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Landzonetilladelse til opførelse af ny helårsbeboelse på Hulemosevej 
62, Rynkeby

Kerteminde Kommune har i går modtaget en fyldestgørende ansøgning om 
landzonetilladelse til opførelse af en ny helårsbeboelse i ét plan på 170 m2 

på ejendommen matr.nr. 7c Rynkeby By, Rynkeby, med adressen Hulemo-
sevej 62, 5350 Rynkeby.

Der er tale om opførelse af en helårsbeboelse som erstatning for tidligere 
beboelse, der er nedrevet i april 2018. Ny helårsbeboelse opføres med mu-
rede gavle og sadeltag med udhæng og i mursten i rød eller gul nuance. 
Taget udføres af tagsten i sort. 

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 
ansøgte helårsbeboelse i ét plan på 170 m2 på ejendommen matr.nr. 7c 
Rynkeby By, Rynkeby, med adressen Hulemosevej 62, 5350 Rynkeby, i 
henhold til §35, stk.1, i bekendtgørelse af lov om planlægning, lbk.nr. 1157 
ag 01/07/2020.

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.

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

Vilkår
Det er en forudsætning for tilladelsen, at følgende vilkår overholdes:

 Helårsbeboelsen skal opføres i overensstemmelse med ansøgnin-
gen med bilag mht. størrelse, placering, udformning, materialer og 
farver.

 Taget skal udføres i matte tagsten.
 Spildevand fra ejendommen skal tilsluttes det eksisterende miniren-

seanlæg. I givet fald anlægget ønskes flyttet, skal der tages kontakt 
til Kerteminde Kommune.

Jørgen Hansen
Hundslevvej 123
5300 Kerteminde
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Side 2 af 5Baggrund for afgørelsen
Ejendommen er en beboelsesejendom på 3.150 m2 beliggende i det åbne 
land i landzone udenfor kommuneplanens rammer.

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.

Derudover er der ingen særlige landskabs-, naturbeskyttelses- eller fred-
ningsinteresser på ejendommen.

På ejendommen har tidligere været et stuehus med tilhørende driftsbygnin-
gen. Disse er nedrevet i 2018. Tilbage står et hønsehus på 30 m2. 

På den baggrund er det Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet vil 
kunne gennemføres uden at tilsidesætte ovenstående interesser, idet der er 
tale om opførelse af en helårsbeboelse, som erstatning for en tidligere, der 
er nedrevet for knapt 3 år siden.

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.

Nærmeste beskyttede internationale naturbeskyttelsesområde til ansøgte 
ændring ligger ca. 1,7 km mod syd. Der er tale om Natura 2000-område nr. 
113 Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose.

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 derfor, at det ansøgte ikke i sig selv eller i 
kumulation med andre projekter vil skade bilag IV-arter eller arter og naturty-
per i Natura 2000-området. Kommunen vurderer desuden, at landzonetilla-
delsen ikke vil hindre opnåelse af gunstige bevaringsstatus for arterne eller 
naturtyperne 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.

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
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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     Situationsplan
Facadeskitse
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

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
mailto:Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
http://www.kerteminde.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 20. 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-

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Side 5 af 5grundet 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/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/saadan-skal-klageren-indgive-sin-klage/
http://www.naevneneshus.dk/
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