Plan og Byg - Team Plan

Kammas Kantine ApS
Hellebækvej 128
3150 Hellebæk

04. oktober 2021
Sags id: 21/14929

Landzonetilladelse
Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af faciliteter til café og kurser mv. som
ansøgt på ejendommen matr. nr. 5a, Løgismose Hgd., Haarby, beliggende Løgismose Skov 14,
5683 Haarby.
Vilkår
Det er et vilkår for denne tilladelse,
- at etablering sker i overensstemmelse med jeres ansøgning af 22. august 2021,
- at der kan meddeles byggetilladelse til det ansøgte,
- at såfremt der sker ændringer i ejendommens vejadgang til Løgismose Skov skal det
aftales med vej-ejer,
- at det ansøgte ikke strider mod tinglyste servitutter på ejendommen.
Andre tilladelser fra kommune
Byggetilladelse
Det ansøgte kræver også en byggetilladelse, og ansøgning skal ske via Byg & Miljø
Hvis du vil have flere oplysninger om byggetilladelse, er du velkommen til at kontakte Byg på tlf.
6474 7519 eller mail byg@assens.dk
Lovgivning
Landzonetilladelsen er givet efter Planlovens § 35, stk.1.
Hvis tilladelsen ikke udnyttes inden for 5 år, er den ikke længere gyldig. Tilladelsen er udnyttet,
når bygge-/anlægsarbejdet er igangsat, og derefter fortsættes kontinuerligt, til det er færdigt.
Offentliggørelse
Vi offentliggør landzonetilladelsen den 4. oktober 2021 på Assens Kommunes hjemmeside
Herefter er der 4 ugers klagefrist.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, og kun såfremt der ikke
kommer klager, eller Planklagenævnet har stadfæstet tilladelsen i forhold til en klage.
Det ansøgte projekt
Det fremgår af jeres ansøgning, at I ønsker at etablere jer på ejendommen med jeres
virksomhed, hvor I tilbyder kostinspiration- og vejledning, livstilsindspark samt enkel, gedigen
og sund cafémad og drikke. Alt sammen med naturen som pejlemærke, baggrund og konkret
redskab.
Kammas Kantine omfatter café med sunde retter, sundhedskurser, smagsevents, online-kurser
og opholds- spise- og evt. overnatningssted for cykel- og vandreturister. Den sidste del i
samarbejde med Løgismose Strand Camping og i sheltere i området.
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I forbindelse med etableringen vil der ske renovering af eksisterende gildesal til café og
bespisningslokale. Hertil etableres et professionelt køkken, kunde- og personaletoilet, lager og
kontor i en eksisterende garage.
Der udover etableres en større undervisnings/aktivitets-sal på cirka 70 m² på ladeloftet.
Over eksisterende bryggers og privatbeboelse etableres et værelse til privat brug.
Nuværende gildesal tænkes sammen med køkkenet, så gildesal kan fungere som
cafélokale/spiseområde til turister, kursister og andre gæster.
Uden for gildesalen etableres en større træterrasse i stueplan med udvendig
trappeadgang til den føromtalte undervisnings-sal. Terrassen vil udgøre ca. 6 x 15 meter.
Der vil i første omgang ikke være ansatte tilknyttet ejendommen, men på sigt vil der komme
sæsonarbejdere i et mindre omfang.
Cafeens åbningstider kommer til at ligge fortrinsvis i forår og sommermånederne omkring
weekenderne, helligdage og ferier i dagtimerne og tidlig aften evt. ved særlige lejligheder til kl.
23.
Der forventes et kundeflow på cirka 60 kunder om dagen.
Kursusaktiviteten lægges fortrinsvis i vintermånederne med en frekvens af cirka to kurser pr.
måned med 12-15 kursister i dagtimerne og tidlig aften.
Mange af caféens kunder kommer fra campingpladsen, fritidsområdet eller det nærliggende
sommerhusområde, samt forbirejsende cykel- og vandreturister. Altså gæster, der i forvejen er i
eller søger området. Derfor forventes heller ikke en større belastning fra biltrafik.
Der er afsat et areal til parkering for biler og cykler på grundens nederste sydvestlige hjørne
mod vejen.
Ansøgningsmateriale er vedlagt.
Reglerne i landzone
Ejendommen er beliggende i landzone og er dermed omfattet af planlovens
landzonebestemmelser i §§ 34 – 38.
Efter Planlovens § 37, stk. 1, kan overflødiggjorte landbrugsbygninger uden landzonetilladelse
tages i anvendelse til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv,
forenings- og fritidsformål og en bolig samt lager- og kontorformål m.v.
Efter Planlovens § 37, stk. 2, kan andre overflødiggjorte bygninger end landbrugsbygninger
tages til i anvendelse til samme formål. Andre overflødiggjorte bygninger kan eksempelvis være
nedlagte mejerier, skoler, foderstofvirksomheder og maskinstationer, overflødiggjorte boliger
og tidligere stuehuse på en nedlagt landbrugsejendom.
I det konkrete tilfælde er det vores vurdering, at der ikke er tale om overflødiggjorte bygninger
efter Planlovens § 37, stk. 1 eller stk. 2 og at etablering af café og kursusvirksomhed heller ikke
er omfattet af undtagelserne i § 37.
Det ansøgte forudsætter derfor tilladelse efter Planlovens § 35, og vi skal behandle ansøgningen
ud fra de hensyn, som vi skal varetage ved landzoneadministrationen, herunder hensyn til
landskab, natur og naboer.
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Ejendommen
Løgismose Skov 14, 5683 Haarby er registreret som en beboelsesejendom med et matrikulært
areal på 6894 m². Ejendommens bebyggelse omfatter i flg. BBR 169 m² bolig, 148 m² udhus og
26 m² garage.
Ejendommen er omfattet af kommuneplanens retningslinjer for
-

Skovbakkelandskab
Større sammenhængende landskab
Særligt værdifuldt landskab
Særligt geologisk beskyttelsesområde
Kystnærhedszonen
Bevaringsværdigt kulturmiljø
Biologisk interesseområde

Vurdering af det ansøgte
Det ansøgte medfører ikke opførelse af ny bebyggelse ud over den udvendige terrasse, som
opføres i nær tilknytning til eksisterende bygning. Terrassen vurderes ikke at medføre nogen
væsentlig eller negativ påvirkning af omgivelserne eller tilsidesættelse af kommuneplanens
retningslinjer for landskab/kystnærhedszone, geologi, kulturmiljø eller natur.
Bemærkninger fra nabo
Nærmeste nabo, som er Løgismose Strand Camping er positivt indstillet i forhold til jeres
forretningsgrundlag og i forhold til de muligheden for samarbejde omkring markedsføring og
overnatningsmuligheder.
Vejadgang
Løgismose Skov er en privat fællesvej, og derfor skal adgangsforhold aftales med vejejer, som i
dette tilfælde er Løgismose Skov 7.
Begrundelse for afgørelsen
Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at etablering af det ansøgte projekt ikke forventes at påvirke
omgivelserne negativt, og at projektet vurderes at medvirke til en gunstig udvikling i området til
glæde både for den lokale befolkning og for gæsterne på den nærliggende campingplads.
Det er vores samlede vurdering, at det ansøgte projekt kan indpasses i området uden
genevirkninger for omgivelserne og uden at tilsidesætte væsentlige hensyn til landskab, natur
eller naboer.

Venlig hilsen
Mona Nielsen
Medarbejder
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Ansøgning
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Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet inden fire uger fra afgørelsen er meddelt i
din e-boks eller pr. fysisk brev, såfremt du er fritaget for digital post.
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort på kommunens hjemmeside eller i avisen regnes
klagefristen altid fra tidspunktet for den offentlige bekendtgørelse. I de tilfælde, hvor afgørelsen
ikke er meddelt i din e-boks eller pr. fysisk brev eller offentlig bekendtgjort, regnes fristen dog
fra det tidspunkt, hvor du har fået kendskab til afgørelsen. Udløber klagefristen på en lørdag
eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk, og du logger på
klageportalen med Nem-ID. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagen samt
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og
miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og
1.800,- kr.
for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves af
Planklagenævnet. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved
indbetalingskort til Planklagenævnet. Gebyr skal indbetales inden for en af Planklagenævnet
fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Assens Kommune. Hvis kommunen
fastholder
afgørelsen, sender Assens Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen.
Du får besked om videresendelsen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du
forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør
herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.
Opsættende virkning
En klage over denne afgørelse har opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet
kan
træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.
Eventuel domstolsprøvelse
Hvis kommunens eller klageinstansens afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal dette ske
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.
Yderligere klagevejledning
Se Klageportalen for uddybende klagevejledning, herunder betingelserne for at blive fritaget for
at anvende klageportalen.
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