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Landzonetilladelse til midlertidig opsætning af personalebygninger i 
form af 3 stk. skurvogne

Kerteminde Kommune har den 2. juli 2020 modtaget jeres ansøgning om 
landzonetilladelse til i perioden fra 1. august 2020 til 1. august 2021 at sætte 
3 stk. skurvogne op på ejendommen på ejendommen 9y Birkende By, Bir-
kende, med adressen Birketvedvejen 31, 5290 Marslev – se vedlagte situa-
tionsplan fra ansøgningen. 

Alle tre skurvogne har et bebygget areal på 29,7 m2 og to af disse et etagea-
real på 59,4 m2. Vognene skal anvendes til administration og velfærdsfacili-
teter for ansatte på ejendommen.
Baggrunden for ansøgningen er økonomiske undersøgelser om ombygning 
af tidligere bolig contra nybygning, et forhold som bygherre snarest
beslutter, hvorefter et myndighedsprojekt med ansøgning om byggetilladelse 
bliver fremsendt.

Planlov
Ejendommen er en beboelsesejendom på 16.514 m2 beliggende i landzone 
udenfor kommuneplanens rammer.
Projektet kræver derfor landzonetilladelse, i henhold til planlovens §35, stk. 
1.

Afgørelse
Kerteminde Kommune meddeler herved landzonetilladelse til i perioden fra 
1. august 2020 til 1. august 2021 at sætte 3 stk. skurvogne op på ejendom-
men på ejendommen 9y Birkende By, Birkende, med adressen Birketved-
vejen 31, 5290 Marslev, på ejendommen 9y Birkende By, Birkende, med 
adressen Birketvedvejen 31, 5290 Marslev, 5290 Marslev, i henhold til plan-
lovens §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 ansøgte skurvogne er fjernet fra 
ejendommen senest 2. august 2021.

Vertanical Denmark ApS
Birketvedvejen 31
5290 Marslev



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

minde.dk

Side 2 af 3Baggrund for afgørelsen
Ejendommen er en erhvervsejendom (gartneri) på 16.514 m2 beliggende i 
landzone udenfor kommuneplanens rammer.

Skurvognene sættes op i tilknytning til eksisterende tidligere beboelse på 
ejendommen.

Ejendommen er beliggende indenfor skovbyggelinje, men da der ligger byg-
ninger mellem skoven og ansøgte placering af bygninger, kræver projektet 
ikke en dispensation fra skovbyggelinjen. Derudover er der ingen særlige 
landskabs-, naturbeskyttelses- eller fredningsinteresser på ejendommen.

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet vil kunne gennemfø-
res, idet der er tale om et jordbrugstilknyttet erhverv på en ejendom med 
eksisterende drivhuse til produktion af etårige afgrøder, hvor produktionen er 
ændret til medicinsk cannabis.

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. 4. 
Der er indkommet kommentarer til ansøgningen fra en nabo om, at de ikke 
har bemærkninger til ansøgningen.

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
Desuden 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
Plan- og miljømedarbejder

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
mailto:Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
http://www.kerteminde.dk/
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Side 3 af 3Vedlagt     Situationsplan
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

Situationsplan
Bygning 1 er den tidligere bolig på ejendommen, mens skurvognene er markeret 
med skravering, C1 – C3.

Klagevejledning 
Du kan klage over denne afgørelse, inkl. vilkår, til Planklagenævnet. Klage-
fristen er 4 uger fra modtagelse af afgørelsen – dvs. den 2. september 2020. 

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