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Landzonetilladelse til etablering af 4 stk. søer på matr.nr. 1ai Skovsbo 
Hgd., Rynkeby, med adressen Skovsbovej 155, Ullerslev

Kerteminde Kommune har den 8. december 2021 modtaget din ansøgning 
om landzonetilladelse til ændret anvendelse af ubebyggede arealer ved 
etablering af 4 stk. søer på henholdsvis 1.000 m2, 1.000 m2,  2.100 m2 og 
2.400 m2 på ejendommen matr.nr. 1ai Skovsbo Hgd, Rynkeby, med 
adressen Skovsbovej 155, 5540 Ullerslev. Vedlagt er kort fra ansøgningen 
over søernes placering.

Begrundelsen for ansøgningen er, at der ønskes gennemført et skovrejs-
ningsprojekt på matrikel 1ai, Skovsbo Hgd., Rynkeby, med det formål at øge 
biodiversiteten i området til gavn for dyre og plantelivet, og som del af pro-
jektet ønskes tillige at udgrave fire søer. 
Det fremgår af bilag til ansøgningen, at søerne formes og tilpasses det om-
givende terræn, og at bredderne på søerne etableres med anlæg 1:3 til 1:5, 
hvor de svageste anlæg etableres på søernes nordside. Desuden at søerne 
etableres med en gennemsnits vanddybde på 1 – 1,5 meter med enkelte 
dybere felter på op til 2,0 meter, og at det opgravede materiale påtænkes 
udjævnet på det omkringliggende areal i et ca. 30 cm tykt lag. 

Lovgivning
En ændring i anvendelse af ubebyggede arealer ved etablering af søer kræ-
ver landzonetilladelse, i henhold til planlovens §35, stk. 1.

Afgørelse
Kerteminde Kommune meddeler herved landzonetilladelse til etablering af 
ansøgte søer på henholdsvis 1.000 m2, 1.000 m2,  2.100 m2 og 2.400 m2 på 
ejendommen matr.nr. 1ai Skovsbo Hgd, Rynkeby, med adressen 
Skovsbovej 155, 5540 Ullerslev. Tilladelsen meddeles i henhold til §35, stk. 
1 i bekendtgørelse af lov om planlægning (planloven), 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.

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

 Søerne skal placeres i overensstemmelse med ansøgningen med 
bilag mht. placering, størrelse mv.

 Søerne skal etableres med en maks. dybde på 2 m, hvor de er dy-
best, og med flade bredder, der ikke har en hældning over 1:3. 

Sunke Arkitekter
Att.: Marianne Storch
Andresens Købmandsgård, 1, 2. sal
5300 Kerteminde
Sendt pr. mail
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Side 2 af 5 Det opgravede materiale skal planeres ud i et ikke over 30 cm tykt 
lag omkring søerne eller på tilstødende landbrugsarealer. 

 Søerne må ikke forsynes med til- eller fraløb.
 Der må ikke etableres jordvolde i og omkring søerne.
 Der må ikke opsættes andehuse, tæt hegn eller andre kunstige in-

dretninger i og ved søerne.
 Der må ikke udsættes ænder, fisk eller andre dyr i søerne.
 Der må ikke fodres i eller umiddelbart ved søerne.
 Senest 3 uger efter at søerne er etableret, skal etableringen færdig-

meldes til Kerteminde Kommune på adressen:  
natur@kerteminde.dk, hvorefter søerne vil blive besigtiget for over-
holdelse af vilkår.

Baggrund for afgørelsen
Ejendommen er et gods på godt 124 ha beliggende i det åbne land i landzo-
ne udenfor kommuneplanens rammer.

Matriklen, hvor søerne ønskes etableret, er ikke omfattet af særlige land-
skabs-, naturbeskyttelses- eller fredningsinteresser.

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet vil kunne gennemføres 
uden at tilsidesætte ovenstående interesser, idet der er tale om etablering af 
søer som et naturforbedrende tiltag i forbindelse med et skovrejsningspro-
jekt.

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.

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

Ejendommen ligger ikke indenfor et Natura 2000 område. Nærmeste interna-
tionale naturbeskyttelsesområde til matr.nr. 1ai Skovsbo Hgd., Rynkeby, 
ligger ca. 2 km mod vest. Der er tale om Natura 2000-område nr. 113 Urup 
Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose.
Da der er tale om etablering af søer, er det Kerteminde Kommunes vurde-
ring, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en negativ påvirkning af arter 
eller naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området.

Kerteminde Kommune har ikke kendskab til bilag IV-arter på ejendommen. 
Der findes dog §3 beskyttede områder på ejendommen. Der kan potentielt 
være flagermus i området, men flagermus vil kun have gavn af søerne, som 
vil tiltrække insekter.

http://www.kerteminde.dk/
mailto:natur@kerteminde.dk
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Side 3 af 5Kerteminde 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 omboen-
de, jf. planlovens §35, stk. 5.

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
Når søerne er anlagt og der er indtrådt en naturlig tilstand, vil de blive omfat-
tet af naturbeskyttelseslovens §3, hvorefter søernes naturlige tilstand ikke 
må ændres.

Offentliggørelse
Landzonetilladelsen vil blive offentliggjort d.d. på Kerteminde Kommunes 
hjemmeside, www.kerteminde.dk, under ’Aktuelle høringer og afgørelser’. 
Landzonetilladelsen må først udnyttes 4 uger efter at tilladelsen er offentlig-
gjort. En eventuel klage over afgørelsen har opsættende virkning med min-
dre Planklagenævnet bestemmer andet.

Venlig hilsen

Trine Baier Jepsen
Miljøsagsbehandler

Vedlagt Kort over søernes placering
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
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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 1. februar 2022. 

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.

http://www.kerteminde.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Side 5 af 5Planklagenævnet 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. 

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.naevneneshus.dk/
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