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Læsevejledning
En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremti-
dige forhold indenfor lokalplanens område. Lokal planen 
består af bindende retningslinier og kan f.eks. indehol-
de bestemmelser om, hvad et område skal anvendes 
til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, hvordan 
bebyggelsen skal placeres, hvordan friarealerne skal 
indrettes og en lang række andre forhold.

I lovbekendtgørelse om planlægning er det bestemt, 
at der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nød-
vendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, 
og når der skal gennemføres større bygge- og anlæg-
sarbejder. Hensigten er, at disse dispositioner får en 
hensigtsmæssig udformning samt sammenhæng med 
anden planlæg ning og eksisterende bebyggelse. En 
lokalplan kan også have til formål at bevare eksister-
ende byggeri og beplantning.

Lokalplan nr. 265
Nærværende lokalplan fastlægger bl.a. rammerne for 
anvendelsen af området og for de byggeaktiviteter, 
der må foretages.

Tekst placeret i grå kasser i indledningen indeholder
vejledende oplysninger om lokalplanen samt dens of-
fentliggørelse og vedtagelse.

Der opstilles bindende bestemmelser, som er gæl-
dende for lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmel-
ser er angivet med §-tegn i overskriften og opstillet i 
punktform i grå kasser, jf. eksemplet til højre.

Tekst, som ikke er omgivet af en grå kasse i lokalpla-
nens bestemmelsesdel, er ikke udtryk for bindende 
bestemmelser, men er en uddybning af disse. En 
sådan tekst tjener til fortolkning og forståelse af lokal-
planens bindende bestemmelser.

Lokalplanens illustrationer er bindende i det omfang,
der henvises hertil i lokalplanens bestemmelser. Her-
udover har lokalplanens illustrationer til hensigt at give
en forståelse af lokalplanens bestemmelser og være 
til inspiration. 

§ 1 Overskrift
1.1 Lokalplanbestemmelse

1.2 Lokalplanbestemmelse

Layout - bindende bestemmelse.

Sidst i lokalplanen findes en række bilag. Disse bilag
tjener til en forståelse af og dokumentation for de bag-
vedliggende undersøgelser, der er gennemført i for-
bindelse med lokalplanens udarbejdelse, herunder do-
kumentation for lokalplanens overholdelse af lovmæs-
sige krav og sammenhæng med anden planlægning.
Det er desuden muligt at få en mere generel forståel-
se af lokalplaner og deres retsvirkning samt forholdet 
mellem lokalplaner og kommuneplaner.
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Indledning og baggrund
Baggrund
Byrådet ønsker med denne lokalplan, at muliggøre 
opførelsen af en ny boligbebyggelse i Præstegade, 
Kerteminde.

Grundejer ønsker, at nedrive eksisterende bygninger 
og opføre nye og tidsvarende ejendomme med hen-
holdsvis 2- og 6 lejligheder til helårsbeboelse, således 
at området udnyttes optimalt og områdets kartakterer/
udtryk bibeholdes.

Området er i dag ikke lokalplanlagt, men omfattet af 
en bevaringsdeklaration fra 1976 og der henvises til 
vejledningen Gamle huse – nye tider, Råd og vink om 
restaurering af gamle Kertemindehuse. 

Kommuneplan
Der er sideløbende udarbejdet kommuneplantillæg nr. 
18 med nærværende lokalplan som har til formål at 
skabe overensstemmelse mellem kommuneplan og 
lokalplan.  

Fremlæggelse og Vedtagelse

Forslaget har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra den 14.04 2015 til den 09.06 2015.

Kerteminde Byråd vedtog lokalplanen endeligt den 31. marts 2016. Lokalplanen blev offentligjort den 4. april 
2016 på Plansystem.dk

Lokalplanen kan ses på Kerteminde Kommunes hjemmeside: www.kerteminde.dk

Hvis du har spørgsmål, til lokalplanen,skal du sende dem til Erhvervsafdelingen, Hans Schacksvej 4, 5300 Ker-
teminde, eller på mail til plan-byg@kerteminde.dk.
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Områdets historie
Lokalplanområdet er en del af det store, ubebyggede 
område vest for byen, der op gennem 1800-tallet var 
ejet af baron Juel-Brockdorff på Schelenborg og var 
matrikuleret under nummer 287.

Efter ejeren blev området benævnt Baronløkken, 
og som sidste del af navnet antyder var der tale om 
et indhegnet stykke jord, som var under landbrugs-
mæssig drift. På området fandtes også en hollandsk 
vindmølle, Baronmøllen, hvis fundament er bevaret og 
indgår i ejendommen Mølleløkken 5.

Området blev i 1889 opkøbt af Kerteminde Kommune 
med det formål at sikre byen vækstmuligheder i vestlig 
retning, og de følgende år blev hele området, bortset 
fra et areal udlagt til koloni- og skolehaver, bebyg-
get. For enden af Præstegade (nr 78, matr.nr. 287au) 
opførte tømrermester Peter Petersen et hus med en 
tilhørende bindingsværksbygning langs østskellet, 
hvor der blev indrettet savværk. De følgende år opfør-
tes forskellige halvtagsbygninger og skure i gården, 
bl.a. i 1912 en stor træbygning til kaseinfabrik. Året 
forinden var også naboejendommen, Præstegade 76, 
blevet købt af savværksejeren, der anlagde et helt 
lille virksomhedscenter på stedet. Konservesfabrikken 
”555” grundlagt i 1916 i en af ejendommens værk-
stedsbygninger, hvor der på førstesalen var karetma-
gerværksted.

En brand på Baronmøllen i 1925 bredte sig til nabo-
ejendommene, og også savværket blev fuldstændigt 
raseret. Karetmager Hans Hoffmann overtog de 
sørgelige rester af bygningerne og opførte i stedet det 
nuværende forhus med sidefløj samt forbygningen 
med facade mod Præstegade; denne sidste blev det 
i to afdelinger, én til karosserifabrik og karetmager-
værksted og én til garage for de færdige biler. Siden 
har der i ejendommen været tæppehandel og begra-
velsesforretning.

Områdets eksisterende forhold og anvendelse
Området i og omkring Præstegade, er i dag karakte-
riseret og domineret af de for Kerteminde, klassiske 
byhuse, med røde tage og klassiske skorstenspiber. 
Den primære anvendelse for ejendomme i Præstega-
de er beboelse, hvilket bybilledet i Præstegade også 
understreger.

Lokalplanens omgivelser
Området i Præstegade er præget af de karakteristiske 
byhuse i varierende farver med røde tegltage. Derfor 
skal udtryk af ny bebyggelse tilpasses således at det 
harmonerer med den øvrige bebyggelse i Præste-
gade.

Lokalplanens formål
Lokalplanen har karakter af en projektlokalplan, da 
den er udarbejdet på baggrund at et konkret projekt-
forslag, med ønske om at ny bebyggelse i området 
opføres efter nøjere fastsatte bestemmelser. Lokalpla-
nen er udarbejdet med henvisninger til hæftet Gamle 
huse – nye tider.

Lokalplanens formål er:
• at ny bebyggelse opføres efter en samlet plan, 

hvor placering af ny bebyggelse, parkeringsplad-
ser og friarealer er fastlagt.

• at muliggøre opførelsen af ny bebyggelse i form af 
boliger med henholdsvis 2- og 6 lejligheder.

• at sikre at den ny bebyggelses ydre fremtræden 
harmonerer med områdets omgivelser.
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§1 Lokalplanens formål
Lokalplanens formål er:

1.1 at muliggøre opførelsen af ny bebyggelse.

1.2 at sikre at nye facader sker under hensyn-
tagen til gadebilledet og den arkitektoniske 
fremtræden af den enkelte bygning. 

1.3  at sikre det traditionelle bebyggelsesmønster 
med sluttet bebyggelse i gadelinie og at den 
traditionelle bebyggelsesstruktur bevares.

Med hjemmel i lov om planlægning (lovbekendtgørel-
se nr 587 af 27/05/2013) fastsættes herved følgende 
bestemmelser for det område, der er beskrevet i § 2.

Lokalplanens bestemmelser

Formålet med lokalplanen er at sikre at ny bebyg-
gelse arkitektonisk harmonerer med den eksisterende 
bebyggelse i området. 

Byggeriet skal opføres iht. gældende lovgivning i to 
etager med 45° taghældning mod Præstegade og 25° 
taghældning mod gård. Der må opføres én bygning 
mod Præstegade indeholdende 6 lejligheder (Bygning 
1), samt en bygning i gården indeholdende 2 lejlig-
heder (Bygning 2). Se kortbilag 4 med Bygning 1 og 
Bygning 2. 
Adgang til lejligheder skal foregå via gården, hvor 
adgang til lejligheder på 1. sal for bygning 1 foregår 
via altangang. 

Området set fra Vestergade mod Præstegade
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2.1  Lokalplanens område afgrænses som vist på 
kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 287au og vej-
areal 7000v, Kerteminde Bygrunde samt alle 
parceller der efter den 1. marts 2015 udstyk-
kes herfra.

2.2  Lokalplanområdet er i byzone og skal forblive 
i byzone.

§2 Området og zonestatus

Områdets afgrænsning
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§3 Områdets anvendelse

§4 Udstykning
4.1 I henhold til udstykningslovens 
 bestemmelser. 

Ved helårsbeboelse forstås, at det er i strid med lokal-
planen at anvende boligerne til f.eks ferieboliger eller 
udelukkende erhverv.

3.1  Området skal anvendes til boligformål i form 
af tæt-lav helårsboligbebyggelse med tilhø-
rende P-pladser og friarealer.  

3.2  Liberalt erhverv kan etableres i egen bolig. 
Ved liberalt erhverv forstås eksempelvis advo-
kat, frisør, læge, zoneterapeut og arkitekt. 

Følgende betingelser skal være opfyldt: 

a)  Boligen skal bebos af den, der ønsker at 
etablere liberalt erhverv

b)  Virksomheden må ikke give anledning til støj, 
trafik eller andre gener, som overskrider det 
normale for et boligområde

c)  Virksomheden skal være foreneligt med om-
rådets karakter af boligområde.

Ved udstykning og andre matrikulære ændringer er 
udstykningslovens bestemmelser gældende for lokal-
planområdet. (Lovbekendtgørelse nr. 494 af 12. juni 
2003 om udstykning og anden registrering i matriklen.)

Før etablering af liberalt erhverv i egen bolig skal der 
rettes forespørgsel til kommunen. Etablering af liberalt 
erhverv kræver ikke byggetilladelse, men der skal 
redegøres for parkeringsforholdene.
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§5 Bebyggelsens omfang og 
placering

5.1  Der kan etableres ny bebyggelse med en 
max. bebyggelsesprocent på 70. 

5.2 Ny bebyggelse skal opføres inden for det 
viste byggefelt på kortbilag 3. 

5.3 Facade for ny bebyggelse skal holdes inden-
for facadelinjen som vist på kortbilag 3.

5.4  Ny bebyggelse må opføres med en maksimal 
facadehøjde på 5 m., dog 6,5 m. for Bygning 
1 mod gård. Ingen del af bygningens tag må 
være hævet mere end 8,5 m over terræn, 
målt fra niveauplan. 

5.5   Tag skal udføres med en taghældning mellem 
35 og 45 grader. Tagflade for bygning 1 mod 
gård kan udføres med en anden taghældning. 
På mindre tilbygninger som kviste, 

Eksempel på affaldsskur / cykelparkering

 udskud, karnapper, inddækninger af tekniske 
installa¬tioner o.l. kan udføres med andre 
taghældninger.
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5.6  Taghældningen skal tilpasses tilstødende 
bebyggelse mod Præstegade. 

5.7  Bygning 1 må højst opføres i to etager og 
bygning 2 i én etage med udnyttet tagetage 
som vist på skitse.

5.8  Der skal ud over indkørsel / parkeringsarea-
ler, etableres friarealer, svarende til minimum 
30% af det samlede boligareal.

5.9  Der skal ved ny bebyggelse etableres luk-
ket affaldsskur til opbevaring af containere til 
renovation, samt overdækning til cykelparke-
ring. Disse må gerne kombineres.

5.10  Der må kun opføres altaner, franske altaner, 
udvendige trapper, svalegang o.l. mod gården 
for bygning 1. Der må kun opføres altaner og 
franske altarner mod gården for bygning 2. 
For bygning 2 må der ikke opføres udvendige 
trapper og svalegange.  

5.11 Svalegange skal opføres minimum 5 meter fra 
skel som vist på kortbilag 4.

5.12 Der skal etableres fortov i Præstegade. Trap-
pesten til facadedøre i bygning 1 må placeres 
på fortovet.     

Eksempel på opførelse af svalegange. Disse kan 
opføres i eksempelvis galvaniseret stål. Værn kan 
udføres i glas som vist, eller som tremmer i galvanise-
ret stål. 

PræstegadeGård

Bygning 1Bygning 2

Nordskel

45 gr.
45 gr.

25 gr.

Principskitse er ikke målfast.  

Udformning af fortov og trappesten skal være i samar-
bejde med, -og godkendes af Kerteminde Kommunes 
vejmyndighed.
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§6 Bebyggelsens ydre
 fremtræden

Facader 
6.1  Facader (ny bebyggelse)
a)  Facader skal udformes med en harmonisk 

fagdeling, hvor døre og vinduer o.l. frem-
træder med en regelmæssig placering og 
proportio nering horisontalt og vertikalt med 
murpiller på mindst 41 cm og murhuller i 
samme takt.

b)  Bygninger skal opføres med arkitektoniske 
detaljer såsom, muret gesimser. Der kan op-
føres udtræk på hjørner og evt. andre detaljer 
såsom bånd og dekorationer. Dette skal i øv-
rigt udformes under hensyntagen til facadens 
udtryk.

c)  Ydervægge skal udføres som muret byggeri 
og fremstå med pudsede, vandskurede eller 
filtsede murflader, der skal males eller kalkes 
og fremstå i hvid eller en farve in¬den for jord-
farveskalaen fra de gule eller røde nuancer 
eller en blanding af disse eventuelt med hvid. 

d)  Facader må ikke beklædes med eternit, 
kunststof, metal, plastik, træ eller lignende 
facadebeklædning.

Vinduer og døre 
6.2  
a) Udtryk på vinduer og døre skal harmonere 

med øvrige i Præstegade.

b) Døre mod Præstegade skal udføres med 
et udtryk som yderdøre beskrevet i hæftet 
Gamle huse – nye tider. 

6.3  Nye sprossevinduer skal udformes med 
spinkle sprosser med det karakteristiske 
v-profil. Der tillades ikke udvendige ”snyde-
sprosser”.

6.4  Vinduer, yderdøre og kvistvinduer skal for-

Eksempel gesims i Præstegade 

Eksempel gesims i Præstegade

Udtræk på hjørne af eksisterende bygning
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Eksempel på godkendte vinduesudtryk

Eksempler på vinduestyper i præstegade
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trinsvis ud føres af træ og males med heldæk-
kende maling. Der må ikke anvendes plastik. 

6.5  Der må ikke isættes buede ruder i sprosse-
vinduer eller døre. Døre kan udføres med 
glas foroven såfremt dørens proportioner 
tillader det.

Tage for Bygning 1 og 2
6.6 Tage

b)  Til tagdækning må der på forhus- og baghus-
bebyggelse kun anvendes røde, uglaserede, 
umalede vingetagsten af tegl som traditionel 
dansk vingetegl.

c)  Kviste og lignende mindre bygningsdele kan 
tillades dækket med zink eller tagpap.

d)  Tage skal afsluttes med synlige tagrender og 
nedløb. Tagrender og nedløb skal udføres af 
zink.

f)  Tage på beboelsesbygninger skal opskalkes, 
og skalken skal udføres over min. 3 tagstens 
længde med et jævnt svaj.

g)  Tagudhæng må ikke overstige 0,25 m. og skal 
opføres som muret gesims. 

h)  Der må ikke opsættes solfangere/solceller 
inden for området.

Kviste og tagvinduer
6.7 Kviste og tagvinduer
a)  På 1. sal må der etableres kviste i tagfladen. 

Kviste skal udformes med eet- to-eller treram-
met kvistvindue med sidehængte rammer og 
en samlet maximal udvendig bredde på 1,2 
m. Den samlede bredde af facadens kviste 
må ikke overstige halvdelen af tagfladens 
bredde.

Tegltag, samt tradi-
tionel zinkkvist.  

Eksempel på 
rød uglaseret 
vingetegl.

Princip for opskalkning af tagfod. Skal  udføres  
med ”trukken gesims”. 
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b)  For bygning 1 gælder at der kun må opføres 
kviste mod Præstegade. For bygning 2 gæl-
der at der kun må opføres kviste mod gården.

c)  Kvistes placering skal harmonere med place-
ring af facadens vinduer og døre. Kvistvindu-
ets opsprosning skal harmonere med facade-
vinduernes.

d)  Kviste skal placeres min. tre tagsten højere 
end tagets afslutning og min. tre tagsten fra 
gavle.

e)  Kviste skal udføres som sadeltagskviste i den 
klassicistiske tradition med lavt zinkdæk ket 
eller tagpapdækket sadeltag og udhæng på 
højst 12 cm. Alternativt kan kvisten udføres 
med 45° saddeltag med rød uglaseret vinge-
tegl. Kvisten kan opføres som zinkkvist hvor 
trekanten over vinduet mar keres med en 
gesims af profilerede lister, der føres hen ad 
kvistens flunke (sider). Alternativt kan kvisten 
front udføres som pudset, ligesomm på byg-
ning, med flunke i zink. 

f)  Flunke skal udføres beklædt med zink. 

g)  Flunke må ikke udformes som vinduer i et 
gennemsigtigt materiale eller være oplukke-
lige.

h)  Der kan etableres ovenlysvinduer i taget på 
højst 78 x 140 cm og i taget mod Præstegade 
på højst ca. 54 x 76 cm. 

Eksempel på zinkkvist. Bemærk gesims af profilerede 
lister.  

Bemærk symmetri mellem kviste og vinduer.

Eksempel på kvist med zinkflunke,og rødt tegltag.
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Skorstene og tekniske anlæg
6.8 Skorstene og tekniske anlæg
a)  Ny bebyggelse skal udføres med skorstene 

da disse her karakteristiske for bebyggelsen i 
området. Disse skal opføres som traditionelle 
murede skorstene. Skal placeres symmetrisk 
på bygningen. De skal føres 80 cm op over 
tagryggen og opmures så de udvendigt måler 
47 x 47 cm. Sokkel og gesims markeres som 
fremspringende skifter. De enkelte fremspring 
må maks. være 5 cm for soklen for gesimsen.

b)  Tekniske installationer skal placeres på byg-
ningernes bagside.

Svalegange
6.10 Svalegange
a)  Svalegange og udvendige trapper kan op-

føres i eksempelvis galvaniseret stål, beton 
eller lignende. Værn kan udføres i glas eller 
i galvaniseret stål eller træ som males med 
heldæk kende maling. 

Skilte, belysning og facadeudstyr
6.11  Almindelig husnumre skiltning er tilladt.  

Eksempel på opførelse af svalegange. 

Adgang til lejlighederne på 1. sal for bygning1 sker via 
udvendig trappe og svalegang. 

15

LOKALPLAN  265



Udhuse og overdækninger
6.12 Udhuse og overdækninger
a)  Vægge skal udføres i en let trækonstruktion 

eller muret med samme overflade som hoved-
huset.

b)  Tage skal være udformet med ensidig tag-
hældning eller som sadeltag med en udform-
ning tilpasset i forhold til nabobebyggelsen og 
omgivelser.

c)  Taget skal være dækket med tagpap, udføres 
som grønt tag eller med røde, uglaserede 
vingetegl.

d)  Taghældning skal være mindst 10° ved tag-
paptag, 1:40 ved grønt tag og mellem 25 og 
45 grader ved tegltag.

Farver
6.13 Farver
a)  Bygningen skal deles op i fag, farvemæssigt, 

således at denne proportionalt fremstår som 
flere byhuse og ikke som en stor bygning. Se 
visualisering på siden.

b)  Hegnsmure o.l. skal enten males eller kalkes 
i farven hvid eller en farve dannet af hvid og 
sort eller en jordfarve, eller jf. viste farveskala.

c)  Udvendigt træværk kan males med en hel-
dækkende farve dannet af jordfarver eller 
ovenstående. Det må også gerne stå i råt træ, 
som eksempelvis ved hårdttræ.

Farver fra jordfarveskalaen

Som vejledning i forbindelse med farvevalg henvises 
til den til enhver tid aktuelle bevaringsvejledning p.t. 
”Gamle huse – nye tider, råd og vink om restaurering 
af gamle Kertemindehuse”, udgivet 2001. Jf. jordfar-
veskalaen fra bevaringsvejledningen herover. 

Eksempler på farvevalg, samt opdeling i fag.
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§8 Ubebyggede arealer
8.1 Ubebyggede arealer

a)  Der skal tilstræbes et grønt præg på ubebyg-
gede arealer ved beplantning med løvfæl-
dende træer.

b)  Ubebyggede udendørs opholdsarealer skal 
anlægges som fællesan læg. 

c)  Der må ikke opsættes paraboler, solcellepa-
neler, antenner o. l. inden for området.

d)  Hegn mod naboer i skel skal følge Hegns-
loven. Det kan enten opføres som teglvæg, 
som pudses/filtses i samme farve som ny be-
byggelse. Det kan også opføres som et “let” 
hegn, udført i hårdttræ eller malerbehandlet 
træ. Der må ikke anvendes trykimprægneret 
træ, fibercement eller lignende. 

§7 Veje, parkering og stier
7.1  Lokalplanområdet vejbetjenes fra Præste-

gade.

7.2  Der skal etableres minimum 1,5 parkerings-
plads pr. boligenhed og i princippet som vist 
på Kort 4 (situationsplan)

7.3 Uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles i 
området.

Veje og stier
Der udlægges ikke nye veje eller stier. 

Parkering
I forbindelse med ombygning eller ændret anvendelse 
henvises til det af Kerteminde Byråd til enhver tid gæl-
dende parkeringsregulativ. 

Vejadgang
Der skal fra boligområdets udkørsel til Præstegade 
sikres gode oversigtsforhold af hensyn til trafiksik-
kerheden. Områdets vejareal er udlagt som privatfæl-
lesvej. 

På næste side ses eksempler på fællesarealer fra 
Kerteminde by. Der skal sikres en god balance i mel-
lem beplantning, ophold-, og aktivitets/legearealer. 
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Eksempler på fællesarealer i  
Kerteminde by
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§10 Klima
10.1  Ny bebyggelse skal sikres mod stormflod jf. 

Kystdirektoratets anvisninger.

10.2 Det anbefales, at ny bebyggelse udføres med 
højvandssikring fx med vandtætte døre og 
membraner i murværket. 

§9 Tekniske anlæg
9.1  Anlæg til tekniske forsyninger skal placeres 

samlet og have samme diskrete udformning 
og farve som den øvrige bebyggelse.

9.2  Alle forsyningsledninger og kabler skal frem-
føres under terræn.

9.3  Området er udlagt til kollektiv varmeforsyning 
med fjernvarme i henhold til varmeplanen for 
Ker teminde Kommune.

9.4  Området skal være tilsluttet offentlig vandfor-
syning.

9.5  Området skal være tilsluttet offentlig kloakfor-
syning, nytilslutninger og ændrede kloaktil-
slutninger skal følge gældende lovgiv ning.

9.7  I forbindelse med ombygninger skal det sikres 
at afstandskravene til afhentning af såvel 
dag renovation som evt. kommende fremtidige 
affaldsfraktioner overholdes.

 
 Adgangskravene skal overholdes, jf. gælden-

de Affaldsregulativ.

Et adskilt regn- og spildevandssystem
Der gøres opmærksom på, at ved eventuel fremti-
dig separatkloakering af Kerteminde bymidte er det 
hensigtsmæssigt, at der etableres et adskilt regn- og 
spildevandssystem internt på grunden. Et system som 
herefter kan tilsluttes fælleskloakken. 

Det adskilte regn- og spildevandssystem kan således 
nemt separeres, når der stilles krav herom.  

Ifølge Kerteminde Kommunes stormflodsscenarier 
(2009) er der risiko for begyndende oversvømmelse 
af lokalplanområdet, ved en vandstand på 1,8 m i 
områdets sydlige hjørne. Området vil stort set være 
oversvømmet ved en vandstand på 2 m. Forvaltnin-
gen foreslår at sokkelkoten f.eks. fastsættes til 2,40 
m. Dette forventes at svare til en vandstand for en 50 
års hændelse i år 2100.

Derudover anbefales en befæstelsesgrad for områ-
det på maks. 30 %, så regnvand har mulighed for at 
nedsive på grunden. 
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§11 Servitutter
11.1  Der er ved gennemgang af tingbogen ikke 

fundet servitutter der er uforenelige med 
planen. 

11.2 Lokalplanområdet er omfattet af bevaringsde-
klaration fra maj 1976.

 Denne bevaringsdeklaration ophæves for den 
del af området, som er omfattet af nærværen-
de lokalplan ved dennes endelige vedtagelse 
og indberetning til plansystemet. 

§12 Forudsætning for ibrugtagning
13.1  Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før ny 

bebyggelse er tilsluttet forsyning af området, 
dvs. vandforsyning, fjernvarme og offentlig 
kloak.
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En lokalplan medfører ikke ”handlepligt” til at ændre
lovlige bestående forhold, men når ejeren/brugeren
selv ønsker at ændre en bestående tilstand, skal det
gøres i overensstemmelse med lokalplanen.

Dispensation kan kun meddeles efter forudgående
naboorientering, medmindre Kerteminde Kommune
skønner, at en forudgående orientering er af under-
ordnet betydning for de personer og foreninger, der
efter bestemmelsen normalt skal orienteres, jf. § 20
stk. 2 i planloven. 

§13 Lokalplanens retsvirkninger
13.1  Ejendomme, der er omfattet af planen, må
 kun bebygges eller i øvrigt anvendes i over-

ensstemmelse med planens bestemmelser.
 Den eksisterende lovlige anvendelse af en
 ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen
 medfører ikke i sig selv krav om etablering af
 de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

13.2 Kerteminde Kommune kan meddele dispensa-
tion til mindre væsentlige lempelser af lokal-
planens bestemmelser under forudsætning

 af, at det ikke er i strid med principperne i pla-
nen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalpla-
nen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse

 af en ny lokalplan.

13.3  I henhold til § 47 i lovbekendtgørelse om
 planlægning kan der foretages ekspropriation
 af privat ejendom eller rettigheder over
 ejendomme, når ekspropriationen vil være af
 væsentlig betydning for virkeliggørelsen af
 lokalplanen. 
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§14 Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget endeligt af Kerteminde Byråd den 31.03 2016.

På Byrådets vegne:

  Hans Luunbjerg            /                  Tim Jeppesen
        Borgmester                                Kommunaldirektør
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Ifølge lovbekendtgørelse nr. 939 om miljøvurdering af 
planer og programmer af 3. juli 2013 skal planer, som 
tilvejebringes af offentlige myndigheder vurderes / 
screenes med henblik på at undersøge behovet for en 
konkret miljøvurdering af den pågældende plan.

Jævnfør lovbekendtgørelsens § 3 stk. 2 skal der ved 
planer og programmer, der fastlægger anvendelsen af 
mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder 
mindre ændringer i sådanne planer eller programmer, 
kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må anta-
ges at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
 
Lokalplanens formål er at give mulighed for at opføre 
en ny boligbebyggelse med 10 lejligheder i Præstega-
de i Kerteminde by. 

Kerteminde Kommune har truffet afgørelse om, at 
Lokalplan 265 ikke er omfattet af kravet om udarbej-
delse af miljøvurdering i medfør af Lov nr. 939 af 03. 
juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer. 
Afgørelsen er truffet i medfør af lovens § 4.
 
Lokalplan 265 vedrører en ejendom i Kerteminde By. 
Området er hidtil blevet anvendt til erhverv (begravel-
sesforretning) og boliger. Dette ønskes af ejendoms-
ejeren ændret til boliger i form af 10 lejligheder. 

Ændringen ønsker udført ved nedrivning af de eksiste-
rende bygninger og opførelse af ny boligbebyggelse. 
Dermed er der tale om et større bygge- og anlægsar-
bejde som kræver udarbejdelse af lokalplan. 

Kerteminde Kommune har foretaget en miljøscreening 
som konkluderer, at der ikke forventede væsentlige 
negative miljøpåvirkninger, hvorfor der ikke bør stilles 
krav om egentlig miljøvurdering.

Bilag 1 - Redegørelse
Miljøvurdering af planer og programmer

Kommunens afgørelse i forhold til § 3 stk. 1 nr. 3 i 
lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og 
programmer offentliggjort sammen med forslaget til 
lokalplanen den 14.04 2015.
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Forhold til anden planlægning
 

og lovgivning
 

Kommuneplanen 2013-2025
Lokalplanområdet er indenholdt i to af kommunepla-
nens rammer, nemlig 3.B.16 og 3.B.19 som begge er 
udlagt til boligformål i kommuneplanen.  

Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 
Der er sideløbende med nærværende lokalplan 
udarbejdet et kommuneplantillæg til kommuneplanen 
som har til formål at skabe overensstemmelse mellem 
kommuneplan og lokalplan 265. Se kommuneplantil-
læg nr. 18 - 3.B.25 Boliger i Præstegade, Kerteminde. 

Teknisk forsyning
Spildevand
Området skal fortsat være tilsluttet offentlig kloakfor-
syning, nytilslutninger og ændrede kloaktilslutninger 
skal følge gældende lovgivning. Lokalplanområdet er 
omfattet af spildevandsplanen for Kerteminde Kom-
mune. Spildevandet føres til Kerteminde Renseanlæg.

Varmeforsyning
Lokalplanområdet er udlagt til kollektiv forsyning med 
fjernvarme i henhold til varmeplanen for Kerteminde 
Kommune.

Vandforsyning
Området skal fortsat være tilsluttet offentlig vandforsy-
ning. 

Dagrenovation
I forbindelse med ombygninger skal det sikres at 
afstandskravene til afhentning af såvel dagrenovation 
som evt. kommende fremtidige affaldsfraktion overhol-
des. Adgangskravene skal overholdes, jf. gældende 
Affaldsregulativ. 

Elforsyning
Området forsynes med el efter private aftaler.

Miljøforhold
Jordforurening
Fra 1. januar 2008 er alle byzonearealer som ud-
gangspunkt områdeklassificerede. Reglerne for an-
meldelse og dokumentation i forbindelse med flytning 
af jord herfra fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen 
(bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 om 
anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flyt-
ning af jord.). Hvis bygherre i forbindelse med bygge- 
eller jordarbejde støder på en forurening, skal arbejdet 
standses ifølge § 71 i lov om forurenet jord. Forure-
ningen skal anmeldes til Kerteminde Kommune, og 
arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når 
kommunen har taget stilling til, om der skal fastsættes 
vilkår for arbejdet.

Støj
Der kan forekomme støj i forbindelse med byggear-
bejdet. 

Andre forhold
Arkæologiske forhold
Inden for lokalplanområdet kan der ved jordarbejde 
forekomme fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, 
I henhold til § 25 – 27 i museumsloven (lovbekendt-
gørelse nr. 1505 af 14. december 2006) kan arbej-
der, der forudsætter udgravning i lokalplanområdet, 
medføre påbud om midlertidig standsning. Anlægsar-
bejder, som kan udgøre en trussel mod fortidsminder, 
må ikke påbegyndes uden forudgående henvendelse 
til Østfyns Museer. Opmærksomheden henledes på, 
at bygherren før igangsætning af anlæg/byggeri, der 
kræver udgravning, kan indhente en vejledende udta-
lelse fra museet.
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Lokalplan
En lokalplan er en plan for, hvordan et område må anven-
des og bebygges, og lokalplanen må ikke være i strid med 
kommuneplanen eller den overordnede planlægning.  

Lokalplanen er direkte bindende for ejere og brugere 
af de ejendomme, som planen omfatter. Eksisterende 
lovlige forhold kan fortsætte som hidtil, men skal der 
ændres anvendelse, bygges eller foretages andre dis-
positioner reguleret i lokalplanen, skal lokalplanen føl-
ges.
 
Ved offentliggørelse af et forslag til ny lokalplan skal der 
redegøres for planens indhold og sammenhæng med 
anden planlægning. Kun selve lokalplanens bestem-
melsesdel (dvs. den del, der er opdelt i paragraffer), 
er bindende. Det, der står i redegørelsen, bidrager til 
fortolkningen af lokalplanens bindende bestemmelser 
og dermed den efterfølgende administration.
 
Et forslag til lokalplan skal fremlægges offentligt i 
mindst 8 uger. I den tid har alle, som er berørt af el-
ler har interesse i lokalplanen, lejlighed til at fremsætte 
indsigelse mod eller ændringsforslag til planen. Heref-
ter tager byrådet stilling til, om lokalplanen skal vedta-
ges endeligt, og om der skal ske ændringer som led i 
vedtagelsen. Hvis ændringer berører andre end de, der 
ved indsigelse eller ændringsforslag har givet anled-
ning til ændringen, skal disse ændringer i høring.
 
Før der evt. dispenseres fra en lokalplan, skal de, der 
efter byrådets skøn vil blive berørt af dispensationen, 
have lejlighed til at udtale sig i mindst 2 uger.

Kommuneplan
En kommuneplan er en sammenfattende plan for hele

kommunen, og den må ikke være i strid med den over-
ordnede planlægning. Kommuneplanen består af en 
hovedstruktur, retningslinier for hele kommunen og
rammer for lokalplaner for de enkelte geografiske dele 
af kommunen.
 
Rammer for lokalplaner skal forstås som ydre rammer, 
som lokalplaner skal overholde – men ikke behøver at 
udfylde.
 
Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den en-
kelte grundejer. Indenfor byzonen kan byrådet dog 
modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret an-
vendelse af en ejendom, hvis en ønsket bebyggelse 
eller anvendelse vil være i strid med kommuneplanens 
rammer for lokalplaner. Dette gælder ikke for ejendom-
me, som er omfattet af en lokalplan, eller som i kom-
muneplanen er udlagt til offentlige formål.
 
Byrådet skal i første halvdel af hver valgperiode offent-
liggøre en strategi for kommuneplanlægningen og heri 
redegøre for revision af kommuneplanen.
 
Der kan tilvejebringes tillæg til kommuneplanen, f.eks. 
hvis der i en lokalplan er behov for at åbne mulighed 
for forhold, som ikke er i overensstemmelse med kom-
muneplanen. Før udarbejdelse af sådanne forslag skal 
byrådet indkalde ideer og forslag mv. med henblik på 
planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i ramme-
delen, der ikke strider mod planens hovedprincipper, 
samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruk-
tur kan en sådan foroffentlighed dog undlades. Forslag 
til tillæg skal offentliggøres i mindst 8 uger.

Mulighed for klage
Klager over de forskellige plantyper kan kun indbrin-
ges for anden administrativ myndighed (Naturklage-
nævnet), hvis der er tale om “retlige spørgsmål”. Dvs. 
om bestemmelserne har lovhjemmel, og om planlo-
vens bestemmelser om planproceduren er overholdt. 
Skønsmæssige spørgsmål, f.eks. om planen giver 
gode eller dårlige løsninger, kan ikke påklages.   

Hvad er en lokalplan og en kommuneplan?
Lokalplaner og kommuneplaner udarbejdes på 
grundlag af lovbekendtgørelse om planlægning. 
Planloven blev vedtaget i 1991 som en sammenfat-
ning af flere love vedr. planlægning. Loven er siden 
ændret flere gange, og den nyeste lovbekendtgø-
relse har nr. 587 af 27. maj 2014.

Bilag 2
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KONTAKT:

Kerteminde Kommune
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Tlf. 65 15 15 15

kommune@kerteminde.dk
www.kerteminde.dk


