Bilag 1 - vurdering og baggrund
Ejer af Evetoftevej 110 har fået udarbejdet dette projekt for dels en enkelt byggegrund og dels en
større udstykning på 22-24 nye boliger.

Den enkelte nye bolig ses nederst til venstre i hjørnet af den nuværende Evetofte landsby. Den
større udstykning ses med brun og blå markering (brun = enfamiliehuse, blå = dobbelthuse og tætlav).
Desuden er ejer senere kommet med et ønske om at indrette tre boliger i en tidligere
erhvervsbygning – markeret med rød stjerne på kortet oven for.
På ejendommen Evetoftevej 110 er der i dag tre boliger: stuehuset til gården og to i længen over
for.
Lovgivning
Ejendommen ligger i landzone. Hovedparten af gårdens bygninger, inklusiv den tidligere
erhvervsbygning samt det meste af den enkelte nye grund, ligger inden for kommuneplanrammen
for Evetofte landsby. Resten ligger uden for.
Kommuneplanrammen umuliggør ikke yderligere bebyggelse, men fremhæver, at ” Der skal tages
særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt som bebyggelsesmæssigt.”
Da der ikke er nogen lokalplan for Evetofte landsby, vil byggeri og nyindretning skulle ske i henhold
til landzonereglerne i Planloven. Dette vil i praksis omfatte den ene selvstændige grund og de tre
boliger i erhvervsbygningen, mens den store udstykning vil kræve kommuneplantillæg og
lokalplan.

Grundprincippet i Planloven er, at byudvikling skal ske fra eksisterende byområder og udefter. I
landzonen er mulighederne meget restriktive. Således er udstykning af nye selvstændige
ejendomme til beboelse noget, der håndhæves meget restriktivt, ligesom der er rammer for, hvor
mange nye boliger, der kan etableres på landbrugsejendomme og i andre overflødiggjorte
bygninger. Det bør alene ske ved huludfyldning og under hensyntagen til landsbyens struktur.
Dette håndhæves som udgangspunkt ret restriktivt både af myndighederne og klagenævnet.
Sagen er på nuværende tidspunkt ikke belyst i forhold til andre lovgivninger, herunder eventuelle
bilag-IV arter, beskyttelsesinteresser med mere.
Administrativ vurdering
Den enkelte bolig ligger delvist inden for landsbyafgrænsningen, og der vil kunne stilles krav om, at
boligen skal ligge inden for rammen, så det kun er en del af haven, der ligger uden for. Der vil også
kunne stilles krav til byggeriets udseende, altså at det er et mere typisk landsbyhus – f.eks. i 1½
etage med tagstenstag og murede/pudsede facader.
På det grundlag vurderer administrationen, at der bør arbejdes videre med en landzonesag med
henblik på at muliggøre denne nye bolig, forudsat at der ikke i sagsbehandlingen er forhold, der
umuliggør det.
De tre boliger i den tidligere erhvervsbygning ligger også inden for landsbyafgrænsningen.
Bygningen fra 1955 virker til at være af en fornuftig kvalitet, der uden alt for store omkostninger kan
indrettes til boligformål. Med i alt seks boliger, vil der dog komme væsentlig flere boliger på
ejendommen, end der normalt gives tilladelse til i landzone. Imidlertid vurderes det, at boligerne vil
give en mindre belastning på landsbyen og omgivelserne end et eventuelt nyt erhverv eller
landbrugsdrift, og at bygningen rummer en vis værdi, der understøtter en ændring til boligformål.
På det grundlag vurderer administrationen, at der bør arbejdes videre med en landzonesag med
henblik på at muliggøre indretning af de tre nye boliger, forudsat at der ikke i sagsbehandlingen
fremkommer oplysninger, der umuliggør det, herunder at bygningen er af for ringe standard.
Den større udstykning ligger uden for landsbyafgrænsningen. Den giver mulighed for næsten lige
så mange nye boliger, som der i dag er i Evetofte landsby. Den ligger således, at den vil fjerne den
landskabelige afgrænsning, der i alt væsentlighed er i dag mellem landsby og sommerhusområde,
og den fjerne den landskabelige oplevelse af et frit åbent landskab, hvor man har kik langt ud mod
øst. Udvidelsen vurderes således at være både alt for stor i forhold til Evetofte landsby, og dels
forkert placeret i forhold til de landskabelige interesser og værdier i området. Samtidig vurderer
administrationen, at byudvikling i et omfang, der går ud over enkelte spredte nye boliger i de større
landsbyer, bør foregå i byzonebyerne, f.eks. Melby, Torup eller Hanehoved/Frederiksværk, og ikke
i landzone eller massivt ved små landsbyer.
Umiddelbart vurderer administrationen ikke, at der er grundlag for at arbejde videre med det
foreslåede projekt, men det vil blive analyseret nærmere i forbindelse med Kommuneplan 2025
evt. med et begrænset projekt.

