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Landzonetilladelse til opførelse af en 35 m

2
 udestue som mellembyg-

ning på Nymarken 18, 5300 Kerteminde 
 
Kerteminde Kommune har den 1. marts 2017 modtaget din ansøgning om 
landzonetilladelse til opførelse af en uopvarmet udestue på 35 m

2 
som mel-

lembygning mellem beboelsen og garagen på din ejendom Nymarken 18, 
5300 Kerteminde, matr. nr. 33a Hundslev By, Kølstrup – se vedlagte teg-
ning. 
 
Bygningen udføres i arkitektonisk udtryk som eksisterende bebyggelse og 
placeres imellem allerede opførte bygninger. Bygningen vil kun være synlig 
fra egen matrikel.  
 
Planlov 
I henhold til planlovens §35, stk. 1., kræver udvidelse af bygningsmassen en 
landzonetilladelse. 
 
Afgørelse 
Kerteminde Kommune meddeler herved landzonetilladelse til ansøgte uop-
varmede udestue på 35 m

2 
som mellembygning mellem beboelsen og gara-

gen på ejendommen Nymarken 18, 5300 Kerteminde, matr. nr. 33a Hund-
slev By, Kølstrup, i henhold til planlovens §35, stk.1. 
 
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: 

 Udestuen opføres i overensstemmelse med ansøgningen mht. pla-
cering, størrelse, materialer og farver. 

 
Baggrund for afgørelsen 
Ejendommen er en landbrugsejendom på 3,8 ha beliggende i det åbne 
land uden for kommuneplanens rammer. 
 

Steen Pedersen 
Nymarken 18 
Hundslev 
5300  Kerteminde 
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Side 2 af 4 På ejendommen er i dag en helårsbeboelse med et etageareal på 281 m
2 

samt en garage med et etageareal på 295 m
2 
og 89 m

2 
overdækkede area-

ler. Afstanden mellem bygningerne er under 5 m.  
Det samlede bygningsareal, inkl. ansøgte bygning, bliver 508 m

2
 - herunder 

89 m
2 
overdækkede arealer v. garagen.  

 
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 ingen særlige landskabs-, naturbeskyttelses- eller fred-
ningsinteresser på ejendommen. 
 
Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet vil kunne gennemføres 
uden at tilsidesætte ovenstående interesser, idet der er tale om opførelse af 
en mindre bygning som mellembygning mellem to større bygninger, der lig-
ger under 5 m fra hinanden, hvorved bygningen er gemt væk. Desuden  
 
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. 
 
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 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 Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
 
Venlig hilsen 

 
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 og visualisering af projekt 
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 fra ansøgningen  

 
 
 
 
Visualisering fra ansøgningen. 
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Side 4 af 4 Klagevejledning 
I henhold til planlovens §58, stk. 1, kan kommunens afgørelser, herunder 
betingelser og vilkår, påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger 
fra datoen for den offentlige bekendtgørelse – dvs. den 30. 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. 
 
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 

http://www.kerteminde.dk/
http://www.borger.dk/
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