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Ejendommens matr.nr.: 1 s og 1 p, Ormslev By, Ormslev 
Adresse:  Storskovvej 22A, 8260 Viby J 

Vedrørende: LANDZONE: Opførelse af enfamiliehus med garage 

 

Landzonetilladelse til enfamiliehus og garage, som er-

statning for eksisterende enfamiliehus 

 

Aarhus Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til en-
familiehus på 91 m2, samt en garage på 42 m2 og en over-
dækket terrasse på 20 m2 på matr.nr. 1 s og 1 p, beliggende 

Storskovvej 22A, 8260 Viby J. Tilladelsen er givet på bag-
grund af fremsendte ansøgning og tegningsmaterialet. 
 

Det er en forudsætning for afgørelsen: 
• At der ikke ændres på projektet, hverken udformning, place-

ring eller materialevalg. 
• At der sker arealoverførsel fra matr. Nr. 1 p, Ormslev By 

Ormslev til ejendommen, så bygningen ikke placeres hen 
over skel. Dette skal være sket, før der kan meddeles 
byggetilladelse. 

 

En landzonetilladelse bortfalder, hvis ikke den er udnyttet inden 5 

år. 

 

Byggearbejdet må ikke påbegyndes inden klagefristen for 
landzonetilladelsen er udløbet og byggetilladelse foreligger.  
Under ”Sagens videre forløb”, kan du se nærmere om klagefrister 
og om hvordan du søger om byggetilladelse. 
 
Nedenfor kan du se baggrund og begrundelse for denne afgørelse. 
 

Faktiske forhold 
Du har den 2. august 2019 søgt om landzonetilladelse til opførelse 
af et fritliggende enfamiliehus samt garage og overdækning, som 
erstatning for eksisterende enfamiliehus med tilhørende udhusbe-
byggelse. 
 
De eksisterende bygninger er en af de gamle landarbejderboliger, 

der blev bygget i forbindelse med Constantinsborg. 

Byggeri 
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 

Jan Henrik Jansen 

 

TEKNIK OG MILJØ 
Aarhus Kommune 

 

Byggeri 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand  

Telefon: 89 40 22 13 

 

 

 

www.aarhus.dk/byggeri 
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De eksisterende bygninger fremstår i dårlig stand. Arkitekturen 
skaber ingen visuelle sammenhæng til de resterende bygninger på 
Constantinsborg. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at alt eksisterende bebyggelse øn-
skes nedrevet. Den nye bebyggelse placeres øst for det eksiste-
rende enfamiliehus. Den nye placering er omtrent den samme som 
eksisterende udhusbebyggelse. 
 
Enfamiliehuset udføres i 1-plan med udnyttet tagetage. Det bebyg-

get areal bliver 69 m2 og tagetagen får en størrelse på 22 m2. 
 
De udvendige facader og taget blive udført i ubehandlet cedertræ. 
 
Til ansøgningen hører ansøgning og tegningsmateriale– disse 
er vedlagt afgørelsen. 
 

Du har redegjort for, at der ikke foretages terrænregulering i 
forbindelse med projektet. 
 
Ejendommen 
Ejendommen er en ikke landbrugsnoteret ejendom på 855 m2. 
 
I henhold til kommunens byggesagsarkiv og BBR-registeret, 
er der på ejendommen noteret følgende bygninger:  

• Bygning nr. 1: Fritliggende enfamiliehus på 84 m2, op-
ført i 1877 

• Bygning nr. 2: Udhus på 13 m2, opførelsesår ukendt 
 
Fredning 
Fredningsnævnet har den 18. marts 2020 meddelt dispensa-
tion fra Overfredningsnævnets afgørelse af 27. oktober 1983 

om fredning af arealer i Århus ådal. 
 
Af afgørelsen fremgår det, at Fredningsnævnet meddeler di-
spensation til projektet, der med sin udformning er tilpasset 
landskabet og området og som sådan passer markant bedre i 
fredningen end den eksisterende bebyggelse. 
 

Kommuneplan 
Ejendommen er beliggende indenfor kommuneplanrammen 
230003LA, udlagt til rekreativt område. 

Her fremgår det, at områdets anvendelse er fastlagt som bynært 
landskab, herunder rekreative formål og jordbrugsformål.  
Med mindre særlige forhold gør sig gældende, må der i området 
kun opføres eller indrettes bebyggelse, som er nødvendig for land-

bruget, skovbruget og gartnerierhvervet eller rekreative formål.  
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Der skal sikres et sammenhængende færdselsnet for gående og 
cyklister. 

 

Andre arealanvendelser kan dog tillades placeret i området, så-
fremt de er af uvæsentlig betydning for den primære anvendelse, 
og de i øvrigt efter en samlet vurdering af placeringsmulighederne 
mest hensigtsmæssigt kan placeres her. 

Ejendommen er i kommuneplanen omfattet af: 

Bevaringsværdige landskaber: Heraf fremgår det, at byggeri og 
anlæg skal udformes med særlig hensyntagen til landskabet, og 
det skal dokumenteres, hvordan bygge- og anlægsprojektets visu-
elle indvirkning tilpasses områdets særlige karaktergivende land-
skabselementer. 
 
Specifik geologisk bevaringsværdig (Tunneldal, Brabrand Dalen): 
Heraf fremgår det, at inden for områder af særlig geologisk inte-
resse skal landskabsformer og blottede profiler mv., som særlig ty-
deligt afspejler landskabets opbygning og de geologiske processer, 
bevares og beskyttes. 
 
Værdifuldt kulturmiljø (Landbrugslandskaber, Herregårde og herre-
gårdslandskaber): Heraf fremgår det, at markante rumlige træk og 
historiske elementer bør opretholdes og fortsat udgøre visuelle hi-
storiske referencer i områderne. Der skal vises hensyn over for 
områdets oplevelses- og fortælleværdi. 
 
Økologiske forbindelser: Heraf fremgår det, at de økologiske for-
bindelser bør friholdes for byudvikling og tekniske anlæg. 

 
Grønt Danmarkskort: Heraf fremgår det, at inden for Grønt Dan-
markskort ønsker byrådet i særlig høj grad at arbejde for både at 
skabe mere og bedre natur samt gode sammenhænge mellem ek-
sisterende værdifulde naturområder.  
 
Skovbyggelinje 
Byggeriet er beliggende indenfor skovbyggelinjen. De ansøgte 
bygninger ligger i fredsskovsområde dog indenfor et eksisterende 
naturligt haveanlæg. Det fremgår af sagen, at der er indhentet til-
ladelse hos den rette myndighed. Fredsskovspligten på arealet er 
dermed ophævet. 
 
Besigtigelse og orientering 
Vi har den 3. marts 2020 besigtigede ejendommen i forbindelsen 
med behandling af sagen i forhold til fredningen vedrørende area-
ler i Århus ådal. Her blev det konstateret, at den nye placering er i 
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samme naturlige lysning i landskabet og indenfor en acceptabel 
periferi af den nuværende bolig. 
 
Ansøgningen har ikke været sendt til orientering hos dine naboer, 
da vi har vurderet, at sagen er af underordnet betydning for dem i 
den aktuelle sag. I vurderingen har vi lagt særlig vægt på, at boli-
gen opføres som en erstatning for landarbejderbolig, hvorfor om-
rådets tilstand er uændret. Vi har ligeledes lagt vægt på, at nær-
meste nabo er beliggende ca. 600 meter væk fra den nye bolig. 
 

Begrundelse for afgørelsen 
I vurderingen har vi særligt lagt vægt på, at opførelse af enfamilie-
huset ikke strider mod de overordnede hensyn, som planloven skal 
sikre, idet enfamiliehuset opføres som erstatning for eksisterende 
enfamiliehus. Omfanget af bebyggelse på ejendommen forbliver 
omtrent det samme, som på nuværende tidspunkt, hvorfor tilstan-
den vurderes uændret.  

 
Vi har herudover lagt vægt på, at den nye bebyggelse vil falde 
bedre ind i omgivelserne end den nuværende bebyggelse. Den vil 
ikke kunne ses fra søsiden og vil derfor ikke virke forstyrrende for 
gående på brabrandstien på nordsiden af Årslev-Engsø.  
 
Ligeledes har vi lagt vægt på, at det ansøgte er i overensstem-
melse med de planmæssige interesser, som fremgår af Kommune-
plan 2017 for Aarhus Kommune, idet bygningerne trækker stærk 
reference til det kulturmiljø de opføres i og fortsætter fortællingen 
om landarbejderboligen, dog i en mere moderne og tidssvarende 
stil. Vi har hertil vurderet, at bygningerne har uvæsentlig betyd-
ning for den primære anvendelse som rekreativt område, da der 
ved erstatning af eksisterende bolig ikke sker intensivering af om-
rådets benyttelse. 

 
Vi har samtidig vurderet, at bygningerne ikke vil fremstå synlige i 
det bevaringsværdige landskab, da udformning, omfang og place-
ring er tilpasset konteksten. Området hvor den nye bebyggelse 
skal bygges, bærer præg af haveanlæg og fremstår derfor ikke 
uforstyrret. 
 

Samlet er det derfor vores vurdering, at det ansøgte, ikke vil stride 
imod de naturbeskyttelseshensyn, som skal varetages i området. 
 
Natura 2000 
Byggeprojektet ligger ca. 10 m fra nærmeste Natura 2000-
område, H233 (Brabrand Sø med omgivelser). 
Udpegningsgrundlaget for dette område er fem naturtyper samt 
tre arter. Det drejer sig om næringsrig sø, rigkær, tre 
skovnaturtyper samt arterne stor vandsalamander, damflagermus 
og odder.  
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På baggrund af karakteren af det ansøgte kan en negativ effekt på 
dette områdes udpegningsgrundlag efter Kommunens vurdering 
afvises.  
Der er ikke registreret bilag IV-arter i nærheden af det ønskede 
byggeprojekt.  
 
På baggrund af ovenstående vurderer Aarhus Kommune, Teknik og 
Miljø, at placeringen af det ønskede byggeprojekt ikke kræver en 
konsekvensvurdering. 

 
Retsregler 
Aarhus kommune har truffet afgørelse og meddelt 
landzonetilladelse efter planlovens § 35. 
 
Hovedformålet med zonedelingen er at forhindre spredt 
bebyggelse i det åbne land og dermed sikre en klar grænse 

mellem by og land. Sigtet er at forbeholde landzonen til 
jordbrugserhvervene og at tilgodese landskabs- og naturværdier 
samtidig med, at egentlig byudvikling sker, hvor planlægningen 
åbner mulighed for det. 

Opførelse af ny bolig/erhverv i landzone fører til byspredning og 
det er i strid med formålet for loven. 

Planlov 
Lov 388 af den 6. juni 1991 om planlægning, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 287 af 16. april 2018. 

Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune. 

Sagens videre forløb 

Det ansøgte kræver byggetilladelse. 
 
Ansøgning om byggetilladelse skal ske via Byg og miljø på 
https://www.bygogmiljoe.dk/. 
 
Byggeriet må ikke påbegyndes inden byggetilladelse foreligger.  
 

Klagefrist 

Vi vil ved annoncering offentliggøre, at landzonetilladelsen er givet. 

Annonceringen forventes at finde sted den 19-05-2020. 

 

Der kan klages til Planklagenævnet over, at landzonetilladelsen er 

givet. Klagefristen er 4 uger regnet fra annonceringen. 

 

https://www.bygogmiljoe.dk/
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Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 

det vil sige dagen efter den 16-06-2020. 

 

Hvis der klages, vil du blive orienteret. I så fald må landzonetilladel-

sen ikke udnyttes, før klagesagen er afgjort. 

 

 

 

Med venlig hilsen  
 
 
Stine Apollo 
 
 
 
 

Bilag vedlægges: eDoc Bilag 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
og 16  
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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 
mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har 
overholdt procedure- og kompetencereglerne. Du kan 
derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser.  
 
Afgørelser i forbindelse med byggeri m.v., der kræver 
landzonetilladelse, kan dog også påklages med hensyn 
til skønsmæssige afgørelser. 

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

 
KLAGEFRIST 
Klagefristen er 4 uger fra den dato, du har modtaget af-
gørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen 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 tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der 
klages, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatper-
soner 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 særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget 
for at bruge Klageportalen, skal du inden udløbet af kla-
gefristen sende en begrundet anmodning til den myndig-
hed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden vide-
resender herefter din anmodning til Planklagenævnet, 
som træffer afgørelse 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 
afgørelsen. For afgørelser, der er offentligt bekendtgjort, 
regnes 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 
overholdt procedure- og kompetencereglerne. Du kan 
derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser.  
 
HVEM KAN KLAGE 
Klage kan indsendes af alle, der har en væsentlig og indi-
viduel interesse i sagens udfald. 
 
Desuden kan Danske Handicaporganisationer og med-
lemsorganisationer heraf klage over afgørelser vedrø-
rende handicapforhold. 

 
KLAGEMYNDIGHED 

Klage skal indsendes til Nævnenes Hus via e-boks eller 
via e-mail: Byg@naevneneshus.dk 
 
KLAGEFRIST 
Klage skal være modtaget af Nævnenes Hus 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 
afgørelsen. 

 

 
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 
overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. 
Du kan derimod ikke klage over skønsmæssige afgørel-
ser – bortset fra ekspropriationssager og sager om handi-
capparkering, hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stil-
ling til skønnet . 

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

 
KLAGEMYNDIGHED 
Klage skal indsendes til Vejdirektoratet, Juridisk Afdeling, 
Carsten Niebuhrsgade 43, 5. sal, 1577 København V, via 
Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på borger.dk. 
Benyt linket eller gå ind på borger.dk – Samfund og ret-
tigheder – Klagemuligheder – Klagemuligheder i Danmark 

– Klag til Vejdirektoratet over afgørelser på vejområdet. 
 
KLAGEFRIST 
Klage skal være modtaget af Vejdirektoratet inden 4 uger 
efter, at du har modtaget afgørelsen. Er afgørelsen offent-

ligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra annoncens dato. 

 
DOMSTOLSPRØVELSE 
Afgørelser, som kan påklages, kan ikke indbringes for 
domstolene, før klageadgangen er udnyttet. Søgsmål skal 
være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget 
klagemyndighedens afgørelse. 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:Byg@naevneneshus.dk
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=4495dcac-7c12-4186-b4e3-31d320b1bb6d&referringPageId=5ea4d00c-f283-469c-88f9-11647bda2abd&type=DK
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arealer (brutto)

stueetage         69 kvm
tagetage 22 kvm
beboelse i alt 91 kvm

overdækket terrasse     10 kvm
terrasse     10 kvm
garage/udhus 42 kvm


