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Behandling af tilbygninger og småbygninger udenfor planlagt område og samlet bebyggelse 

D.nr. 2019/156 

Forslag til beslutning 

-At tilbygning til eksisterende hovedbygning med højst 50 % af eksisterende bygningsareal, dog maksimalt 

50 m2, kan bygges udenfor det detaljeplanlagte område og udenfor samlet bebyggelse uden byggetilladelse. 

Dette gælder for bygninger i kun en etage, og højden på tagryggen må ikke være højere end den eksisterende 

hovedbygning. 

-At nybygning af småbygninger på 80 m2 skal kunne opføres udenfor det detaljeplanlagte område og udenfor 

samlet bebyggelse uden byggetilladelse. 

- At tilbygning til hovedbygning og ny- eller tilbygning af småbygninger skal gælde for alle kategorier og 

ikke kun beboelsesbygninger. 

- At til- og nybygninger i umiddelbar nærhed af hovedbygningen tillades, når dette ikke sker tættere på skel 

end 4,5 m. 

Baggrund og resumé 

I miljø-og byggeudvalgets beslutning (MBN § 14) fra 2007 har udvalget valgt at lempe kravene udenfor 

detaljeplanlagte områder og samlet bebyggelse og give mulighed for at mindre tilbygninger på 50 % af 

eksisterende beboelsesbygning, dog maks. 50 m2, kan opføres uden byggetilladelse, og at grænsen for 

småbygninger uden byggetilladelse er 60 m2, dog må småbygninger ikke dominere ift. hovedbygningen. 

Udvalgets beslutning om fritagelse for byggetilladelse for hovedbygningen forbliver i overensstemmelse 

med MBN § 14. Dog foreslås det, at hovedbygningen ikke kun gælder for kategorien boligbyggeri. 

Foranstaltningen kan anvendes en gang og gælder bygninger i en etage. 

Fx, hvis hovedbygningen har et areal på 80 m2, må tilbygningen højst være 40 m2. 

Småbygninger har været underlagt kategorien beboelsesbygninger. Dvs. at ansøgere, der har ville 

bygge en ekstra bygning på maks. 60 m2 ikke har skulle have byggetilladelse. 

 

Udvalget foreslås nu at tage beslutning om, at fritagelse for byggetilladelse ikke kun skal gælde for 

småbygninger, som er koblet til beboelse, men at man har en bredere tilgang, hvor andre bygninger, 

der falder uden for rammerne af beboelsesbygninger, også skal være fritaget for byggetilladelser. 

Fx skal en cafe i landzone i dag søge om byggetilladelse til et drivhus på 15 m2, hvilket ikke er nødvendigt, 

hvis en villaejer ansøger om det samme. Udvalget foreslås nu at tage beslutning om lige vilkår. 
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Udvalget foreslås at forøge arealet på 60 m2, der finder anvendelse i overensstemmelse med § 14 i MBN. 

Udvalget foreslås at øge arealet for småbygninger med yderligere 20 m2, således at det samlede tilladte 

bygningsareal udgør 80 m2.  

Fx, hvis en garage har et areal på 30 m2, kan der tilbygges op til 50 m2, så det samlede bygningsareal bliver 

80 m2. Småbygninger må ikke dominere ift. hovedbygningen. 

Beslutningsgrundlag 

Bilag 1, Beslutning MBN § 14, 2007 
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byggechef 

Beslutningen sendes til: Miljø og byggechef for Markaryd kommune 

 


