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Afslag på ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af bygning til 
udstilling/cykelforretning  
Landzonetilladelse til etablering af cykelforretning og lager i 
eksisterende bygninger 
 
Kerteminde Kommune har den 23. januar 2017 modtaget din ansøgning om 
landzonetilladelse til opførelse af en bygning på 42,78 m

2 
til udstilling/ 

cykelforretning på din ejendom  matr. nr. 14 h Marslev By, Marslev, med 
adressen Kertemindevejen 32, 5290 Marslev. På samme ejendom har 
kommunen den 27. januar 2017 modtaget din ansøgning om landzonetilla-
delse til en ændring i anvendelse af 36 m

2 
af et eksisterende 60 m

2 
udhus til 

erhverv i form af værksted/forretning, ændring i anvendelse af 10 m
2 
af en 

eksisterende 29 m
2 
container til erhverv i form af lager og ændring i anven-

delse af 25 m
2 
af en eksisterende 60 m

2 
overdækning v. container til erhverv 

i form af lager. Oversigtskort over ansøgte er vedlagt. 
 
Kommunen har den 27. januar modtaget din begrundelse for ansøgningen. 
Du anfører, at du blev sygemeldt år tilbage på grund af dit arbejde som mu-
rer. Du blev derfor tvunget til at skifte erhverv, da kommunen har vurderet at 
du ikke måtte fortsætte som murer. Du  har nu uddannet dig som cykelme-
kaniker og har brug for at komme videre. Du er dog stadig nødt til at passe 
på dit helbred, hvorfor det vil være en fornuftig løsning for dig, at arbejde 
hjemme fra som selvstændig erhvervsdrivende, da du skal have mulighed 
for hvile i løbet af en dag. 
 
Du anfører desuden, at der i cykelbranchen er et krav fra mange leverandø-
rer, at man har udstilling og forretning, hvis man vil sælge deres produkter, 
så derfor har det en stor betydning for dig at få en Landzonetilladelse. 
 
Lovgivning 
Da der er tale om en ændring i anvendelse af eksisterende bebyggelse, der 
ikke er landbrugsbygninger, til erhverv samt om opførelse af en erhvervs-
bygning, kræver dette landzonetilladelse i henhold til planlovens §35, stk. 1.  
 
Afgørelser 
Kerteminde Kommune meddeler herved afslag på din ansøgning om land-
zonetilladelse til opførelse af en erhvervsbygning på 42,78 m

2 
til udstilling/ 

cykelforretning på din ejendom 14 h Marslev By, Marslev, med adressen 
Kertemindevejen 32, 5290 Marslev. 
Afslaget meddeles i henhold til planlovens §35, stk.1. 
 
Afgørelsen kan påklages – se under ’Klagevejledning’ nedenfor. 
 
Samtidig meddeler kommunen landzonetilladelse til en ændring i anvendel-
se af 36 m

2 
af et eksisterende udhus på 60 m

2 
til erhverv i form af værk-

Flemming Jacobsen 
Kertemindevejen 32 
5290  Marslev 
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Side 2 af 6 sted/forretning, til ændring i anvendelse af 10 m
2 
af en eksisterende contai-

ner på 29 m
2 
til erhverv i form af lager og til ændring i anvendelse af 25 m

2 
af 

en eksisterende overdækning v. container på 60 m
2
 til erhverv i form af lager 

på ejendommen matr. nr. 14 h Marslev By, Marslev, med adressen Kerte-
mindevejen 32, 5290 Marslev 
 
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 3 år gældende fra klage-
fristens udløb. 
 
Vilkår 
Det er en forudsætning for tilladelsen, at følgende vilkår overholdes: 

 Erhvervsvirksomheden må ikke senere udvides ved opførelse af ny-
byggeri eller oplag. 

 De dele af bygningerne, der ønskes ændret til erhverv skal være 
overflødiggjorte – dvs. der gives ikke landzonetilladelse til opførelse 
af nye bygninger, som erstatning for de m

2 
af eksisterende bygnin-

ger, der inddrages til erhverv.  

 Ændringerne skal ske i overensstemmelse med ansøgningen og kun 
til værksted, forretning og lager til cykler. 

 Der må ikke etableres oplag uden for eksisterende bebyggelse i for-
bindelse med indretning af erhvervet. 

 Der må skiltes efter reglerne i bekendtgørelse om opsætning af min-
dre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på 
idrætsanlæg m.v. i det åbne land, bek. nr. 855 af 27/06/2016. 
 

Begrundelse for afslag  
Lovgivning 
Hovedformålet med planlovens landzonebestemmelser er, at modvirke 
byspredning ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det 
åbne land. Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden 
(uplanlagt) bebyggelse m.v. end den der er nødvendig for driften af land-
brug, skovbrug og fiskeri. Egentlig byudvikling bør henvises til arealer i by-
zone.  
 
Praksis 
Ved vurdering af om en ansøgning om landzonetilladelse bør imødekom-
mes, skal det ansøgte vurderes i forhold til planlovens hovedformål. I vurde-
ringen indgår tillige overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for 
fremtidige lignende sager. 
 
Ifølge klagenævnets praksis meddeles der som hovedregel ikke tilladelse til 
aktiviteter, som ikke har forbindelse med jordbrugserhvervene, uden for de 
områder, hvor der efter kommuneplanlægningen er mulighed herfor. Etable-
ring af virksomheden bør som udgangspunkt ske i dertil planlagte områder. 
 

http://www.kerteminde.dk/
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Side 3 af 6 Denne praksis er videreført i kommunens praksis for landzoneadministration 
og der meddeles derfor som hovedregel ikke landzonetilladelse til opførelse 
af nyt byggeri til erhverv.  
 
Opførelse af nyt byggeri til brug for industri, håndværk, kontor, liberale 
erhverv, hotel, kroer, restaurationer bør som hovedregel placeres i byzone 
hvor tilgængelighed, bosætning og service er størst. Derfor bør der kun und-
tagelsesvis og kun i overensstemmelse med konkrete retningslinjer for loka-
lisering i region- og kommuneplanlægningen, fx i landsbyer som er afgræn-
set i kommuneplanen, meddeles landzonetilladelse til opførelse af sådanne 
erhvervsvirksomheder. 
 

Der bør ikke meddeles tilladelse til nyopførelse af butikker i landzone. Disse 
bør henvises til planlagte områder i byzone eller i landsbyer. 
Planlovens § 5 d, stk. 2, nr. 1, giver kommunalbestyrelserne mulighed 
for at udlægge mindre arealer til butikker, der alene skal betjene en 
landsby, et sommerhusområde eller lignende. 
 
Beskrivelse af ejendommen 
Ejendommen er en landbrugsejendom på 3,4 ha

 
beliggende i det åbne land i 

landzone uden for kommuneplanens rammer. Ejendommen er således ikke 
beliggende i en afgrænset landsby. 
 
På ejendommen er registreret en helårsbeboelse med et etageareal på 236 
m

2
, 

 
2 stk. udhuse på hver på 60 m

2
, et hønsehus på 12 m

2
, en pavillon på 

25 m
2
 samt et drivhus på 12 m

2
.  

Herudover har Kerteminde Kommune i brev af 4. februar 2014 meddelt 
landzonetilladelse til opsætning af en container ud fra hvilken, der opføres et 
halvtag på 60 m

2 
samt til opførelse af en carport på 24 m

2
.  

 
Du har meddelt, at overdækningen på 60 m

2
 ved container er meldt påbe-

gyndt og i nærmeste fremtid vil blive færdigmeldt. Desuden at du ikke har 
behov for carporten, så denne opføres ikke. 
 
Vurdering 
Da ejendommen ligger i det åbne land og ikke er tilknyttet en afgrænset 
landsby finder Kerteminde Kommune, at en tilladelse til det ansøgte vil være 
i strid med hovedformålet for Planlovens landzonebestemmelser. Kommu-
nen finder ikke, at der i ansøgningen er redegjort for særlige forhold, som 
gør at der kan fraviges denne praksis. 

Kerteminde kommune finder desuden, at en tilladelse til det ansøgte kan 
medføre en uheldig udvikling i landområderne, og der kan dermed være et 
hensyn at tage til at undgå forventninger om landzonetilladelse til opførelse 
af nye erhvervsbygninger uden for rammelagte områder i landzone.  
 
Begrundelse for tilladelse 
På ejendommen findes som nævnt flere bygninger. Du har anført til 
kommunen, at det ene udhus på 60 m

2 
 er et åbent brændeskur, der skal 

vedblive som brændeskur, da I udelukkende fyrer med brænde. Det andet 
udhus på 60 m

2  
er opdelt til fyrrum og lagerplads, hvor den del der er lager-

plads ønskes inddraget som cykelforretning. Du har desuden oplyst, at eksi-
sterende halvtag og container fortsat skal bruges som privat lagerplads men 

http://www.kerteminde.dk/
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Side 4 af 6 at en del vil blive nødvendigt at bruge i forbindelsen med forretningen til 
lager/opbevaring. 
 
Ejendommen er ikke beliggende inden for kystnærhedszonen og der er in-
gen særlige landskabs-, natur beskyttelses- eller fredningsinteresser på 
ejendommen. 
 
Kommunen vurderer, at der er tale om en mindre erhvervsvirksomhed, der 
ikke vil medføre gener for omboende og ikke vil medføre risiko for forure-
ning. 
 
Da der er tale om indretning af et mindre erhverv i form af cykelforretning 
med dertil hørende værksted og lager i eksisterende bygninger, er det kom-
munens vurdering, at projektet vil kunne gennemføres, hvis ovenstående 
vilkår overholdes. 
 
Kerteminde Kommune har vurderet at en tilladelse til ansøgte ikke vil stride 
imod landzonebestemmelser og hensynet bag planlovens kyst- og landzo-
nebestemmelser. 
 
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. 

 
Offentliggørelse 
Landzonetilladelsen vil blive offentliggjort d.d. på kommunens hjemmeside, 
www.kerteminde.dk, under ’Aktuelle høringer’. Landzonetilladelsen må først 
udnyttes 4 uger efter at tilladelsen er offentliggjort. En eventuel klage over 
afgørelsen har opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 

 
Klagevejledning 
I henhold til planlovens §58, stk. 1, kan kommunens afgørelser, herunder 
betingelser og vilkår, påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger 
fra afgørelsen er meddelt – dvs. den 3. marts 2017. 
 
Klager skal indgives skriftligt til kommunen ved anvendelse digital selvbetje-
ning via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk - typisk med 
NEM-ID.  
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er ind-
givet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som 
ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, 
der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.  
 
Klagegebyr 
Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af en klage, at klager 
indbetaler et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for borgere og 1.800 
kr. for virksomheder og organisationer. Betaling af klagegebyr sker ved elek-
tronisk overførsel til Planklagenævnet. 

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Side 5 af 6 De nævnte gebyrer reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansmini-
steriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for 
klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 2017.  
Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk efterreguleret. 

Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets hjemmeside. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæ-
ves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Planklagenæv-
nets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
En afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den offent-
lige bekendtgørelse. 
 
For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der 
kan tilgås via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk 
 
 
Venlig hilsen 

 
Trine Baier Jepsen 
Miljøsagsbehandler 
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Side 6 af 6 Oversigtskort fra ansøgningen. 
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