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Landzonetilladelse til terrænregulering

Kerteminde Kommune har den 16. oktober 2018 modtaget din ansøgning 
om landzonetilladelse til terrænregulering med op til ca. 3,5 m på ejendom-
men matr.nr.  4bd Birkende By, Birkende, med adressen Langagervej 13, 
5550 Langeskov.

Ansøgningen er begrundet med, at genopbygningen efter grusgravning i 
start 80’erne har efterladt et indhak i grunden op mod Langagervej, hvilket 
du ønsker at udbedre med ren råjord efterfuldt af muld. Indhakket er ca. 300 
m2. Stykket ønskes inddraget til haveareal med frugttræer. 

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

Afgørelse
Kerteminde Kommune meddeler herved landzonetilladelse til ansøgte ter-
rænregulering med op til ca. 3,5 m på ejendommen matr.nr.  4bd Birkende 
By, Birkende, med adressen Langagervej 13, 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, og 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 beskrevet i bilag til ansøgnin-
gen samt efter vedlagte illustration.

 Der må kun anvendes ren jord til projektet.
 Søen på ejendommen må ikke tilstandsændres, da den er større 

end 100 m2 og dermed er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslo-
vens §3.

Baggrund for afgørelsen
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 8,2 ha beliggende i det åbne 
land i landzone uden for kommuneplanens rammer.

Der er ingen særlige landskabs-, naturbeskyttelses- eller fredningsinteresser 
på ejendommen.

Ian Lykkegaard
Langagervej 13
5550  Langeskov
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Side 2 af 4Kerteminde Kommune har d.d. besigtiget ejendommen og fandt som oplyst, 
at der er et hak ind i skrænten mod Langagervej, hvilket ser unaturligt ud – 
se billede nedenfor.

Billede af 17. okt. 2018, der viser en skarp kant i landskabet op mod Langa-
gervej.

Billede af 17. okt. 2018, der viser en skarp kant i landskabet op mod ejendom-
mens haveareal

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at der kan gives landzonetilladelse til 
opfyldning med ren jord, sådan at ejendommen får et mere naturligt terræn og at 
skrænten sydøst for ejendommens bygninger kommer til at ligge mere på linje.

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet vil kunne gennemføres 
uden at tilsidesætte ovenstående interesser, idet der er tale om at tilbage-
føre noget af landskabet til det oprindelige efter grusgravning i området.

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

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
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Side 3 af 4Naboorientering
Ansøgningen er ikke sendt til orientering ved naboer, da kommunen har 
vurderet, at det ansøgte projekt er af underordnet betydning for de ombo-
ende.

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

Vedlagt     Illustration af ansøgte terrænregulering.
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/
mailto:Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
http://www.kerteminde.dk/
mailto:Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
mailto:dnkerteminde-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
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Side 4 af 4Illustration af ansøgte terrænregulering.

Klagevejledning 
Du kan klage over denne afgørelse, inkl. vilkår, til Planklagenævnet. Klage-
fristen er 4 uger fra modtagelse af afgørelsen – dvs. den 15. 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

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/saadan-skal-klageren-indgive-sin-klage/
http://www.naevneneshus.dk/
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