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Lovliggørende landzonetilladelse til udhusbygninger

Kerteminde Kommune har den 17. december 2018 modtaget din ansøgning 
om lovliggørende landzonetilladelse til opførelse af brændeskur på 48 m2 og 
brændeskur på 40 m2 uden tilknytning til eksisterende bebyggelsesarealet på 
ejendommen matr.nr. 37b Rønninge By, Rønninge, med adressen Skovgy-
den 3, 5550 Langeskov.

Bygningerne er opført i 2004 og 2007 som primitive halvtage med en højde 
på 2 – 3 m, da ejendommen stadig var en landbrugsejendom – se vedlagte 
billede. Det ene skur tjener som halvtag til opbevaring af og ly til brænde og 
det andet som læ for traktor og brændekløver.
Grunden til placeringen af skurene skyldes blandt andet, at du forarbejder 
træstammer til brænde, som du fyrer med. Træstammer slæbes ind ad ind-
kørslen og henlægges ved skurene, hvilket er bekvemmeligt for forarbejd-
ning og hentning af brænde til fyret. Grunden omkring ejendommen er me-
get blød og fugtig og meget sumpet øst for bygningerne og dermed ikke 
egnet til kørsel og bebyggelse. Desuden er bygningerne lagt væk fra ejen-
dommens andre bygninger af hensyn til brandfare far 75 m3 tørt grantræ, 
som opbevares i det ene skur.

Planlov
I henhold til planlovens §35, stk. 1., kræver opførelse af byggeri uden tilknyt-
ning til eksisterende bebyggelsesarealer en landzonetilladelse.

Afgørelse
Kerteminde Kommune meddeler lovliggørende landzonetilladelse til opfø-
relse af brændeskur på 48 m2 og brændeskur på 40 m2 på ejendommen 
matr.nr. 37b Rønninge By, Rønninge, med adressen Skovgyden 3, 5550 
Langeskov, 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 vedrører kun forholdet til landzonebestemmelserne i plan-
lovens kapitel 7. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de rette 
myndigheder, herunder byggetilladelse.

Vilkår
Det er en forudsætning for tilladelsen, at skurene nedrives så snart de ikke
længere finder anvendelse som brændeskure.

Baggrund for afgørelsen
Ejendommen er i dag en beboelsesejendom på ca. 1,3 ha beliggende i det 
åbne land i landzone udenfor kommuneplanens rammer.

Carsten Loberg Dreyer
Skovgyden 3
5550  Langeskov
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Side 2 af 3Ejendommen ligger indenfor skovbyggelinjen af skoven syd for. Opførelse af 
skurene kræver således også lovliggørende dispensation fra skovbyggelinjen, 
da de er opført uden tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Derudover er der ingen særlige landskabs-, naturbeskyttelses- eller frednings-
interesser på ejendommen.

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet vil kunne gennemføres 
uden at tilsidesætte ovenstående interesser. Dette da der er tale om en ejen-
dom, som da bygningerne blev opført var en landbrugsejendom, og da byg-
ningernes placering er hensigtsmæssig af flere årsager – herunder brandfare, 
hvilket kommunen vurderer er en særlig begrundelse. Desuden er der tale om 
primitive halvtage med en højde på 2 - 3 m.

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 ikke sendt til orientering ved naboer, da kommunen har vur-
deret, at det ansøgte projekt er af underordnet betydning for de omboende.

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

Venlig hilsen og glædelig jul

Trine Baier Jepsen
Plan- og miljømedarbejder

Vedlagt     Billede fra ansøgningen
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
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Side 3 af 3Billede fra ansøgningen, der viser skure samt oplagt af træstammer til 
brænde.

Klagevejledning 
Du kan klage over denne afgørelse, inkl. vilkår, til Planklagenævnet. Klage-
fristen er 4 uger fra modtagelse af afgørelsen – dvs. den 18. januar 2019. 

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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