
 

17. maj 2018 
Side 1 af 3 
 

KOPI 

 

 

 

 

 
 

Landzonetilladelse til opførelse af udhus på 44 m² 

beliggende Kirkely 4, 8200 Aarhus N, 10 f Skejby, Århus 

Jorder 

 
I har søgt om tilladelse til lovliggørelse af udhus på 44 m². 

 
Udhuset er vist på situationsplan, samt facadetegninger modtaget 19. de-

cember 2017. 

 
Orientering om området og ejendommen 

Ejendommen Kirkely 4 er beliggende i landzone, indenfor landsbyen 
Skejby. Endvidere er ejendommen omfattet af lokalplan 346. 
 
Det fremgår af Aarhus Kommunes kommuneplan, at området er udpeget 
som værdifuldt kulturmiljø og at karakteren af landsbybebyggelsen - her-
under beplantning - skal bevares og ved nyanlæg videreføres. 

 
Ifølge BBR (www.ois.dk) er der på ejendommen bygninger med et samlet 

boligareal på 281 m2, og herudover en garage på 88 m2, et drivhus på 38 
m2 og et udhus på 31 m2. Alle bygningerne, ligger samlet på ejendom-
men. 

 
Udhuset  
Det omhandlede udhus ligger cirka 7 m vest for boligen og er placeret op 
ad eksisterende udhus på 31 m² (bygning 5). 

Udhusets areal er 36 m2 (cirka 8 m x 4,5 m), med et udhæng (overdæk-
ket areal) på 8 m² (cirka 1 m x 8 m). Det er max 2,6 m højt. Facaderne 
er beklædt med træ og taget er med tagpap og 10 graders ensidig tag-
hældning. 
Udhuset bliver brugt til opbevaring af redskaber og brænde. 

 
Da Skejby Landsby ligger i landzone, kræver udhuset landzonetilladelse ef-

ter planlovens § 35.  

 

Afgørelse 

Vi har besluttet at give den nødvendige zonetilladelse. 

 

Landzonetilladelsen skal udnyttes inden 3 år, idet den ellers bortfalder. 

Det er en betingelse for tilladelsen, at levende hegn mod vest genetableres. 
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Naboorientering 
Der er foretaget naboorientering jf. planlovens § 35, stk. 4 og Byggeri har 

ikke modtaget indsigelser mod projektet. 

 

Vores vurdering og begrundelse 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at udhuset ligger inden for afgrænsnin-

gen af Skejby Landsby i kommuneplan 2017, og er i overensstemmelse 

med kommuneplanens intentioner for landsbyen. 

 

Kommunen vurderer, i øvrigt ikke, at der er landskabelige hensyn eller plan-

lægningsbestemmelser, der taler imod det ansøgte. 

 
Lovgrundlag 

Afgørelsen er truffet i henhold til planlovens §35 

 

Klage 

Zonetilladelsen kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet. Tilladelsen an-

nonceres på kommunens hjemmeside https://www.aarhus.dk/da/omkom-

munen/organisation/teknik-og-miljoe/annoncer.aspx og må først udnyttes 

4 uger efter afgørelsen er annonceret. 

 

Andre tilladelser 

Tilladelsen fritager ikke for at indhente andre tilladelser, for eksempel efter 

gældende bygningsreglement hos kommunens bygningsmyndighed.  

Opførelsen af udhuset forudsætter dispensationer fra lokalplanen vedrø-
rende anvendelse samt beplantning. 
 

En ansøgning om byggetilladelse kan først behandles, når klagefristen er 

udløbet eller når eventuelle klager er behandlet af Natur- og Miljøklagenæv-

net.  

 

Vedlagt 

• Klagevejledning. 

 

Med venlig hilsen  

 

Christina Sejra Faurschou 

 

 

 

 

 

  

  

https://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/teknik-og-miljoe/annoncer.aspx
https://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/teknik-og-miljoe/annoncer.aspx
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KLAGEVEJLEDNING 
 

 

 
 

PLANLOVEN 

 
FORHOLD, DER KAN PÅKLAGES 
Som hovedregel kan kun retlige spørgsmål påklages. 
 
Du kan for eksempel klage over en afgørelse, hvis du me-
ner, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har over-
holdt procedure- og kompetencereglerne. Du kan derimod 
ikke klage over skønsmæssige afgørelser. 
 
Afgørelser i forbindelse med byggeri m.v., der kræver land-
zonetilladelse, kan dog også påklages med hensyn til 
skønsmæssige afgørelser. 

 
HVEM KAN KLAGE 
Klage kan indsendes af alle, der har en væsentlig og indi-
viduel interesse i sagens udfald. 

 
KLAGEFRIST 
Klagefristen er 4 uger fra den dato, du har modtaget afgø-
relsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klage-
fristen fra annoncens dato. 

 
KLAGEMYNDIGHED 
Planklagenævnet er klagemyndighed. Du klager via Kla-
geportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Kla-
gen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der 
har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er til-
gængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, 
skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 
1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret skal 
betales med betalingskort i Klageportalen. 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er sær-
lige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal du inden udløbet af klagefristen 
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har 
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender her-
efter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer af-
gørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 
DOMSTOLSPRØVELSE 
Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved domstolene, skal sag 
anlægges inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgø-
relsen. For afgørelser, der er offentligt bekendtgjort, reg-
nes fristen fra annoncens dato. 

 
 
BYGGELOVEN OG 
BYGNINGSREGLEMENTET 

 
FORHOLD, DER KAN PÅKLAGES 
Kun retlige spørgsmål kan påklages. 
 
 

 Du kan for eksempel klage over en afgørelse, hvis du me-
ner, at Kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har over-
holdt procedure- og kompetencereglerne. Du kan derimod 
ikke klage over skønsmæssige afgørelser. 
 
HVEM KAN KLAGE 
Klage kan indsendes af alle, der har en væsentlig og indivi-
duel interesse i sagens udfald. 
 
Desuden kan Danske Handicaporganisationer og medlems-
organisationer heraf klage over afgørelser vedrørende han-
dicapforhold. 

 
KLAGEMYNDIGHED 
Klage skal indsendes til Statsforvaltningen Afdeling Aaben-
raa, Store Torv 10, 6200 Aabenraa 

 
KLAGEFRIST 
Klage skal være modtaget af Statsforvaltningen inden 4 
uger efter, at du har modtaget afgørelsen. 

 
DOMSTOLSPRØVELSE 
Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved domstolene, skal sag 
anlægges inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgø-
relsen. 

 
 
VEJLOVENE 

 
(Lov om offentlige veje, privatvejsloven, vejbidragsloven). 

 
FORHOLD, DER KAN PÅKLAGES 
Kun retlige spørgsmål kan påklages. 
 
Du kan for eksempel klage over en afgørelse, hvis du me-
ner, at Kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har over-
holdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du 
kan derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser. 

 
HVEM KAN KLAGE 
Klage kan indsendes af alle, der har en væsentlig og indivi-
duel interesse i sagens udfald. 

 
KLAGEMYNDIGHED 
Klage skal indsendes til Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 
13, Postboks 9018, 1022 København K. 

 
KLAGEFRIST 
Klage skal være modtaget af Vejdirektoratet inden 4 uger 
efter, at du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen fra annoncens dato. 

 
DOMSTOLSPRØVELSE 
Afgørelser, som kan påklages, kan ikke indbringes for dom-
stolene, før klageadgangen er udnyttet. Søgsmål skal være 
anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget klagemyn-
dighedens afgørelse. 

 
Februar 2017 

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.virk.dk/
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