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Landzonetilladelse til opførelse af bebyggelse i Sybergland

Kerteminde Kommune har den 19. april 2018 modtaget din ansøgning om 
landzonetilladelse til opførelse af et skur på 1 m2, 4 stk. shelter på hver 10 
m2 eller 3 stk. shelters på hver 13 m2, et brændeskjul på 3 m2 og et lærings-
miljø med et bebygget areal på 240 m2 og etageareal på 21 m2 på ejendom-
men matr. nr. 7 Tårup Strand, Kerteminde Jorder, og evt. matr. nr. 26yc 
Kerteminde Markjorder, med adressen Gedskovvej 50, 5300 Kerteminde.
Situationsplan og tegninger fra ansøgningen er vedlagt.

Det forventes, at alle bygninger opføres på matr. nr. Tårup Strand, Kerte-
minde Jorder. Det kan dog være, at shelters og Villa Hjulben opføres på 
matr. nr.  26yc Kerteminde Markjorder.
Alle bygninger opføres i naturtræ med tag af sort tagpap – dog bliver shel-
ters med græstag. Villa Hjulben får en højde på maks. 2,5 m inkl. sokkel, 
shelters får en højde på maks. 2 m, brændeskul får en højde på maks. 3 m 
og læringsmiljøet får en højde på maks. 5 m.
Bygningerne ønskes opført til brug for besøgende (offentligheden) i den 
reakreative del af Sybergland.

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

Afgørelse
Kerteminde Kommune meddeler herved landzonetilladelse til opførelse af 
skur på 1 m2, 4 stk. shelter på hver 10 m2 eller 3 stk. shelters på hver 13 m2, 
brændeskjul på 3 m2 og læringsmiljø med et bebygget areal på 240 m2 og 
etageareal på 21 m2 på ejendommen matr. nr. 7 Tårup Strand, Kerteminde 
Jorder, og matr. nr. 26yc Kerteminde Markjorder, med adressen Gedskovvej 
50, 5330 Kerteminde, i henhold til planlovens §35, stk.1.

Tilladelsen er meddelt på vilkår, der fremgår af næste afsnit.  Tilladelsen 
bortfalder hvis den ikke udnyttes inden 5 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.

Vilkår
Det er en forudsætning for tilladelsen, at bygningerne opføres i overens-
stemmelse med ansøgningen mht. størrelse, ca. placering, udseende, mate-
rialer og farver.

Kerteminde Kommune
Att.: Susanne Britt Haugsted-Jakobsen
Sendt pr. mail



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

minde.dk

Side 2 af 6Baggrund for afgørelsen
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 72 ha beliggende i det åbne 
land i landzone inden for kommuneplanramme 3.F.23 – Sybergland – med 
anvendelse som offentligt rekreativt fritidsområde med søer. Ejendommen er 
omfatte af lokalplan nr. 298, Sybergland, rekreativt naturområde ved Kerte-
minde fra marts 2018.

Det er bl.a. lokalplanens formål at sikre, at der kan etableres innovative ople-
velseselementer som fx læringsmiljø, fugle-skjul, platform, shelters, broer, 
boardwalks, og stier indenfor ansøgte område. 
 
Ejendommen er beliggende indenfor kystnærhedszonen, som er en zone 
langs de danske kyster, hvor der skal tages særligt hensyn til landskabet jf. 
planlovens §5a og §35 stk.3. Der må således kun meddeles tilladelse så-
fremt det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale 
planlægningsinteresser i kystområderne.

Ejendommen er desuden beliggende i et sårbart landskabsområde. Her kan 
der alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i ganske ubetydeligt om-
fang, og kun såfremt de pågældende beskyttelsesinteresser ikke herved 
tilsidesættes.

Da søen i området er over 3 ha, er den omfattet af søbeskyttelseslinje. Ker-
teminde Kommune har ansøgt Miljøstyrelsen om reduktion af søbeskyttel-
seslinjen på to strækninger. Dette skyldes, at søbeskyttelsen omfatter flere 
lokalplanlagte områder, og det vil derfor lette det administrative arbejde, at få 
ophævet søbeskyttelseslinjen på de to strækninger.
Miljøstyrelsen har d.d. truffet afgørelse om at reducere søbeskyttelseslinjen 
inden for området for lokalplan nr. 298, nr. 200, nr. 281 samt byplanvedtægt 
nr. 2, hvorved ansøgte projekt ikke kræver dispensation fra søbeskyttelses-
linjen.

Derudover er der ikke særlige naturbeskyttelses- eller fredningsinteresser i 
området, hvor der er ansøgt om opførelse af bebyggelse.

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet vil kunne gennemføres 
uden at tilsidesætte ovenstående interesser, idet der er tale om opførelse af 
bygninger i overensstemmelse med lokalplan nr. 298 for Sybergland.

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 
vurderet, at det ansøgte projekt er af underordnet betydning for de ombo-
ende, idet området er omfattet af lokalplan nr. 298 vedtaget den 22. marts 
2018.

Museumsloven
Hvis der under gravearbejdet fremkommer oldsager, fortidsminder eller kul-
turhistoriske anlæg, skal Østfyns Museer, Landskab og Arkæologi, Vikinge-
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Side 3 af 6vej 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 shelters
Illustration af læringsmiljø
Foto af brændeskur
Situationsplan for ansøgte område
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 4 af 6Illustration af shelters.

Foto af brændeskjul.

Illustration af læringsmiljø
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Side 5 af 6Situationsplan for placering af læringsmiljø, shelters, Villa Hjulben og bræn-
deskjul

Klagevejledning
I henhold til planlovens §58, stk. 1, kan kommunens afgørelser, herunder 
betingelser og vilkår, påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger 
fra datoen for den offentlige bekendtgørelse – dvs. den 22. maj 2018.

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 Kerteminde Kommune i Kla-
geportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som 
ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en 
klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger sær-
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Side 6 af 6lige 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.

De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansmini-
steriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for 
klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017. 
. 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
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