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Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bebyggede og ubebyggede 
arealer 
 
Kerteminde Kommune har den 13. marts 2017 modtaget din ansøgning om 
landzonetilladelse til en ændring i anvendelse af bygning 2 på 279 m

2 
fra 

stald til fleksibel multisal til maks. 90 personer og landcafé, til ændring i an-
vendelse af bygning 4 på 213 m

2 
fra stald til caféudlevering, cafékøkken og 

gårdbutik samt en ændring i anvendelse af 750 m
2 
ubebygget areal fra land-

brug til udendørs servering og parkeringsområde og 470 m
2 
ubebygget areal 

fra landbrug til aktivitetsområde med lejr- og legeplads på ejendommen matr. 
nr. 6a Urup By, Rynkeby, med adressen Langeskovvej 31, 5550 Langeskov. 
 
Det fremgår af bilag til ansøgningen, at projektet drejer sig om etablering og 
opstart af virksomheden "Kvistgaard Besøgsgård" - en bondegårdsattraktion 
med en portefølje af forskellige tilbud og services (se vedlagte oversigtsteg-
ning over bygningerne, oversigtskort over de udendørs arealer og beskrivel-
se af arrangementer fra ansøgningen). 
 
Lovgivning 
En ændring i anvendelse af bebyggede og ubebyggede arealer kræver en 
landzonetilladelse i henhold til planlovens §35, stk. 1. Indretning af gårdbutik 
kræver dog ikke landzonetilladelse. 
 
Afgørelse 
Kerteminde Kommune meddeler herved landzonetilladelse til en ændring i 
anvendelse af bygning 2 på 279 m

2 
fra stald til fleksibel multisal til maks. 90 

personer og landcafé, til ændring i anvendelse af bygning 4 på 213 m
2 
fra 

stald til caféudlevering og cafékøkken samt en ændring i anvendelse af 750 
m

2 
ubebygget areal fra landbrug til udeområde og parkeringsområde og 470 

m
2 
ubebygget areal fra landbrug til aktivitetsområde med lejr- og legeplads 

på ejendommen matr. nr. 6a Urup By, Rynkeby, med adressen Langeskov-
vej 31, 5550 Langeskov. Tilladelsen meddeles 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. 
 

Klavs Kamuk 
Langeskovvej 31 
Urup 
5550  Langeskov 
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Side 2 af 7 Vilkår 
Det er en forudsætning for tilladelsen, at følgende vilkår overholdes: 

 Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen 
med bilag modtaget af kommunen den 13. marts 2017. 

 Projektet skal gennemføres uden væsentlig udvendig ombygning af 
bygning 2 og 4. 

 Der må maks. opholde sig 90 personer i multisalen ad gangen. 

 Projektet må ikke give anledning til væsentlige gener for omboende i 
form af trafik og støj. 

 Udover shelter må der maks. indrettes 3 stk. lejrpladser inkl. auto-
camperplads. 

 Inden landzonetilladelsen tages i brug, skal spildevandsforholdene 
på ejendommen afklares med kommunen, idet der i dag kun er sive-
anlæg til 5 PE (svarende til en husstand), hvilket vurderes at være 
utilstrækkeligt. 

 
Baggrund for afgørelsen 
Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 13,5 ha beliggende i det åbne 
land i landzone uden for kommuneplanens rammer. Bygning 2 og 4 er over-
flødiggjorte driftsbygninger, som uden landzonetilladelse kan tages i anven-
delse til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker (herunder gård-
butik) og en bolig, samt lager- og kontorformål m.v. så længe, der ikke om- 
eller tilbygges i væsentligt omfang. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at bygning 2 ombygges til multirum til afholdel-
se af børnearrangementer for private – herunder børnefødselsdage, leg og 
læring og børnearrangementer for skole og daginstitutioner, kurser og fore-
dragsaftener, samt lignende aktiviteter. Den daglige indretning mellem ar-
rangementer vil være en åben landcafé, hvor dagsturister og besøgende, 
kan få serveret en ”udvidet kop kaffe” med det som bagercaféen kan byde 
på den aktuelle dag. 
 
Bygning 4 ombygges til arbejdsareal med cafékøkken, vareudlevering, de-
potrum samt en lille gårdbutik og toilet. 
 
Udendørs arealer indrettes til tre forskellige formål: 

1) Den eksisterende fold skal fortsat anvendes til dyrehold, hvilket ikke 

er en ændring af anvendelsen. 

2) Mellem folden og maskinhallen skal arealet anvendes til udendørs-

aktiviteter i forbindelse med de afholdt arrangementer på besøgs-

gården, og der bliver indrettet et lejrområde med 1 shelter, 1 telt-

plads og bålplads. Der vil også blive indrettet en mindre legeplads. 

3) Tættest på bygning 4 skal arealet anvendes til en udendørsterrasse. 

Ved siden at terrassen vil der blive indrettet et mindre parkeringsom-

råde til gæster. 

Tilkørsel til besøgsgården vil foregå via markvejen på sydsiden af bygning 2, 
da der vurderes at give de mest trafiksikre til og frakørselsforhold for den 
øvrige trafik på landevejen.  
 
Ejendommen ligger ikke inden for kystnærhedszonen og er ikke omfattet af 
særlige landskabs-, naturbeskyttelses- eller fredningsinteresser. 
 

http://www.kerteminde.dk/
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Side 3 af 7 Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet vil kunne gennemfø-
res, idet der er tale om en ændring i anvendelse af eksisterende, overflødig-
gjort bebyggelse med tilhørende have- og brugsareal til arrangementer for 
børn, private og turister. 
 
Kerteminde Kommune har vurderet at en tilladelse til det ansøgte ikke vil 
stride imod landzonebestemmelser og hensynet bag planlovens kyst- og 
landzonebestemmelser. Kerteminde Kommune har desuden vurderet, at 
projektet ikke udløser lokalplanpligt. 
 
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 skal graves og der under gravearbejdet fremkommer oldsager, 
fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, skal Østfyns Museer, Landskab og 
Arkæologi, Vikingevej 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 Planklagenævnet bestem-
mer andet. 
 
 
Venlig hilsen 

 
Trine Baier Jepsen 
Miljøsagsbehandler 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlagt      Oversigtstegning over ændret anvendelse af bygning 2 og 4 

Oversigtskort over udendørsareal 
Nærmere beskrivelse af arrangementer på ejendommen 
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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Side 4 af 7 Oversigtstegning over ændret anvendelse af bygning 2 og 4 
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Side 5 af 7 Oversigtstegning over udendørs arealer. 
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Side 6 af 7 Nærmere beskrivelse af arrangementer på ejendommen. 
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Side 7 af 7 Klagevejledning 
I henhold til planlovens §58, stk. 1, kan kommunens afgørelse, herunder 
betingelser og vilkår, påklages til Planklagenævnet. Klagefristen er 4 uger 
fra datoen for den offentlige bekendtgørelse – dvs. den 30. maj 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 
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