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Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus samt garage 
Kerteminde Kommune har den 5. december 2016 modtaget jeres ansøgning om 
landzonetilladelse til opførelse af en ny helårsbeboelse på 137 m

2 
i ét plan samt 

en garage på 180 m
2 
på ejendommen matr. nr. 14a Dræby By, Munkebo, med 

adressen Dræbyvej 5, 5330. 
 
Bygningerne opføres som erstatning for eksisterende helårsbeboelse på 166 
m

2 
inkl. indbygget udhus samt driftsbygninger på i alt 431 m

2
, der alle nedri-

ves. 
 
Den nye helårsbeboelse opføres i grå mursten med sort tag, antracitgrå 
døre og vinduer (længehus med saddeltag) – se vedlagte tegning. 
Garage opføres i grå hardieplanke (træstruktur) med sort tag og antracitgrå 
dør og porte. 
 
Planlov 
I henhold til planlovens §35, stk. 1., kræver projektet en landzonetilladelse. 
 
Afgørelse 
Kerteminde Kommune meddeler herved landzonetilladelse til opførelse af ansøgte 
nye helårsbeboelse på 137 m

2 
i ét plan samt garage på 180 m

2 
på ejendommen 

matr. nr. 14a Dræby By, Munkebo, med adressen Dræbyvej 5, 5330, i henhold til 
planlovens §35, stk.1. 
 
Tilladelsen er meddelt på vilkår, der fremgår af næste afsnit. 
 
Tilladelsen vedrører kun forholdet til landzonebestemmelserne i planlovens 
kapitel 7. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de rette myndighe-
der, herunder byggetilladelse.  
 
Tilladelsen bortfalder hvis den ikke udnyttes inden 3 år gældende fra klagefristens 
udløb. 
 
Vilkår  
Det er en forudsætning for tilladelsen, at følgende vilkår overholdes: 

 Bygningerne opføres i overensstemmelse med ansøgningen mht. størrel-
se, placering, materialer og farver. 

 Bygningerne opføres, som erstatning for alle ejendommens eksisterende 
bygninger, der alle nedrives. 

 Helårsbeboelsen opføres med saddeltag og med tagsten, der fremstår 
mat (ikke glaseret). 

 
 

Majbritt Andersen og Henrik Hansen 
Svendborgvej 222 
5260 Odense S 
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Side 2 af 4 Baggrund for afgørelsen 
Ejendommen er en beboelsesejendom på 3.990 m

2
 beliggende i landzone inden 

for kommuneplanramme 4.LA.3 – Dræby – med anvendelse som blandet bolig og 
erhverv. 
Ifølge rammen skal bygninger udformes i overensstemmelse med den omgivne 
bebyggelse og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den 
eksisterende landsbykarakter.  
 
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. 
 
Derudover er der ikke særlige landskabs-, naturbeskyttelses- eller frednings-
interesser på ejendommen. 
 
Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet vil kunne gennemføres uden 
at tilsidesætte ovenstående interesser, idet der er tale om opførelse af ny helårs-
beboelse og garage på i alt 317 m

2
, der fremstår som en harmonisk bygnings-

mæssig helhed som erstatning for faldefærdige bygninger med en samlet byg-
ningsmasse på 597 m

2
. 

Kerteminde Kommune har vurderet at en tilladelse til ansøgte ikke vil stride imod 
landzonebestemmelser og hensynet bag planlovens kyst- og landzonebestem-
melser. 
 
Naboorientering 
Ansøgningen er sendt i naboorientering, i henhold til planlovens §35, stk. 5. 
Der er ikke indkommet kommentarer til ansøgningen fra omboende. 
 
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 ud-
nyttes 4 uger efter at tilladelsen er offentliggjort. En eventuel klage over afgørel-
sen har opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer 
andet. 
 
Venlig hilsen og god jul 

 
Trine Baier Jepsen 
Miljøsagsbehandler 

http://www.kerteminde.dk/
mailto:Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
http://www.kerteminde.dk/
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Side 3 af 4 Vedlagt      Tegning af helårsbeboelse 
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 

 
 
 
 
 
Tegning af helårsbeboelse 

 
 
 
 
 
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 19. 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.  

http://www.kerteminde.dk/
mailto:Landskab-arkaeologi@ostfynsmuseer.dk
mailto:dnkerteminde-sager@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:kerteminde@dof.dk
http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Side 4 af 4 Klagegebyr 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kerteminde.dk/
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