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Landzonetilladelse til ændret anvendelse af baghus til udvidelse af 
boligarealet samt til udvidelse af baghuset med orangeri på 15 m2 på 
Viby Bygade 21

Kerteminde Kommune har den 6. juli 2020 modtaget jeres ansøgning om 
landzonetilladelse til at udvide boligareal ved at ændre anvendelse af eksi-
sterende baghus på 47 m2, som samtidigt ønskes udvidet med et orangeri 
på 15 m2 på ejendommen matr.nr. 38 Viby By, Viby, med adressen Viby 
Bygade 21, 5370 Mesinge.

Begrundelsen for ansøgningen er, at boligen (byg.1), med et boligareal på 
73 + 40 m2, er fredet og derfor ikke kan udvides. Det fremgår af bilag til an-
søgningen, at jeres familie består af 2 voksne og 3 børn, hvorfor I har behov 
for ekstra værelser. 
Baghuset, som ønskes anvendt til udvidelse af boligarealet, er nyopført i 
2008 i bindingsværk med synligt træværk og rødt tegltag – se vedlagte bil-
lede. Baghuset er derfor ikke fredet og ikke registreret som bevaringsvær-
digt. Baghuset vil blive indrettet med 2 værelser, toilet/bad samt vaskerum.
På vestsiden af baghuset ønskes opført et orangeri med direkte udgang fra 
baghuset – se vedlagte situationsplan. Orangeriet opføres i tilsvarende ma-
terialer og med inspiration fra Johannes Larsens bolig og atelier – se ved-
lagte skitse. 

Planlov
I henhold til planlovens §35, stk. 1., kræver en ændring i anvendelse af be-
byggede arealer ved udvidelse af boligarealet samt udvidelse af bygningen 
en landzonetilladelse.

Afgørelse
Kerteminde Kommune meddeler herved landzonetilladelse til en ændring i 
anvendelse af ansøgte baghus til boligareal, samt til udvidelse af baghuset 
med et orangeri på 15 m2 på ejendommen matr.nr. 38 Viby By, Viby, med 
adressen Viby Bygade 21, 5370 Mesinge, i henhold til §35, stk.1, i bekendt-
gørelse af lov om planlægning, lbk.nr. 1157 af 01/07/2020.

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

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 følgende vilkår overholdes:

Rune og Katrine Hahn Kristensen
Viby Bygade 21
Viby
5370  Mesinge
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Side 2 af 5 Ændringen af baghuset skal ske i overensstemmelse med ansøgnin-
gen med bilag.

 Opførelse af orangeriet skal ske i overensstemmelse med ansøgnin-
gen med bilag i forhold til størrelse, placering, materialer og farver.

Baggrund for afgørelsen
Ejendommen er en beboelsesejendom på 1.930 m2 beliggende i landzone 
indenfor kommuneplanramme 2.BE.6 med anvendelse som blandet bolig og 
erhverv. Bygningerne på ejendommen er omfattet af den bevarende lokal-
plan nr. 252, ”Viby en landsby på Hindsholm”.

Det fremgår af kommuneplanrammen, at ny bebyggelse samt om- og tilbyg-
ninger skal ske med stor nænsomhed og skal tilpasse sig stedets arkitek-
tur/karakter og struktur både i materialevalg og udformning.

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 omfattet af kirkebyggelinje. Ansøgte bygges dog ikke højere 
end 8,5 m.

Derudover er der ingen særlige naturbeskyttelses- eller fredningsinteresser 
på ejendommen.

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet vil kunne gennemføres 
uden at tilsidesætte ovenstående interesser. Dette da der er tale om udvi-
delse af boligarealet i et baghus, som er egnet hertil, på en ejendom med et 
mindre boligareal, og da der er tale om opførelse af et mindre orangeri, som 
tilpasses stedets arkitektur/karakter og struktur både i materialevalg og ud-
formning.

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

Natura 2000-områder
Kerteminde Kommune må ikke meddele tilladelser og dispensationer til pro-
jekter, der kan skade de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 
2000 områder) eller de strengt beskyttede arter, jf. EU-habitatdirektivet og 
det tilhørende bilag IV. Kerteminde Kommune skal derfor vurdere den mulige 
påvirkning i sagsbehandlingen.

Ejendommen ligger ikke indenfor et Natura 2000 område. Nærmeste Natura 
2000-område, Natura 2000-område nr. 109, ligger ca. 2.200 m øst for ejen-
dommen. Natura 2000-område nr. 109 består af Habitatområde nr. H93 og 
Fuglebeskyttelsesområde nr. F77. Området er primært et marint beskyttel-
sesområde, da kun 323 ha af de i alt 4.328 ha er på land, hvoraf Romsø 
udgør 109 ha.

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
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Side 3 af 5Kerteminde Kommune har ikke har kendskab til bilag IV-arter på ejendom-
men. Flagermus kan forekomme strejfende, men Kerteminde Kommune har 
ingen oplysninger om, at flagermus yngler i eller ved ejendommen. Kerte-
minde Kommune har ingen forventninger om, at der skulle være andre bilag 
IV-arter i området. Det ansøgte vurderes ikke at kunne medføre nogen på-
virkning af bilag IV-arter, da der er tale om en ændret anvendelse af bestå-
ende bebyggelse samt opførelse af en mindre tilbygning på ejendommen.

Kerteminde Kommune vurderer, at det ansøgte ikke i sig selv eller i kumula-
tion med andre projekter vil skade bilag IV-arter eller arter og naturtyper i 
Natura 2000-områderne eller fuglebeskyttelsesområderne. Kommunen vur-
derer desuden, at landzonetilladelsen ikke vil hindre opnåelse af gunstige 
bevaringsstatus for arterne eller naturtyperne i Natura 2000-området. Kerte-
minde Kommune vurderer derfor, at en nærmere konsekvensvurdering ikke 
er påkrævet.

Naboorientering
Ansøgningen er sendt i naboorientering, i henhold til planlovens §35, stk. 5. 
Der er ikke indkommet kommentarer 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
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
Plan- og miljømedarbejder

Vedlagt     Billede fra ansøgningen af udhus
Situationsplan
Skitse af tilbygning (orangeri)
Klagevejledning

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
mailto:Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
http://www.kerteminde.dk/


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

minde.dk

Side 4 af 5
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

Billede fra ansøgningen af eksisterende udhus

Situationsplan fra ansøgningen

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