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Landzonetilladelse til etablering af shelterplads ved Boels Bro Havn, 
matr. nr. 13ex, Munkebo By

Kerteminde Kommune har den 12. marts 2021 modtaget din ansøgning om 
landzonetilladelse til etablering af en shelterplads bestående af 2 stk. shel-
ters af typen ”Skrubben” på ejendommen matr.nr. 13ex, Munkebo By, Mun-
kebo, med adressen Boels Bro 500B, 5330 Munkebo – se vedlagte situa-
tionsplan fra ansøgningen. 

Etablering af shelterpladsen er den del af projekt ”Blå Støttepunkter – Kyst-
nære opholdspladser i Middelfart, Assens, Nordfyns, Kerteminde og Nyborg 
Kommuner.” 
Projektet er et fælleskommunalt projekt for de nævnte kommuner og har til 
formål, at etablere en række moderne shelterpladser langs den ca. 300 km 
lange kyst fra Assens til Nyborg. Shelterne placeres både på offentlige og 
private arealer.

Lovgivning
Opførelse af bygninger uden tilknytning til eksisterende bebyggelse kræver 
landzonetilladelse i henhold til planlovens §35, stk. 1.

Afgørelse
Kerteminde Kommune meddeler herved landzonetilladelse til etablering af 
ansøgte shelterplads bestående af 2 stk. shelters af typen ”Skrubben” på 
ejendommen matr.nr. 13ex, Munkebo By, Munkebo, med adressen Boels 
Bro 500B, 5330 Munkebo. Tilladelsen meddeles i henhold til §35, stk.1 i 
bekendtgørelse af lov om planlægning, lbk.nr. 1157 af 01/07/2020.

Landzonetilladelsen 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 dispensation fra naturbeskyttelsesloven samt 
byggetilladelse.

Tilladelsen bortfalder hvis den ikke udnyttes inden 5 år gældende fra klage-
fristens udløb.

Vilkår
Det er en forudsætning for tilladelsen, at shelterpladsen etableres i overens-
stemmelse med ansøgningen med bilag mht. størrelse af bygninger, disses 
placeringer samt bygningernes materialer og farver. 

Kerteminde Kommune
Naturteam
v. Martin Køhl Søholm
Sendt pr. mail
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Side 2 af 5Baggrund for afgørelsen
Boels Bro Havn er beliggende i landzone indenfor kommuneplanramme 
4.F.01 – Boels Bro med anvendelse som rekreativt område til fritidsformål 
med bådehavn og strand.
Det fremgår af rammen, at området ikke må bebygges, ud over mindre byg-
ninger med tilknytning til området anvendelse. Bebyggelsen skal gives en 
ydre udformning, så der opnås en god helhedsvirkning med omgivelserne.

Området er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet 
har i afgørelse af 14. august 2020 meddelt dispensation til projektet.

Ejendommen er desuden beliggende indenfor kystnærhedszonen, som er en 
zone langs de danske kyster, hvor der skal tages særligt hensyn til landska-
bet jf. planlovens §5a og §35, stk.3. Der må således kun meddeles tilladelse 
såfremt det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale 
planlægningsinteresser i kystområderne.

Ejendommen er desuden beliggende i et sårbart og særligt karakteristisk 
landskabsområde. Her kan der alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i 
ganske ubetydeligt omfang, og kun såfremt de pågældende beskyttelsesin-
teresser ikke herved tilsidesættes.

Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden (uplanlagt) 
bebyggelse mv. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug 
og fiskeri.

Som udgangspunkt skal bygninger ud fra landskabelige hensyn placeres i 
tilknytning til de eksisterende bygninger sådan, at ejendommens bygninger 
og færdselsarealer udgør en hensigtsmæssig enhed. Ifølge lovbemærknin-
gerne vil kravet om tilknytning som udgangspunkt være opfyldt, hvis afstan-
den er ca. 20 m. Der skal dog foretages en konkret vurdering af bl.a. land-
skab og terrænforhold på stedet.

Efter hidtidig praksis lægges der stor vægt på lovens almene formål, uanset 
at den enkelte sags betydning er begrænset. I vurderingen indgår derfor 
overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende 
sager.

Ved administrationen af planlovens landzonebestemmelser bør der alminde-
ligvis tages hensyn til, at befolkningens adgang til friluftsaktiviteter ikke hin-
dres unødigt, hvorfor der normalt bør gives tilladelse til etablering af rekrea-
tive foranstaltninger, hvis det er foreneligt med de øvrige hensyn, landzone-
reglerne skal tilgodese.

I de tilfælde, hvor klagenævnet har truffet afgørelse om tilladelse til fritlig-
gende shelters, har der været tale om etablering i områder, der anvendes til 
rekreative formål, og hvortil der er offentlig adgang, således at shelteret vil 
blive benyttet af en bredere kreds af brugere, herunder befolkningen i lokal-
området, vandrere, cyklister, sejlere, skoler, børnehaver mv. 

I denne dag er der tale om et område, som i kommuneplanen er udpeget 
som rekreativt område. Desuden er der offentlig adgang til ejendommen. På 
den baggrund er det Kerteminde Kommunes vurdering, at området har en 
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Side 3 af 5stor rekreativ værdi, samt at der er gode adgangsveje med parkeringsmulig-
heder. 

På baggrund af ovenstående er det Kerteminde Kommunes vurdering, at der 
kan meddeles landzonetilladelse til shelterpladsen i overensstemmelse med 
gældende kommuneplanramme for området. Kerteminde Kommune har 
vurderet at en tilladelse til ansøgte ikke vil stride imod landzonebestemmel-
ser og hensynet bag planlovens kyst- og landzonebestemmelser.

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.

Nærmeste beskyttede internationale naturbeskyttelsesområde til shelter-
pladsen ligger ca. 1,8 km mod vest. Der er tale om Natura 2000-område nr. 
110 Odense Fjord (Habitatområde H94 og EF-Fuglebeskyttelsesområde 75). 

Kerteminde Kommune har ikke kendskab til bilag IV-arter på ejendommen. 
Der kan dog potentielt være flagermus i området, men disse vurderes ikke at 
blive påvirket negativt at ansøgte projekt.

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-området. Kommunen vurderer desuden, at landzonetilladelsen 
ikke vil hindre opnåelse af gunstige bevaringsstatus for arterne eller naturty-
perne i Natura 2000-området. Kerteminde Kommune vurderer derfor, at en 
nærmere konsekvensvurdering ikke er påkrævet.

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. Dette da ejendommen i dag anvendes af spejdere.

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 eventuel klage over afgørelsen har opsættende virkning med mindre 
Planklagenævnet bestemmer andet.

Venlig hilsen

Trine Baier Jepsen
Plan- og miljømedarbejder
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Side 4 af 5Vedlagt Situationsplan fra ansøgningsmaterialet
Billede af shelter
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 fra ansøgningsmaterialet
Den røde firkant markerer shelterne. 

Billede af sheltertypen Skrubben
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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 12. april 2021. 
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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