status for ejendommen med 
mulighed for senere udvidelse til en betydeligt større helårsbolig. Der er ved denne vurdering lagt 
vægt på, at bygningen ligger forholdsvis isoleret i det åbne land i et højt prioriteret område af stor 
landskabelig værdi. Nævnet finder endvidere, at den betydning afgørelsen vil kunne få for 
fremtidige lignende sager med vægt taler imod en tilladelse. Nævnet finder ikke, at det forhold, at 
den eksisterende bygning for ca. 39 år siden har været registreret som helårsbolig, kan føre til et 
andet resultat."


