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Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bygninger samt til  
parkering  
 
Kerteminde Kommune har den 3. marts 2017 modtaget din ansøgning om 
landzonetilladelse til ændring i anvendelse af eksisterende helårsbeboelse 
på 133 m

2 
til erhverv i form af bageri, butik, café i stuen og lager på 1. salen, 

til ændring i anvendelse af overdækning på 23 m
2 
til erhverv i form af ca-

fé/lager, til ændring i anvendelse af udhus til beboelse og til etablering af 3 
stk. parkeringspladser, inkl. 1 stk. handicapparkering, på ejendommen Måle 
Bygade 49, 5300 Kerteminde, matr. nr. 28 Måle By, Viby. 
 
Desuden har kommunen den 7. april 2017 modtaget din ansøgning om 
landzonetilladelse til opførelse af ny bygning på 24 m

2 
til erhverv i form af 

café som erstatning for eksisterende garage, der nedrives, på ejendommen 
Måle Bygade 49, 5300 Kerteminde, matr. nr. 28 Måle By, Viby.  
 
Der er samtidig ansøgt om dispensation fra lokalplan nr. 253 til opførelse af 
denne bygning, hvilket kommunen i brev af d.d. har meddelt afslag på. Af 
den grund kan der ikke meddeles landzonetilladelse til opførelse af bygnin-
gen. 
 
Begge ansøgninger er indsendt på vegne af ejerne af ejendommen. Det er 
oplyst, at eksisterende overdækning på 23 m

2 
lukkes og ønskes udnyttet 

som café i tilfælde af, at der kommer et større selskab. 
 
Lovgivning 
I henhold til planlovens §35, stk. 1., kræver en ændring i anvendelse af eksi-
sterende bebyggelse samt ubebyggede arealer ved etablering af parke-
ringspladser en landzonetilladelse. 
Da bageri og café er indrettet i noget af bygning 1, er der tale om en delvis 
lovliggørelse. 
 
Afgørelse 
Kerteminde Kommune meddeler herved landzonetilladelse til ansøgte æn-
dring i anvendelse af eksisterende helårsbeboelse på 133 m

2 
til erhverv i 

form af bageri, café og lager, til ændring i anvendelse af overdækning på 23 
m

2 
til erhverv i form af café, til ændring i anvendelse af udhus til beboelse og 

til etablering af 3 stk. parkeringspladser, inkl. 1 stk. handicapparkering, på 
ejendommen Måle Bygade 49, 5300 Kerteminde, matr. nr. 28 Måle By, Viby. 
Tilladelsen meddeles i henhold til planlovens §35, stk.1. 
 
Tilladelsen er meddelt på vilkår, der fremgår af næste afsnit.  
 

Sunke Arkitekter 
Att.: Bent Johannsen 
Andresens købmandsgård 1, 2. sal 
5300 Kerteminde 
Sendt pr. mail 
 
 



 

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på: 

www.kerteminde.dk 

Side 2 af 5 Tilladelsen bortfalder hvis den ikke udnyttes inden 3 år gældende fra klage-
fristens udløb. 
 
Tilladelsen vedrører kun forholdet til landzonebestemmelserne i plan-
lovens kapitel 7. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de rette 
myndigheder, herunder byggetilladelse. 
 
Vilkår 
Det er en forudsætning for landzonetilladelsen, at følgende vilkår overhol-
des: 

 Ansøgte ændringer skal ske i overensstemmelse med ansøgningen 
med tilhørende bilag. 

 Bygningerne må ikke udlejes til afholdelse af fester, selskaber eller 
lignende. 

 Kundeparkering må af trafiksikkerhedsmæssige årsager ikke foregå 
langs Måle Bygade og heller ikke på andres ejendom. Der skal såle-
des henvises til lovlig parkering. 

 Der må ikke foregå udendørs servering på ejendommen før der er 
ansøgt og opnået landzonetilladelse hertil ved kommunen. 

 Alle ejendommens toiletter, inkl. kundetoilet, skal tilsluttes offentlig 
kloak. 

 Bestemmelserne i lokalplan nr. 253, Måle en landsby på Hindsholm, 
må ikke tilsidesættes – herunder §§5-6. Dette betyder, at bygning 1 
(eksisterende stuehus med en bevaringsværdi på 4) ikke må om-
bygges udvendigt, udvides ud over eksisterende bygningsmasse el-
ler nedrives uden forudgående tilladelse fra Kerteminde Kommune. 

 
 

OBS! 
Lukning af overdækningen på 23 m

2
 skal ske i overensstemmelse med 

lokalplan nr. 253 – herunder §6.2, hvoraf det fremgår, at udvendige 
bygningssider kun må fremtræde som murværk i tegl - blank mur, 
bindingsværk udfyldt med tegl - pudset eller tyndpudsbehandlet, her-
under vandskuret, malede eller kalkede. 
 
Hvis beholdere, stativer og lignende til dagrenovation og affald er syn-
lige fra offentlig vej skal de afskærmes af beplantning, jf. §10.3 i lokal-
plan 253.  
 
Erhvervsaffald skal håndteres i henhold til kommunens regulativ for 
erhvervsaffald. 
 

 
Tinglysning 
Kerteminde Kommune foranstalter tinglyst, at ejendommens bygninger ikke 
må udlejes til afholdelse af fester, selskaber eller lignende, at der skal henvi-
ses til lovlig parkering, at der ikke må foregå udendørs servering på ejen-
dommen før der er ansøgt og opnået landzonetilladelse hertil ved kommu-
nen og at alle ejendommens toiletter, inkl. kundetoilet, skal tilsluttes offentlig 
kloak. 
 
Omkostningerne ved tinglysningen påhviler ejeren, jf. planlovens §55, 2. pkt. 
Ejerne vil fra kommunen modtage en opkrævning herpå. 
 

http://www.kerteminde.dk/
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Side 3 af 5 Baggrund for afgørelsen 
Ejendommen er en beboelsesejendom på 1.115 m

2 
beliggende i landzone i 

landsbyen Måle inden for lokalplan nr. 253, ”Måle – en landsby på 
Hindsholm. Ejendommen er desuden omfattet af kommuneplanramme 
2.BE.7, hvoraf det fremgår, at Måle er udpeget som bevaringsværdig lands-
by med særlige bevaringsinteresser. Disse interesser må ikke tilsidesættes.  
 
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 naturbeskyttelses- eller fredningsinteresser på 
ejendommen. 
Det er Kerteminde Kommunes vurdering, at projektet vil kunne gennemføres 
uden at tilsidesætte ovenstående interesser, idet der er tale om en ændring i 
anvendelse af eksisterende bebyggelse, der kan rummes inden for lokalpla-
nen for Måle. 
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 sendt i naboorientering, i henhold til planlovens §35, stk. 5. 
Der er indkommet kommentarer til ansøgningen fra to naboer. Kommenta-
rerne vedrører følgende: 

 Parkering 

 Etablering af selskabslokale 

 Udendørs servering 

 Nybyggeri 

 Kloakmæssige forhold 

 Affaldshåndtering 

 Omgivelser og privatliv 
 
Høringssvarene har givet anledning til, at kommunen stiller vilkår vedrørende 
parkering, udlejning, udendørs servering og kloakforhold. 
 
Kommunen finder det ikke forsvarligt, at give tilladelse til flere end det an-
søgte antal parkeringspladser foran ejendommen, da oversigtsforholdene er 
utilstrækkelige og adgangsforholdene dårlige. Kultur, Fritid og Faciliteter ser 
på om der skal foretages yderligere skiltning langs bygaden. 
 
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 eventuel klage over afgørelsen har opsættende virkning med mindre 
Planklagenævnet bestemmer andet. 
 
 
 
 

http://www.kerteminde.dk/
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Side 4 af 5 Bemærkninger 
Mht. kundeparkering på Måle Bygade 52, 5300 Kerteminde, kan dette kræve 
en landzonetilladelse, hvis der er tale om en ændring i anvendelse af ube-
byggede arealer. 
 
Mht. skiltning henvises til §9 i lokalplan nr. 253. 
 
 
Venlig hilsen 

 
Trine Baier Jepsen 
Miljøsagsbehandler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlagt      Klagevejledning 
 
Kopi til Måle Bygade 51 
 Måle Bygade 45 

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 

http://www.kerteminde.dk/
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Side 5 af 5 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 8. 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 

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