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Ejendommens matr.nr.: 10 a, Skejby, Århus Jorder 

Adresse:  Kirkely 6A, 8200 Aarhus N 

Vedrørende: Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af 

enfamiliehus samt udstykning af ejendommen. 

 

Landzonetilladelse til udstykning samt opførelse af frit-

liggende enfamiliehus, carport og udhus 

 

Aarhus Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til op-

førelse og udstykning af enfamiliehus, carport med tilhørende 

udhus på matr.nr. 10, beliggende Kirkely 6A, 8200 Aarhus N. 

Tilladelsen er givet på baggrund af fremsendt ansøgning og 

tegningsmaterialet af den 2. juli 2020. 

 

Det er en forudsætning for afgørelsen at: 

• Der ikke sker ændringer af udformning, udseende eller 

materialevalg, 

• Ejendommen udstykkes som angivet på tegningsmateria-

let, 

• Den del af ejendommen, som forbliver en landbrugsejen-

dom, tinglyses som en bygningsløs ejendom. 

 

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 14. januar 2020 søgt om landzonetilladelse til opfø-

relse af et fritliggende enfamiliehus i forbindelse med udstykning 

af ejendommen. 

 

Ejendommen er placeret indenfor en kirkeindsigtslinje og er omfat-

tet af Fredningen 01955.01 af den 5. marts 1953, vedrørende 

Skejby kirke. 

Byggeri 
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 

Sven Bjerre Pedersen 

Nedergårdsvej 40K 

Gl. Skejby 

8200  Aarhus N 

TEKNIK OG MILJØ 
Aarhus Kommune 

 

Byggeri 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand  

Telefon: 89 40 22 13 

 

 

 

www.aarhus.dk/byggeri 

 
202003107,  

20/060646 

 

Sagsbehandler: 
Stine Aggersbøl Apollo 

 

Telefontid 9.30-11.30  

Ekspeditionstid 9.30-15.00 
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ved henvendelse 
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Fredningsnævnet besigtigede ejendommen den 27. juni 2019 sam-

men med repræsentanter fra Aarhus Kommune samt menighedsrå-

dets formand næstformand. 

 

Her blev det vurderet, at der er mulighed for at bygge et beboelses-

hus på ejendommen, dog under forudsætning af, at et konkret pro-

jekt skal forelægges fredningsnævnet til godkendelse til sikring af, 

at udformningen ikke er i strid med fredningens beskyttelse af ind-

sigten og udsigten til kirken. 

 

Det fremgår af ansøgningen, at huset får en højde på 7,3 me-

ter og er placeret i en højdekote, som ligger mere end 8 me-

ter under kirkens sokkel. Der er den 13. januar 2020, frem-

sendt højdekoter, som angiver det nye hus placering i forhold 

til kirken. 

 

Af tegningsmaterialet fremgår det, at der ansøges om et 

længehus i et plan med udnyttet tagetage med et samlet 

areal på 198,6 m2. Herudover søges der om en carport med 

tilhørende udhus med et samlet areal på 59 m2.  

 

Huset er tegnet ud fra principperne for traditionel byggeskik. 

Der er tilføjet enkelte mere moderne elementer i forhold til, 

hvad der er anført i kommunens vejledning om landsbybygge-

skik. ”Landsbyernes bevaring, en vejledning”, se bilag. 

 

Ejendommen 

Ejendommen er en landbrugsnoteret ejendom på 2,8 ha. 

 

Det fremgår af tinglysningen, at ejendommen er en landbrugs-

ejendom uden beboelse. 

 

I henhold til kommunens byggesagsarkiv og BBR-registeret, 

er der ingen bygninger noteret på ejendommen.  

 

Fredning 

Fredningsnævnet har den 5. august 2020 meddelt dispensation fra 

Fredningen 01955.01 af den 5. marts 1953, vedrørende Skejby 

kirke. 

 

Kommuneplan 

Ejendommen er beliggende indenfor kommuneplanramme 

140903BL 

Her fremgår det, at områdets anvendelse fastlægges til bolig- og 

erhvervsformål. 
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Det fremgår endvidere, at karakteren af landsbybebyggelsen - 

herunder beplantning - skal bevares og ved nyanlæg videreføres. 

Nye bygningers arkitektoniske udformning, materiale- og farvevalg 

skal medvirke til at opretholde og videreføre karakteren af det ek-

sisterende miljø og den stedlige byggetradition, f.eks. med hensyn 

til bygningers placering i forhold til vej, skel, længde, bredde, faca-

dehøjde, taghældning, udhæng, bygningsmaterialer, døre, vin-

duer, skorstene mv. Eksisterende karakteristiske bebyggelser med 

tilhørende omgivelser, samt bebyggelse af særlig arkitektonisk og 

kulturhistorisk værdi skal bevares. 

Ejendommen er i kommuneplanen omfattet af: 

Værdifulde kulturmiljøer: I de udpegede bevaringsværdige kultur-

miljøer skal de kulturhistoriske værdier sikres, styrkes og anven-

des aktivt, når der sker ændringer i kulturmiljøet. Markante rum-

lige træk og historiske elementer bør opretholdes og fortsat ud-

gøre visuelle historiske referencer i områderne. Der skal vises 

hensyn overfor områdets oplevelses- og fortælleværdi. 

 

Orientering 

Ansøgningen har været sendt til orientering hos dine naboer i peri-

oden fra den 5. august 2020 til den 31. august 2020. 

 

Der er ikke indkommet bemærkninger til projektet i forbindelse 

med orienteringen.   

 

Begrundelse for afgørelsen 

Vi har i vores vurdering lagt afgørende vægt på, at enfamiliehuset 

er opført efter principperne om et klassisk længe hus og skaber en 

klar reference til det lokale kulturmiljø. Det er derfor vores opfat-

telse, at huset vil komme til at fremstå harmonisk i sin kontekst. 

At enkelte elementer ikke lever op til ”Landsbyernes bevaring, en 

vejledning”, ændre ikke vores opfattelse af projektet. Vi bemærker 

her specifik, at enfamiliehuset er med til at viderefortælle historien 

om traditionel byggeskik i landsbyen uden at blive en direkte kopi. 

 

Vi har i vores vurdering tillagt betydning, at et enfamiliehus bør 

kunne leve op til nutidens standarder, samt være tilpasset den 

moderne families behov. 

 

Det er ligeledes kommunens opfattelse, at huset, som ansøgt, ikke 

vil sløre udsigten og indsigten til kirken væsentligt, da husets tag 

er placeret lavere end kirkens sokkelkote.  

 

Det er samtidig vores vurdering, at carporten med tilhørende ud-

hus i sin udformning, placering og materialevalg forstærker fortæl-

lingen om et mindre husmandssted med et stuehus og en mindre 

udhuslænge. 
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Samlet set er det vores vurdering, at både huset og carport med 

tilhørende udhus i sin hovedform, proportioner og materialevalg er 

tilpasset landsbybilledet. 

 

Natura2000 

Nærmeste Natura 2000 område er Brabrand Sø med omgivelser 

(H233), som ligger ca. 6,4 km fra projektområdet. Udpegnings-

grundlaget for området er fem naturtyper: Næringsrig søer og 

vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, rigkær, bøgeskov 

på muldbund, elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld, samt 

egeskov og blandskove på mere eller mindre rig jordbund og tre 

arter: stor vandsalamander, damflagermus og odder. 

 
På grund af afstanden samt projektets karakter vurderes det kon-

krete projekt ikke at kunne påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 

2000 området væsentligt. 

 

Der er ikke registreret bilag IV-arter indenfor eller i nærheden af 

projektområdet. 

 

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.  

 

https://www.bygogmiljoe.dk/
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Klagefrist 

Vi vil ved annoncering offentliggøre, at landzonetilladelsen er givet. 

Annonceringen forventes at finde sted den 04-09-2020. 

 

Der kan klages til Planklagenævnet over, at landzonetilladelsen er 

givet. Klagefristen er 4 uger regnet fra annonceringen. 

 

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, 

det vil sige dagen efter den 02-10-2020 

 

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: 70-81 

Kopi af afgørelse er sendt til: Aarhus Stift, KMAAR@KM.dk  
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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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