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Landzonetilladelse til etablering af adgangsvej 
 
Kerteminde Kommune har den 5. december 2016 modtaget din ansøgning 
om landzonetilladelse til en ændring i anvendelse af 5.000 m

2
 landbrugsjord 

ved etablering af adgangsvej og beplantning på din ejendom matr. nr. 11a 
Ladby By, Kølstrup, med adressen Vikingevej 122, 5300 Kerteminde. 
 
Planlægning om udvidet aktivitet på vikingemuseet, der er nabo til ejen-
dommen, giver behov for at adskille adgangen til museet og Vikingevej 122. 
Vejen anlægges som en 5 m bred grusvej – se nedenstående tegning. 
 
Planlov 
I henhold til planlovens §35, stk. 1., kræver en ændring i anvendelse af ube-
byggede arealer ved etablering af en vej en landzonetilladelse. 
 
Afgørelse 
Kerteminde Kommune meddeler herved landzonetilladelse til en ændring i 
anvendelse af 5.000 m

2
 landbrugsjord ved etablering af adgangsvej og be-

plantning på nr. 11a Ladby By, Kølstrup, med adressen Vikingevej 122, 
5300 Kerteminde, i henhold til planlovens §35, stk.1. 
 
Tilladelsen er meddelt på vilkår, der fremgår af næste afsnit. 
 
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: 

 Det beskyttede dige vist på kortbilag 1 (vedlagt) må ikke gennem-
brydes ved etablering af adgangsvejen. 

 Adgangsvejen skal etableres som ansøgt mht. placering, bredde mv. 
 
Baggrund for afgørelsen 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 44,5 ha beliggende i det åbne 
land i landzone uden for 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. 
 
 

Hans Christian Eriksen 
Vikingevej 122 
Ladby 
5300  Kerteminde 
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Ejendommen er desuden beliggende i et sårbart landskabsområde. Her kan 
der alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i ganske ubetydeligt om-
fang, og kun såfremt de pågældende beskyttelsesinteresser ikke herved 
tilsidesættes. 
 
Adgangsvejen ønskes delvist etableret inden for strandbeskyttelseslinjen. 
Kystdirektoratet har i afgørelse af 5. januar 2015 meddelt dispensation til 
projektet.  
 
Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet vil kunne gennemføres 
uden at tilsidesætte ovenstående interesser, idet der er tale om ændring i 
anvendelse af landbrugsjord til ny adgangsvej. 
 
Kerteminde Kommune har vurderet at en tilladelse til ansøgte ikke vil stride 
imod landzonebestemmelser og hensynet bag planlovens kyst- og landzo-
nebestemmelser. 
 
 
 

http://www.kerteminde.dk/
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Ansøgningen er ikke sendt til orientering ved naboer, da kommunen har 
vurderet, at det ansøgte projekt er af underordnet betydning for de omboen-
de. 
 
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. 
 
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. 
 
 
Venlig hilsen 

 
Trine Baier Jepsen 
Miljøsagsbehandler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlagt      Kortbilag 1 – angivelse af beskyttet dige 

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 
I henhold til planlovens §58, stk. 1, kan kommunens afgørelse, herunder 
betingelser og vilkår, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen 
er 4 uger fra datoen for den offentlige bekendtgørelse – dvs. den 3. januar 
2017. 
 
Klager skal indsendes via Klageportalen, som der findes et link til på forsi-
den af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klageporta-
len ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på www.borger.dk 
eller www.virk.dk - typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageporta-
len til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Man 
kan blive fritaget for at bruge Klageportalen ved at sende en begrundet an-
modning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
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Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en kla-
ge, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk 
 
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 Natur- og Miljø-
klagenævnets 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. 
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