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Landzonetilladelse til etablering af sø og hestemotionsbakker samt til 
opførelse af skur

Kerteminde Kommune har modtaget dine ansøgninger om landzonetilladelse 
til etableret sø på 185 m2, etableret jordvold med en basisbredde på 4 m, en 
maks. højde på omkring 1,5 m og en længde svarende til søen placeret ved 
søens nordlige bred, etablerede 3 stk. motionsbakker til heste med en højde 
på ca. 1 m over terræn og en diameter på 5 m, svarende til i alt ca. 60 m2, 
samt til opførelse af et skur på 12 m2 på din ejendom matr.nr. 3e Holev By, 
Marslev, med adressen Holevvej 33, 5290 Marslev:

Det fremgår af bilag til ansøgningerne, at søen er etableret, da der gennem 
flere vintre har stået vand på arealet. Den primære årsag til etablering af 
søen var ønsket om, at plante en mammutplante i tilknytning hertil. Desuden 
fremgår, at jordvold og motionsbakker er etableret, da der under udgravning 
af søen viste sig at være meget ler at grave op. Søen og jordvolden ønskes 
nu lovliggjort med henblik på forøgelse af biodiversiteten, og bakkerne øn-
skes lovliggjort til motion af heste. 

Mht. skuret fremgår det af bilag til ansøgningen, at skurets vægge beklædes 
udvendigt med vindpap og Cembrit planker i antracitgrå farve, at der indsæt-
tes dør og 5 vinduer i hvid farve, og at taget belægges med TP 35 Tra-
pezprofil i matsort farve og med spor for hver 200 mm. Begrundelsen for 
opførelse af skuret er, at det skal anvendes til opbevaring af værktøj og ha-
veredskaber til brug i den ende af haven, hvor søen er placeret. Desuden 
ønskes der mulighed for at kunne drikke kaffe i tørvejr, og at betragte dyreli-
vet omkring søen uden af være forstyrrende ved vores tilstedeværelse.

Afgørelse
Kerteminde Kommune meddeler herved landzonetilladelse til ændret anven-
delse ved etablering af ansøgte sø på 185 m2 og ansøgte 3 stk. hestemo-
tionsbakker, svarende til i alt ca. 60 m2, samt til opførelse af ansøgte skur på 
12 m2 på ejendommen matr.nr. 3e Holev By, Marslev, med adressen Ho-
levvej 33, 5290 Marslev. Tilladelsen er meddelt i henhold til 35, stk. 1 i be-
kendtgørelse af lov om planlægning (planloven), lbk.nr. 1157 af 01/07/2020.

Tilladelsen er meddelt på vilkår, der fremgår af næste afsnit.

Samtidig meddeler Kerteminde Kommune afslag på ansøgning om landzo-
netilladelse til ændret anvendelse ved etablering af ansøgte jordvold på 
nordsiden af søen på ejendommen matr.nr. 3e Holev By, Marslev, med 
adressen Holevvej 33, 5290 Marslev. Afslaget er meddelt i henhold til §35, 
stk. 1 i bekendtgørelse af lov om planlægning (planloven), lbk.nr. 1157 af 
01/07/2020.

Bjarne Ellegaard
Holevvej 33
5290  Marslev
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Side 2 af 9Afgørelserne kan påklages – se under ”Klagevejledning” nedenfor.

Tilladelsen til skuret vedrører kun forholdet til landzonebestemmelser-
ne i planlovens kapitel 7. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos 
de rette myndigheder, herunder evt. byggetilladelse.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år gældende fra klage-
fristens udløb.

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

 Søen skal etableres med en dybde på maks. 1,5 m dybde og med 
flade bredder med en hældning på 1:3, hvorfor brinken i vandhullets 
sydside skal jævnes ud og jordvolden fjernes/jævnes ud i et ikke 
over 50 cm tykt lag omkring søen. 

I den forbindelse gøres opmærksom på, at der på ejendommen er registreret 
diger, som er beskyttede i henhold til museumsloven – se bilag 6.

 Søen må ikke forsynes med til- eller fraløb. Kanalen til overløbet i 
søens østlige ende kan dog beholdes.

 Der må ikke etableres jordvolde i og omkring søen, hvorfor der er 
meddelt afslag til etableret jordvold.

 Der må ikke opsættes andehuse, tæt hegn eller andre kunstige             
indretninger i og ved søen.

 Der må ikke udsættes ænder, fisk eller andre dyr i søen.
 Der må ikke fodres i eller umiddelbart ved søen.
 Der må ikke tilplantes yderligere eller sås græs omkring søen.
 Klynekassen med mammutplanter skal afskæres fra søen og må ik-

ke have forbindelse hertil.
 Hestemotionsbakker skal planeres ud i et ikke over 50 cm tykt lag 

omkring søen så snart de ikke længere finder anvendelse til heste. 
 Skuret skal opføres i overensstemmelse med ansøgningen mht. pla-

cering, størrelse, udformning, materialer og farver.
 Skuret skal fjernes så snart de ikke længere finder anvendelse på 

ejendommen.
 Skuret må ikke anvendes til overnatning.

Baggrund for afgørelsen
Generelt
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 3,3 ha 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.

På ejendommen er registreret beskyttede diger – se bilag 6, hvilket du skal 
være opmærksom på i forbindelse med udjævning/fjernelse af jordvolden.

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

http://www.kerteminde.dk/
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Side 3 af 9Jordvolden
Kerteminde Kommune har udarbejdet en praksis for landzoneadministration. 
Af denne praksis fremgår, at Kerteminde Kommune normalt ikke meddeler 
landzonetilladelse til etablering af jordvolde i det åbne land. Dette da Kerte-
minde Kommune vurderer, at jordvolde forstyrre strukturen af landskabet i 
de forskellige karakterområder i det åbne land. Der skal således være gan-
ske særlige forhold, som gør at kommunen vil meddele landzonetilladelse til 
etablering af en jordvold i det åbne land og i særdeleshed med en placering i 
forbindelse med en sø. Dette da jordvolden yderligere er en forhindring for 
padder og andre smådyr i at nå frem til søen.
Ved behandling af ansøgning om landzonetilladelse til etablering af søer har 
Kerteminde Kommune derfor i mange år stillet vilkår om, at det opgravede 
materiale ved etablering af søer skal planeres ud i et ikke over 30 cm tykt lag 
omkring søen, og at der ikke må etableres jordvolde i og omkring søen. 

Det fremgår af ansøgningen, at jordvoldes har en basisbredde på 4 m og 
hæver sig omkring 1,5 m over terræn på det højeste sted. Som begrundelse 
er bl.a. angivet, at der ved udgravning af søen var meget ler, men at jordvol-
den nu ønskes lovliggjort til forøgelse af biodiversiteten omkring søen.

Ejendommen er beliggende indenfor karakterområdet Langeskov-Seden 
Hedeslette. Karakteren af området er især betinget af den jævnt flade smel-
tevandsslette fra sidste istid, med indslag af spredte skovområder og varie-
rede landbrugsarealer i omdrift. Naturgrundlagets indflydelse på kulturmiljøet 
afspejles i den stedvise ekstensive landbrugsdrift. Den store artsdiversitet og 
engarealer og bevoksning i tilknytning til de svagt mæandrerende vandløb, 
understreger landskabets orientering, der er svagt hældende mod nordvest.

På baggrund af ovenstående er det Kerteminde Kommunes vurdering, at 
etablering af en jordvolden i det flade landskab vil mindske den visuelle 
fremtoning af karakterområdet. 

Kerteminde kommune finder desuden, at der i ansøgningen ikke er fremlagt 
nogen særlig begrundelse for etablering af jordvolden, og Kerteminde Kom-
mune er ikke enig i at så stejl en jordvold vil medføre en forøgelse af biodi-
versiteten på ejendommen – tværtimod.
En tilladelse til ansøgte jordvold kan derfor medføre en uheldig udvikling i 
landområderne, og der kan dermed være et hensyn at tage til at undgå for-
ventninger om landzonetilladelse til etablering af jordvolde i landzone.

Søen
I forbindelse med etablering af søen, er i søens østlige ende etableret en 
overløbsrende, som løber i et markdræn. Det er oplyst, at der hver vinter 
løber lidt vand til overløbet. Kanalen har ikke forbindelse med det drænsy-
stem, som løber til Krags Å, men fungerer som et overløb fra vandhullet. 
Kanalen ender i en brønd, og der er ikke fare for, at vandhullet modtager 
tilbageløbende vand fra drænsystemet. 

Brinken i vandhullets sydside jævnes ud, så denne også så vidt muligt opnår 
hældningen 1:3. I denne forbindelse lægges søens sydlig brink om sådan, at 
klyne-kassen ikke længere har direkte forbindelse til vandhullet.

http://www.kerteminde.dk/
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Side 4 af 9Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at søen, inkl. overløbsrende, kan 
lovliggøres, hvis jordvolden fjernes, brinken i søens sydside jævnes ud og 
kassen med mammutplanter afskæres fra søen, da Kerteminde Kommune 
vurderer, at søen er naturforbedrende.
Kerteminde Kommune har vurderet at en tilladelse til ansøgte ikke vil stride 
imod landzonebestemmelser og hensynet bag planlovens kyst- og landzo-
nebestemmelser.

Hestemotionsbakker
Ejendommen er en landbrugsejendom, hvor der holdes heste. På den bag-
grund, og da der er tale om mindre bakker med en højde på ca. 1 m og en 
diameter på 5 m, er det Kerteminde Kommunes vurdering, at hestemotions-
bakkerne kan lovliggøres.
Kerteminde Kommune har vurderet at en tilladelse til ansøgte ikke vil stride 
imod landzonebestemmelser og hensynet bag planlovens kyst- og landzo-
nebestemmelser.

Skuret
Det fremgår af bilag til ansøgningen, at området med søen betragtes som en 
udvidelse af haven, og at afstanden til ejendommen er så kort, at det nye 
haveområde helt naturligt bruges dagligt. 
På den baggrund, og da området er naturligt afgrænset med træer og be-
skyttede diger, er det Kerteminde Kommunes vurdering, at skuret kan opfø-
res i overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser og uden at 
tilsidesætte ovenstående interesser. Dette også henset til, at skuret skal 
anvendes til opbevaring af værktøj og haveredskaber til brug i den ende af 
haven.
Kerteminde Kommune har vurderet at en tilladelse til ansøgte ikke vil stride 
imod landzonebestemmelser og hensynet bag planlovens kyst- og landzo-
nebestemmelser

Drænrør 
Hvis der på de arealer, hvor søen ønskes anlagt eller i deres umiddelbare 
nærhed, findes drænledninger, bør det sikres, at disse ledninger ikke beska-
diges under anlægsarbejdet.

Naboorientering
Ansøgningen er ikke sendt til orientering ved naboer, da kommunen har 
vurderet, at det ansøgte projekt er af underordnet betydning for de omboen-
de, jf. planlovens §35, stk. 5.

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 er ikke beliggende indenfor et Natura 2000-område. Nærme-
ste beskyttede internationale naturbeskyttelsesområde til ejendommen ligger 
ca. 1,6 km mod nord og vest. Der er tale om Natura 2000-område nr. 110 
Odense Fjord (Habitatområde H94 og EF-Fuglebeskyttelsesområde 75). 

http://www.kerteminde.dk/
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Side 5 af 9Kerteminde 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.

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 mu-
seumslovens kapitel 8, §§ 24-27.

Naturbeskyttelse
Søen er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, hvorefter den naturlige til-
stand ikke må ændres. Fjernelse af jordvolden på nordsiden af søen og ud-
jævning af brinken på sydsiden af søen kræver derfor dispensation. Kerte-
minde Kommune er sindet at give denne dispensation, men arbejdet i søen 
skal foregå mellem 1. oktober og 1. februar af hensyn til  padder i søen.

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.

Klagevejledning
Du kan klage over denne afgørelse, inkl. vilkår, til Planklagenævnet. Klage-
fristen er 4 uger fra modtagelse af afgørelsen – dvs. den 6. oktober 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.

http://www.kerteminde.dk/
mailto:Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.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/
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Side 6 af 9For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der 
kan tilgås via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk

Venlig hilsen

Trine Baier Jepsen
Plan- og miljømedarbejder

Vedlagt Billede af sø
Oversigtskort
Billede af motionsbakker
Tegning af skur
Kort over ansøgt placering af skur
Kort over beskyttede diger

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

Bilag 1
Billede af sø med jordvold til venstre i billedet. Som billedet viser, er der 
plantet gul vandiris i søens vestlige ende, mammutter i plantekassen på 
søens sydside, samt nøkkeroser midt i søen.

 

http://www.kerteminde.dk/
http://www.naevneneshus.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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Side 7 af 9Bilag 2
Oversigtskort, der viser sø, jordvold nord herfor og motionsbakker øst herfor.

 

Bilag 3
Billede af motionsbakker til heste.

http://www.kerteminde.dk/
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Side 8 af 9Bilag 4
Tegning af skur.

Bilag 5
Kort over ansøgt placering af skur.

http://www.kerteminde.dk/
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Side 9 af 9Bilag 6
Kort over registrerede beskyttede diger ved ejendommen.

http://www.kerteminde.dk/
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