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Landzonetilladelse til udstykning af parcelhusgrund og til opførelse af 
helårsbeboelse

Kerteminde Kommune har den 3. maj 2017 modtaget din ansøgning om 
landzonetilladelse til udstykning af en parcelhusgrund på 981 m2 fra matr. nr. 
2d og 9a, Holev By, Marslev, tilhørende henholdsvis Holevvej 20 og Engha-
vevej 28, 5290 Marslev, samt landzonetilladelse til opførelse af en helårsbe-
boelse på 164,4 m2 med indbygget garage på 56,1 m2 og overdækket ter-
rasse på 11.5 m2 på parcelhusgrunden.

Der er tale om opførelse af en helårsbeboelse med sammenbygget garage 
og overdækning med et bebygget areal på 197,0 m2. Bygningen opføres i 
mursten i gul/lys. Tagkonstruktionen ønskes opført med valmede gavle med 
tag i sorte betontagsten.  

Planlov
I henhold til planlovens §35, stk. 1., kræver udstykning og opførelse af ny 
bebyggelse en landzonetilladelse.

Afgørelse
Kerteminde Kommune meddeler herved landzonetilladelse til ansøgte ud-
stykning af en parcelhusgrund på 981 m2 fra matr. nr. 2d og 9a, Holev By, 
Marslev, samt landzonetilladelse til opførelse af en helårsbeboelse på 164,4 
m2 med indbygget garage på 56,1 m2 og overdækket terrasse på 11.5 m2 på 
parcelhusgrunden. Tilladelsen meddeles i henhold til planlovens §35, stk.1.

Tilladelsen er meddelt på vilkår, der fremgår af næste afsnit. Tilladelsen 
bortfalder hvis den ikke udnyttes inden 3 år gældende fra klagefristens ud-
løb.

Tilladelsen vedrører kun forholdet til landzonebestemmelserne i plan-
lovens kapitel 7. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de rette 
myndigheder, herunder byggetilladelse og tilladelse til etablering af ny 
vejadgang til parcelhusgrunden, samt flytning af vejudlægget til matr. 
nr. 4c Holev By, Marslev.

Vilkår
Det er en forudsætning for tilladelsen, at følgende vilkår overholdes:

 Udstykningen skal udføres som ansøgt ved landinspektør Steen 
Nørgaard, modtaget af kommunen den 8. juni 2017.

 Helårsbeboelsen med indbygget garage og overdækning skal opfø-
res i overensstemmelse med ansøgningen samt bilag modtaget den 
16. juni 2017 mht. placering, størrelse, materialer og farver. Dog skal 
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overdækning udføres som saddeltag med sorte tagsten, der frem-
står mat.

 I forbindelse med udstykningen skal der sikres vejadgang fra Ho-
levvej til matr. nr. 4 c Holev By, Marslev, tilhørende Holevvej 21, 
5290 Marslev. Vejomlægningen skal fysisk udføres  ved anlæg af 
vej og uden udgift for vejretshaver. Vejadgangen skal have samme 
kvalitet og være lige så bred som eksisterende vejadgang.

Tinglysning
Kerteminde Kommune foranstalter tinglyst, at der skal sikres vejadgang fra 
Holevvej til matr. nr. 4 c Holev By, at vejomlægningen fysisk skal udføres 
ved anlæg af vej og uden udgift for vejretshaver, samt at vejadgang skal 
have samme kvalitet og være lige så bred som eksisterende vejadgang.

Omkostningerne ved tinglysningen påhviler ejeren, jf. planlovens §55, 2. 
pkt., og du vil fra kommunen modtage en opkrævning.

Baggrund for afgørelsen
Udstykningen er fra to stk. landbrugsejendommen beliggende i landzone 
uden for kommuneplanens rammer.

Der er ingen særlige landskabs-, naturbeskyttelses eller fredningsinteresser, 
der skal tages hensyn til i området.

Udstykningen vurderes at foregå som huludfyldning langs landsbyens ho-
vedvej, Holevvej. 

I forbindelse med udstykningen, fjernes vejadgangen fra Holevvej til matr. nr. 
4c Holev By, Marslev, over matr. nr. 9a, Holev By, Marslev. Matr. nr. 4c Ho-
lev By, Marslev, tilhører Holevvej 21, 5290 Marslev. Herved skal der sikres 
ny vejadgang over matr. nr. 9a til matr. nr. 4c, Holev By, Marslev, fra Ho-
levvej. Vejudlægget skal have samme kvalitet som eksisterende.
Bruger skal efterfølgende stå for den nødvendige vedligeholdelse af vejen.

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet vil kunne gennemføres 
uden at tilsidesætte ovenstående interesser, idet der er tale om udstykning 
af en parcelhusgrund som huludfyldning i Holev ud til Holevvej. Der lægges 
vægt på, at ovenstående vilkår skal overholdes. Herunder vilkår om saddel-
tag, der vurderes at passe bedre ind i områdets miljø og til Holevs øvrige 
bebyggelse.

Kerteminde Kommune har vurderet at en tilladelse til ansøgte ikke vil stride 
imod landzonebestemmelser og hensynet bag planlovens kyst- og landzone-
bestemmelser.

Naboorientering
Ansøgningen er sendt i naboorientering, i henhold til planlovens §35, stk. 5. 
Der er indkommet bemærkninger til ansøgningen fra ejer af matr. nr.  4 c 
Holev By, Marslev, vedrørende følgende:

 Korrektheden af matrikelskel.
 Spørgsmål om hævd.
 Tilgængelighed til ny vejadgang.

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
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 Forslag om flytning af vejadgang.
 Besigtigelse.
 Tab af herlighedsværdi mv.

Skellinjerne i forhold til ansøgte udstykning opmåles af en landinspektør og 
skulle således være korrekte. I forhold til skel for matr. nr. 27a Holev By, 
Marslev, ser det ud til at disse ganske rigtigt ikke er korrekt optegnet på kort. 
Lodsejer kan kontakte en landinspektør for at få rettet op på dette.

Kommunen har ikke modtaget høringssvar fra Holevvej 18. Det er op til ejer 
af Holevvej 18 at hævde sin ret til at bruge et privat areal. Som tegningen 
over udstykning med nyt vejudlæg viser, er der stadig plads til, at ejer af 
Holevvej 18 kan parkere sin bil øst for vejudlægget. Således skulle der ikke 
opstå konflikt i forbindelse med anlæg af ny vejadgang.

Kommunen har stillet vilkår om, at ny vejadgang skal have samme kvalitet 
og være lige så bred som eksisterende vejadgang. Dette tinglyses.

Træerne i området er ikke omfattet af en fredning og det er således op til 
lodsejer at bestemme om de skal fældes. 
Der er foretaget besigtigelse i området den 28. juni 2017, hvor vejmyndighe-
den har vurderet, at flytning af vejudlægget ikke er noget problem.

Udstykningen vurderes at foregå som huludfyldning ud til Holevvej.

På baggrund af ovenstående er det kommunens vurdering, at der kan med-
deles landzonetilladelse til ansøgte projekt.

Museumsloven
Hvis der under gravearbejdet fremkommer oldsager, fortidsminder eller kul-
turhistoriske anlæg, skal Østfyns Museer, Landskab og Arkæologi, Vikinge-
vej 123, 5300 Kerteminde straks underrettes på telefon 65 32 16 67 eller 
mail Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
Endvidere henvises til bestemmelser om beskyttelse af fortidsminder i muse-
umslovens kapitel 8, §§ 24-27.

Offentliggørelse
Landzonetilladelsen vil blive offentliggjort d.d. på kommunens hjemmeside, 
www.kerteminde.dk, under ’Aktuelle høringer og afgørelser’. Landzonetilla-
delsen må først udnyttes 4 uger efter at tilladelsen er offentliggjort. En even-
tuel klage over afgørelsen har opsættende virkning med mindre Planklage-
nævnet bestemmer andet.

Venlig hilsen

Trine Baier Jepsen
Miljøsagsbehandler

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
mailto:Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
http://www.kerteminde.dk/
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Plantegning
Klagevejledning

Kopi til Lone Bønneland, Holevvej 21, 5290 Marslev
Østfyns Museer: Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnkerteminde-sager@dn.dk og dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk og kerteminde@dof.dk

Tegning af ansøgte udstykning.

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
mailto:Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
mailto:dnkerteminde-sager@dn.dk
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Klagevejledning
I henhold til planlovens §58, stk. 1, kan kommunens afgørelse, herunder 
betingelser og vilkår, påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger 
fra datoen for den offentlige bekendtgørelse – dvs. den 28. juli 2017.

Klager skal indgives skriftligt til kommunen ved anvendelse digital selvbetje-
ning via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk - typisk med 
NEM-ID. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgi-
vet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som 
ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, 
der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening. 

Klagegebyr
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at klager 
indbetaler et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for borgere og 1.800 
kr. for virksomheder og organisationer. Betaling af klagegebyr sker ved elek-
tronisk overførsel til Planklagenævnet.

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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steriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for kla-
ger, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 
Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæ-

ves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klage-

berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenævnets 
kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke.

En afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den offent-
lige bekendtgørelse.

For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der 
kan tilgås via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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