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Landzonetilladelse og dispensation fra kirkebyggelinje til opførelse af 
husstandsvindmølle på Hans Tausensgade 36, Langeskov

Kerteminde Kommune har den 12. december 2022 modtaget din ansøgning 
om landzonetilladelse til opførelse af en husstandsvindmølle i tilknytning til 
eksisterende bebyggelse på ejendommen matr.nr. 6a Birkende By, Birken-
de, med adressen Hans Tausensgade 36, 5550 Langeskov.

Vindmøllen skal bruges til supplering af el. Se vedlagte situationsplan og 
illustration af møllen.

Planlov
I henhold til planlovens §35, stk. 1., kræver opførelse af tekniske anlæg i 
landzone en landzonetilladelse.
Da husstandsvindmøllen ønskes placeret indenfor kirkebyggelinjen af kirken 
i Birkende, kræver projektet desuden dispensation fra kirkebyggelinjen.

Afgørelse
Kerteminde Kommune meddeler herved landzonetilladelse til opsætning af 
ansøgte husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr. 6a Birkende By, Bir-
kende, med adressen Hans Tausensgade 36, 5550 Langeskov, i henhold til 
planlovens §35, stk.1, i bekendtgørelse af lov om planlægning, lbk.nr. 1157 
af 01/07/2020.

Kerteminde Kommune meddeler samtidig dispensation til opførelse af hus-
standsvindmøllen indenfor kirkebyggelinje på ejendommen matr.nr. 6a Bir-
kende By, Birkende, med adressen Hans Tausensgade 36, 5550 Lange-
skov. Dispensationen meddeles i henhold til §65, stk. 1 i bekendtgørelse af 
lov om naturbeskyttelse, lbk.nr. 1392 af 04/10/2022.

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

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

Landzonetilladelse bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år gældende 
fra klagefristens udløb.

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

• Husstandsvindmøllen skal sættes op i overensstemmelse med an-
søgningen, inkl. bilag, herunder mht. placering.

• Husstandsvindmøllen skal tages ned senest 1 år efter endt brug.

Rævdal ApS
Att.: Finn Schouboe-Olsen
Sunekær 1
5471 Søndersø
Sendt pr. mail
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Kerteminde Kommune foranstalter tinglyst, at husstandsvindmølle skal være 
fjernet senest 12 måneder efter at den er taget ud af drift.
Omkostningerne ved tinglysningen påhviler ejeren af husstandsvindmøllen, 
jf. planlovens §55, 2. pkt., som vil modtage en opkrævning fra Kerteminde 
Kommune.

Baggrund for afgørelserne
Ejendommen er en landbrugsejendom med flere bygninger beliggende i 
landzone. Størstedelen af bygningssættet er beliggende indenfor kommune-
planramme 6.BE.4 – Birkende vest for kirken – med anvendelse som blandet 
bolig og erhverv.

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

Husstandsvindmøllen ønskes sat op udenfor kommuneplanramme 6.BE.4, 
men indenfor kirkebyggelinjen af Birkende Kirke. Der vil være ca. 240 meter 
mellem kirken og husstandsvindmøllen, se vedlagte skråfoto. Fra Birketved-
vejen mod Birkende vil husstandsvindmøllen kunne ses ved indsynet til kir-
ken, men dette vil være på en afstand på over 1 km fra møllen. 

Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet vil kunne gennemfø-
res, da der er tale om en husstandsvindmølle, som placeres i tilknytning til 
eksisterende bebyggelse og som overholder støjkrav i forhold til naboer.

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

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 ligger over ca. 700 m øst for husstandsvindmøllens placering. 
Der er tale om Natura 2000-område nr. 113 Urup Dam, Brabæk Mose, Bir-
kende Mose og Illemose.

Kerteminde Kommune har ikke har kendskab til bilag IV-arter på ejendom-
men. Flagermus kan dog forekomme strejfende, men Kerteminde Kommune 
har ingen oplysninger om, at flagermus yngler i eller ved ejendommen. Ker-
teminde Kommune har ingen forventninger om, at der skulle være andre 
bilag IV-arter i området. Det ansøgte vurderes dog ikke at kunne medføre 
nogen påvirkning af bilag IV-arter.

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 
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minde Kommune vurderer derfor, at en nærmere konsekvensvurdering ikke 
er påkrævet.

Naboorientering
Ansøgningen er sendt i naboorientering, i henhold til planlovens §35, stk. 4, 
samt i høring ved Fyens Stift og Menighedsrådet for Birkende Kirke. 
Kerteminde Kommune har modtaget kommentarer til ansøgningen fra to 
naboer til ejendommen.

En nabo gør indsigelse mod husstandsvindmøllen, da den vil være til stor 
gene. En anden nabo har svært ved at gennemskue afstand fra vindmøllens 
ønskede placering til deres ejendom. Til dette har Kerteminde Kommune 
svaret, at der er ca. 140 meter.

I forhold til støjgener, er støjkravene til naboer maks. 44 dB (ved 8 m/s) og 
42 dB (ved 6 m/s). Disse støjkrav er overholdt til alle naboskel, hvilket frem-
går af bilag 1 i tilsendte støjrapport.

På den baggrund er det Kerteminde Kommunes vurdering, at husstands-
vindmøllen ikke medfører gener for omboende.

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

Kerteminde Kommune
v. Trine Baier Jepsen
Miljøsagsbehandler

Vedlagt
Situationsplan
Illustration af vindmøllen
Skråfoto
Klagevejledning

Kopi til
Linda og Lars Jørgensen, Sellebergvej 3, 5550 Langeskov
James Pursey og Anita Kyndbøl, Hans Tausensgade 32, 5550 Langeskov.
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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Illustration af husstandsvindmøllen
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Hvidt kryds viser ca. placering af husstandsvindmøllen

Klagevejledning
Du kan klage over denne afgørelse, inkl. vilkår, til Planklagenævnet. Klage-
fristen er 4 uger fra modtagelse af afgørelsen – dvs. den 27. februar 2023. 

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. 

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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