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Landzonetilladelse til terrænregulering

Kerteminde Kommune har den 11. oktober 2018 modtaget din ansøgning om 
landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen matr.nr. 11a Birkende By, 
Birkende, med adressen Hans Tausensgade 20, 5550 Langeskov.

Ansøgningen er begrundet med, at gartneriet og tilhørende bygninger er blevet 
fjernet. Ved opførelsen af de nyeste drivhuse på ejendommen, blev der gravet ind 
i marken, som stiger langs med Odensevej. Nedrivningen efterlader nu en mar-
kant hulning med største niveauforskel på ca. 1,8 meter.
Der er tale om påfyldning startende med ca. 10 cm i nordligste linje og i linjen ved 
skel mod ejendommene langs Hans Tausensgade. Dette skal så stige ensartet fra 
de 3 nævnte hjørner mod det 4. hjørne mod sydvest med ca. 1,8 meter. 

Til opgaven er løseligt beregnet ca. 15.000 m3 jord. Der er lavet en halv aftale om 
levering af ren jord fra byggeriet på SDU, og entreprenør vil forstå evt. jordprøver. 

Planlov
I henhold til planlovens §35, stk. 1., kræver en ændring i anvendelse af ubebyg-
gede arealer ved terrænregulering en landzonetilladelse. 

Afgørelse
Kerteminde Kommune meddeler herved landzonetilladelse til ansøgte ter-
rænregulering op til 1,8 m på ejendommen matr.nr. 11a Birkende By, Bir-
kende, med adressen Hans Tausensgade 20, 5550 Langeskov, i henhold til 
planlovens §35, stk.1, i henhold til planlovens §35, stk.1, lbk. nr. 287 af 
16/04/2018.

Tilladelsen er meddelt på vilkår, der fremgår af næste afsnit. Tilladelsen bortfalder 
hvis den ikke udnyttes inden 5 år gældende fra klagefristens udløb.

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

 Terrænreguleringen skal foregå som oplyst den 11. oktober 2018 mht. 
hvor på ejendommen og hvor meget jord, der fyldes på – altså maks. 1,8 
m.

 Der må kun anvendes ren jord.

Baggrund for afgørelsen
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 5,7 ha beliggende i landzone uden-
for kommuneplanens rammer.
Der er ingen særlige landskabs-, naturbeskyttelses- eller fredningsinteresser 
på ejendommen.

Michael Fohlmann
Hans Tausensgade 24
5550  Langeskov
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Side 2 af 3Kerteminde Kommune har d.d. besigtiget ejendommen og fandt som oplyst, 
at der er gravet ind i skrænten ud mod Odensevej, hvilket ser unaturligt ud – 
se billede nedenfor.

Billede af d.d., der viser en skarp kant i landskabet på ejendommen ud mod 
Odensevej.

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at der kan gives landzonetilladelse til 
opfyldning med ren jord, sådan at ejendommen får et mere naturligt terræn.

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

Naboorientering
Ansøgningen er ikke sendt til orientering ved naboer, da kommunen har 
vurderet, at det ansøgte projekt er af underordnet betydning for de ombo-
ende.

Offentliggørelse
Landzonetilladelsen vil blive offentliggjort d.d. på kommunens hjemmeside, 
www.kerteminde.dk, under ’Aktuelle høringer og afgørelser’. Landzonetilladelsen 
må først udnyttes 4 uger efter at tilladelsen er offentliggjort. En eventuel klage 
over afgørelsen har opsættende virkning med mindre Planklagenævnet bestem-
mer andet.

Venlig hilsen

Trine Baier Jepsen
Miljøsagsbehandler

Vedlagt     Klagevejledning

Kopi til 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

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
mailto:Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
mailto:dnkerteminde-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:kerteminde@dof.dk


Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på: www.kerte-

minde.dk

Side 3 af 3Klagevejledning 
Du kan klage over denne afgørelse, inkl. vilkår, til Planklagenævnet. Klage-
fristen er 4 uger fra modtagelse af afgørelsen – dvs. den 14. november 
2018. 

Du klager via Klageportalen, som du finder via på www.borger.dk og 
www.virk.dk, hvor du logger på med NEM-ID. En klage er indgivet, når den 
er tilgængelig for Kerteminde Kommune via klageportalen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageporta-
len, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis 
du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en be-
grundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan 
fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 
kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Betaling af 
klagegebyr sker ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet.

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