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Landzonetilladelse
Tilladelse til at opføre 4 campinghytter på Sejerø Camping, matr. nr. 1e, Kongstrup
By, Sejerø, beliggende Sejerøvej 3, 4592 Sejerø.
Der er søgt om tilladelse til 4 campinghytter med et overdækket areal på hver 44,8 m2 på ovenstående ejendom, hvilket forudsætter en landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1.

Tilladelse
Kalundborg Kommune meddeler hermed, i henhold til § 35, stk. 1, i planloven, landzonetilladelse til
at opføre det ansøgte.
Tilladelsen er meddelt på de vilkår, der er nævnt i næste afsnit.
Der er en klagefrist på 4 uger fra offentliggørelsen af tilladelsen, og tilladelsen træder først i kraft,
når klagefristen er udløbet. Klagevejledning er indsat som bilag.
Hvis der bliver klaget til Planklagenævnet over tilladelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før tilladelsen kan udnyttes.
Tilladelsen vedrører kun forholdet til landzonebestemmelserne i planlovens kapitel 7. Andre nødvendige tilladelser skal søges hos de relevante myndigheder. Campinghytter på en campingplads skal overholde gældende bygningsreglement, men kræver ikke en byggetilladelse.
Landzonetilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra datoen på dette brev.

Vilkår
Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår:
• at der opnås eventuelle andre nødvendige tilladelser og dispensationer.
• at det ansøgte i øvrigt opføres i henhold til indsendte tegninger og beskrivelser.
• at campinghytterne ikke på et senere tidspunkt gives anden ydre farve.
• at de grønne tage med beplantning etableres førstkommende plantesæson efter hytternes
opførelse og vedligeholdes, så længe hytterne står der.

•
•
•
•

at hytterne kun kan bruges til vintercampering, såfremt dette fremgår af en gældende campingtilladelse.
at hytterne nedtages indenfor et år for ejers regning, såfremt de ikke længere anvendes til
campister, f.eks. grundet forfald eller campingpladsens ophør som campingplads.
at gældende regler vedr. brand og redning overholdes.
at nødvendige tilladelser vedr. afledning af spildevand fra hytterne foreligger.

Forhold til andre myndigheder
Hvis der under bygge- eller jordarbejder konstateres eller forårsages en forurening af jorden, skal
kommunen underrettes, jf. § 21 i miljøbeskyttelsesloven.
Hvis der sker arkæologiske fund ved anlægsarbejder, skal arbejdet standses og ansøger skal rette
henvendelse til Museum Vestsjælland på tlf. nr. 25 52 83 83 eller per e-mail plan@vestmuseum.dk.
Kommunen har orienteret museet om tilladelsen ved kopi af dette brev. På www.vestmuseum.dk
kan der desuden findes vejledning om arkæologi for bygherre, hvis der skulle komme arkæologiske
interesser i spil.

Naboorientering
Der er ikke foretaget naboorientering efter planlovens § 35, stk. 4, idet det skønnes, at det ansøgte
er af underordnet betydning for naboerne, jf. planlovens § 35, stk. 5, da nærmeste nabo bolig ligger ca. 100 m fra de ansøgte hytter, samt at hytterne graves delvist ind i terrænet og der er afskærmende beplantning imellem hytter og naboer.
Den omtrentlige placering af campinghytterne er vist med lysegrønt i forhold til naboer og omgivende landskab.
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Redegørelse
Der er ansøgt om tilladelse til opførelse af 4 campinghytter på Sejerø Camping, matr. nr. 1e, Kongstrup By, Sejerø, beliggende Sejerøvej 3, 4592 Sejerø.
Opførelse af campinghytter er en ændret anvendelse, der forudsætter en landzonetilladelse efter
planlovens § 35, stk. 1.

Campinghytternes beliggenhed i terrænet og i forhold til hinanden.
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Beliggenhed af campinghytterne på campingpladsens areal.
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Indpasning af campinghytterne i terrænet
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Oversigt over indretning af campinghytte
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Sejerø Camping er beliggende indenfor kommuneplanramme S6.R01. Inden for området må kun
opføres bygninger som er nødvendige for campingpladsens drift (toilet-, køkken- og vaskerum, kiosk og lignende), en enkelt bolig for bestyrer eller person tilknyttet campingpladsen samt et antal
campinghytter i overensstemmelse med gældende campingreglement.
De ansøgte hytter er i overensstemmelse med kommuneplanrammen.
Kommuneplanrammen er vist med grønt herunder.

Ifølge Kalundborg Kommuneplan 2021-2032 gælder i øvrigt følgende retningslinjer for området.
4.11.1 Det åbne land er primært forbeholdt jordbrugserhvervene og friholdes som hovedregel for
anden anvendelse. Etablering af byggeri og anlæg samt ændringer i arealanvendelsen skal foregå
under hensyntagen til landskabets karaktergivende træk og oplevelsesmuligheder, herunder skala,
visuelle sammenhænge samt eksisterende bevoksnings- og bebyggelsesstrukturer. Vurderingen
skal tage udgangspunkt i beskrivelserne af de specifikke landskabskarakterområder.
4.11.3 I SÆRLIGT VÆRDIFULDE LANDSKABER kan der kun opføres ikke erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri eller ske ændringer i arealanvendelsen, såfremt det ikke påvirker landskabets karakter
og oplevelsesmuligheder negativt og under hensyn til det enkelte karakterområdes nøglekarakteristika og tilhørende anbefalinger.
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Det ansøgte ønskes opført indenfor Landskabskarakterområdet Sejerø. Sejerø er dannet af to
rækker morænebakker og hævet havbund. Den afveksling det giver i terrænet er til stede overalt
på øen. Derudover er der de små gårde, mange huse og mange hegn, der skaber små rumlige
enheder. Landsbyerne Sejerø og Kongstrup ligger på det høje moræneland. Mastrup ligger lavere
og fremstår desuden som en sommerhusbebyggelse. De udflyttede gårde ligger på grænsen mellem
moræne bakkerne og de mere flade lavtliggende arealer på midten af øen. Langs kysten findes
noget spredt husmandsbebyggelse. Der er fem sommerhusområder fordelt på øen.
Følgende aktiviteter kan påvirke karakterområdets integritet og oplevelsesværdi negativt:
• Nyplantning og tilgroning på ubebyggede arealer.
• Ny bebyggelse og anlæg uden for de afgrænsede landsbyer.
• Om-, til- og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende
bebyggelse.
• Beplantning, bebyggelse eller anlæg, der hindrer indsigter til Sejerø By og Kirke samt over
havet.
De ansøgte hytter opføres i materialer og indpasses i terrænet således at de vurderes ikke at være i
strid med de hensyn, der skal tages i det særligt værdifulde landskab og indenfor
landskabskarakterområdet.

Sejerø Camping ligger indenfor værdifuldt kulturmiljø. Sejerø er som helhed udpeget som
kulturmiljø. Desuden er specifikt to landsbyer udpeget som sådanne.
Øens bakker består overvejende af frugtbart moræneler, mens de lave områder er hævet havbund,
som er mindre frugtbar, men man har i hvert fald fra 1600-årene kunnet gøde markerne så meget
med tang og formentlig også med gødning fra husdyr, som kunne vinterfodres med hø fra de store
lavninger mellem morænebakkerne, at man kunne have det såkaldte alsædebrug, dvs. at man
kunne tilså markerne hvert år uden mellemliggende brakperioder.
Landsbyerne ligger på det høje moræneland, Mastrup dog noget lavere end de øvrige. Langs kysten
findes lidt spredt husmandsbebyggelse, hvis beboere også har ernæret sig ved lidt fiskeri. En
egentlig fiskerbebyggelse findes ved Nordby. Allerede i middelalderen har der været drevet
sæsonfiskeri fra kysten; middelalderlige fiskerboder er påvist ved Mastrup og Elmebjerg.
De nogle steder endnu bevarede bindingsværkshuse, hvad enten de ligger i bymæssig bebyggelse
eller på det åbne land, er af en særlig konstruktion, der minder om byggemåden i Odsherred, bl.a.
kendetegnet ved manglen på løsholter.
Efter 2. verdenskrig er der sket en vis udbygning med sommerhusområder en 3-4 steder ud over
øen.
Bærende elementer og strukturer er:
• Øens højtliggende åbne morænebakker langs kysten.
• De centralt beliggende lavere områder af hævet havbund.
• Det fintmaskede net af levende hegn og sten- og jorddiger, især i den nordvest- og
sydøstlige del af øen.
• Landsbyerne, husmandsbebyggelser og bebyggelse, der generelt ligger på det høje
moræneland.
• Fiskerbebyggelse og færgehavn ved Sejerby.
• Fyrtårn og fyrmesterbolig oven for kystskrænten på Gniben.
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Følgende aktiviteter kan påvirke kulturmiljøets integritet og oplevelsesværdi negativt:
• Bebyggelse uden for de afgrænsede landsbyer.
• Tilplantning og tilgroning på de ubebyggede arealer.
• Nedrivning eller om-, til- og nybygning af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med
den eksisterende bebyggelse.
• Ændring af vejstrukturen, ændring af belægning samt opstilling af vejudstyr mv.
• Turisme- og sommerhusbebyggelser samt byudvikling, som i omfang og skala ikke
harmonerer med de nuværende bebyggede og ubebyggede arealer eller som slører de
historiske strukturer på øen.
De fire campinghytter har en størrelse, udformning og placering som gør, at de ikke vurderes at
medføre nogen væsentlig påvirkning af kulturmiljøet.

Opstilling af hytter på campingpladser reguleres bl.a. af Bekendtgørelse nr. 319 af 28. marts 2019
om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser.
I bekendtgørelsens § 11 om hytter står der bl.a:
Stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan meddele tilladelse til opstilling af campinghytter på campingpladser, herunder sammenbygning af campinghytter eller etablering af campingværelser, når planlægningsmæssige hensyn, og navnlig hensynet til natur- og landskabelige værdier, ikke taler imod.
Stk. 5. Campinghytter og -værelser må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger 45 m2.
Stk. 7. Campinghytter må ikke være højere end 5 m.
Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan stille vilkår om bl.a. campinghytternes og -værelsernes nærmere udformning, såsom materiale- og farvevalg, samt campinghytternes indbyrdes placering og placering på campingpladsen.
De ansøgte hytter vurderes ikke at være i strid med campingreglementet.

I Erhvervsministeriets Vejledning nr. 9426 af 2. juli 2020 om Campingreglementet står der endvidere:
For at sikre at campingpladsen ikke får karakter af et sommerhusområde, skal hytterne placeres
samlet, eventuelt i klynger under hensyn til de landskabelige værdier og – afhængig af den landskabelige påvirkning – længst muligt landværts (ind i landet). Den indbyrdes afstand mellem hytterne i en klynge skal af brandsikkerhedsmæssige årsager være mindst fem meter for hytter opstillet/bygget efter den 6. februar 2000 og bør normalt ikke overstige seks meter.
Grundet de ansøgte hytters særlige udformning med skrånende grønne tage og deres placering,
sådan at de passes ind i en skråning, vurderes det, at de kan opføres på den ansøgte placering. En
placering længere landværts vurderes ikke at medføre en væsentlig mindre landskabelig påvirkning.
Konkret vurderes de ansøgte hytter at kunne opføres uden at være til gene for naboer eller medføre
væsentlig landskabelig påvirkning.
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Kommunen har i sin behandling af den konkrete sag lagt vægt på:
• at det ansøgte ikke vurderes at være i strid med retningslinjerne i Kalundborg Kommuneplan 2021-2032.
• at det ansøgte vurderes at være af underordnet betydning for naboerne.
• at der, ved denne tilladelse, ikke tilsidesættes hensyn, som planloven skal varetage.

Offentliggørelse
I medfør af planlovens § 35, stk. 9, skal landzonetilladelsen offentliggøres. Det sker ved annoncering den 25. april 2022 på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Med venlig hilsen
Miriam Thastum
Planlægger
Direkte: 59 53 49 21
Email: mita@kalundborg.dk

Kopi af denne afgørelse sendes til:
• Jens Gerner Dandanell Møller, jdmraad@hotmail.com
• Bygge Information A/S, mette.fogh@byggeinformation.dk
• Danmarks Jægerforbund, christensenholger1@gmail.com
• Danmarks Naturfredningsforening, dnkalundborg-sager@dn.dk
• Dansk Botanisk Forening, nbu_sj@botaniskforening.dk
• DN Kalundborg, ladefoged@ladefoged.nu
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
• Dansk Ornitologisk Forening, DOF Vestsjælland, kalundborg@dof.dk
• Friluftsrådet, kreds14@friluftsraadet.dk
• Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
• Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
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Klagevejledning efter planloven
Der kan klages til Planklagenævnet over landzonetilladelsen og de vilkår, der er knyttet dertil.
Ret til at klage har, i medfør af planlovens § 59, ansøgeren selv, Naturstyrelsen, Danmarks
Naturfredningsforening, samt lokale foreninger og enhver med væsentlig interesse i sagens
afgørelse. Klageberettiget er endvidere landsdækkende foreninger, der som hovedformål har
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for
arealanvendelsen, på betingelse af at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love,
der dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer, samt
landsdækkende foreninger, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser,
når afgørelsen berører sådanne interesser.
Klager skal indgives ved anvendelse af den digitale selvbetjening Klageportalen, der findes på
www.borger.dk og www.virk.dk.
Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer at klage til
Planklagenævnet.
For yderligere information henvises til Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes
Hus www.naevneneshus.dk. Her findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive
undtaget fra brug af Klageportalen, og hvordan processen så forløber.
Nærværende afgørelse er offentligt meddelt d. 25. april 2022 og klagefristen udløber 4
uger herefter.
Hvis denne afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6
måneder efter at afgørelsen er modtaget, jf. § 62, stk. 1 i planloven.
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