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Ejendommens matr.nr.: 48 b, Holme By, Skåde 

Adresse:  Jelshøjvej 47, 8270 Højbjerg 

Vedrørende: Ansøgning om landzonetilladelse til terrænregulering i 

forbindelse med opførelse af nyt stuehus som erstatning for 

eksisterende 

 

Landzonetilladelse til terrænregulering 

 

Aarhus Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til ter-

rænregulering på matr.nr. 48, beliggende Jelshøjvej 47, 8270 

Højbjerg. Tilladelsen er givet på baggrund af fremsendt an-

søgning og tegningsmaterialet. 

 

Det er en forudsætning for afgørelsen: 

• At terrassen mod syd ikke får et større omfang end, hvad 

der fremgår af fremsendt tegningsmateriale. 

• At der ikke terrænreguleres mere end angivet på teg-

ningsmaterialet. 

 

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 27. januar 2020 søgt om landzonetilladelse til terræn-

regulering i forbindelse med opførelse af et nyt stuehus samt ga-

rage på ovennævnte ejendom. 

 

Det fremgår af ansøgningen, at eksisterende stuehus nedrives. 

 

Der ansøges om et nyt stuehus som erstatning for det eksiste-

rende samt en garage. Det nye stuehus er placeret delvist på 

samme sokkel som eksisterende. Den nye bygning er dog trukket 

længere mod øst og tættere til Jelshøjvej. Stuehuset udføres som 
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et længehus med udnyttet tagetage med et samlet areal på 244 

m2 og med kælder på 128 m2. Garagen bliver på 42 m2. Bebyg-

gelsen vil blive opført i robuste materialer for at give et arkitekto-

nisk enkelt udtryk. Facaden bliver muret i mellemgrå mursten. Ga-

ragen beklædes med lodrette gyldne trælister, hvilket er en refe-

rence til stalden. Taget bliver i zink/antrazink i mellemgrå, og vin-

duesrammerne bliver i træ/aluminium.  

 

Der terrænreguleres mere end +/- 0,5 meter i forbindelse med 

terrasse mod syd samt ved kældervinduer mod vest, som blotlæg-

ger kælderen delvist. 

 

Til ansøgningen hører tegningsmateriale, som viser den øn-

skede terrænregulering, samt forskellen imellem omfang og 

placering af det nye stuehus og det eksisterende stuehus - 

disse er vedlagt afgørelsen. 

 

Ejendommen 

Ejendommen er en landbrugsnoteret ejendom på 7,1 ha. 

 

I henhold til kommunens byggesagsarkiv og BBR-registeret, 

er der på ejendommen noteret følgende bygninger:  

• Bygning nr. 1: Stuehus på 189 m2, opført i 1977, ned-

rives. 

• Bygning nr. 4: Landbrugsbygning på 120 m2, opført i 

1850 

• Bygning nr. 5: Hestestald og lade på 298 m2, opført i 

2016. 

 

Fredning 

Fredningsnævnet har den 3. juli 2020 meddelt dispensation fra 

Overfredningsnævnets afgørelse af 16. maj 1967 om fredning af 

arealer omkring Jelshøj og Tulshøj (Holme Bjerge). 

 

Det fremgår af fredningsnævnets afgørelse, at man ved besigtigelse 

af ejendommen fik oplysninger om, at bygningen får samme bredde 

som eksisterende stuehus. Det nye stuehus bliver dog 40 cm højere 

og mellem en halv og en meter længere. 

 

Kommuneplan 

Ejendommen er beliggende indenfor kommuneplanrammen 

110004LA – 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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Ejendommen er i kommuneplanen omfattet af: 

Bevaringsværdige landskaber: Inden for områder med særlig god 

landskabskarakter bør større byggeri og anlæg undgås. 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 bevaringsværdi: Kystklinter – Inden for områder 

af særlig geologisk interesse skal landskabsformer og blottede pro-

filer mv., som særlig tydeligt afspejler landskabets opbygning og 

de geologiske processer, bevares og beskyttes. 

 

Orientering 

Ansøgningen har været sendt til orientering hos omkringliggende 

naboer i perioden fra den 9. juli 2020 til den 13. juli 2020. 

 

I forbindelse med naboorientering har vi modtaget 5 høringssvar 

fra henholdsvis ejere og beboerne på Jelshøjvej 45, 8270 Høj-

bjerg. Høringssvarene er alle identiske. 

 

Besvarelsen vedrører hovedsageligt, udsigt fra indsigernes ejen-

dom, stuehuset omfang og placering, eksisterende beplantning 

ikke må overstige 2 meter, garagens omfang, udformning og pla-

cering, samt anmodning om koter i forbindelse med den ønskede 

terrænregulering. 

 

Garage: Der gøres indsigelse imod garagens placering vest for 

stuehuset. Indsiger vurderer, at placeringen medfører, at bebyg-

gelsen på ejendommen fremstår spredt. Det fremgår ligeledes et 

ønske om, at garagen opføres med fladt tag. 

 

Tidligere afgørelse: I høringssvaret henvises der til tidligere afgø-

relse, vedrørende opførelse af eksisterende stuehus. Det er nabo-

ernes opfattelse, at der dengang blev sat vilkår om, at stuehuset 

havde opnået sit maksimale omfang samt at beplantning omkring 

stuehuset ikke måtte være højere end 2 meter. Sagen fremgår af 

kommunens arkiv - denne er vedlagt afgørelsen. 

 

Udsigt: Af indsigelsen fremgår det, at det nye stuehus vil være til 

gene i forhold til udsigten fra indsigers ejendom. Det fremgår end-

videre, at indsiger ønsker, at det nye stuehus får samme højde og 

omfang som eksisterende.  

 

Indsigelsen har været i partshøring hos dig fra den 20. august 

2020 til den 3. september 2020. Du har fremsendt en redegørelse 

den 26. august 2020, hvoraf det fremgår, at det ansøgte stuehus 

opføres som erstatning for eksisterende stuehus og at de 



 

14. september 2020 
 
Side 4 af 9 
 

KOPI 

almindeligt gældende højde- og afstandskrav i bygge- og planlo-

ven er overholdt. Du henviser endvidere til, at der jf. gældende 

praksis kan opnås landzonetilladelse til en ny bolig, som erstatning 

for en eksisterende bolig. Du tilføjer hertil, at der ikke kan stilles 

vilkår til, at boligen opføres med nøjagtig samme placering. 

 

I forhold til indsigers anmodning om koter, henviser du til teg-

ningsmateriale af den 1. april 2020, hvoraf omfanget af terrænre-

guleringen fremgår. 

 

Du bemærker, at fredningsnævnet har besigtiget ejendommen og 

har her måtte konstateret, at beplantningen er væsentlig højere 

end 2 meter. Du skriver hertil, at der ikke er krav til, at beplant-

ningen skal holdes under 2 meter. 

 

Afslutningsvis henviser du til, at garagen ikke kræver landzonetil-

ladelse, jf. § 36. stk. 1, nr. 8 i planloven samt at det er almindeligt 

at have garager placeret i tæt tilknytning til boligen. 

 

Begrundelse for afgørelsen 

I vurderingen har vi særligt lagt vægt på, at terrænreguleringen 

ikke strider mod de overordnede hensyn, som planloven skal 

sikre, idet den sker i forbindelse med opførelse af et nyt stuehus, 

som placeres i et skrånende terræn. Vi har her lagt vægt på, at 

det nye stuehus opføres delvist på eksisterende stuehus sokkel. 

Det er dermed kommunens vurdering, at det nye hus ikke vil 

komme til at fremstå mere markant eller dominerende i landska-

bet. Områdets tilstand og karakter vurderes dermed bevaret. 

 

Vi har vurderet at terrænreguleringen mod øst ikke vil få væsentlig 

betydning for det bevaringsværdige landskab, da reguleringen sker 

ind mod ejendommens gårdareal. Terrænreguleringen er dermed 

ikke synlig for andre end ejendommens beboer. 

 

Terrænreguleringen mod syd ved terrassen vurderes ikke at æn-

dret væsentlig på landskabet. Terrassen medfører, at der sker et 

brud på facaden mod syd, som ellers kunne komme til at fremstå 

markant med høj sokkel. Samtidig er terrassen udformet med 

trapper, som flugter med landskabet, hvilket får den samlede byg-

ningsmasse til at fremstå mindre dominerende. 

 

Ligeledes har vi lagt vægt på, at det ansøgte er i overensstem-

melse med de planmæssige interesser, som fremgår af 

Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune. Dette da vi vurderer, at 

materialevalg, udformning og placering er tilpasset de landskabe-

lige hensyn i området. 

 

Vi har vurderet, at indsigelserne ikke giver anledning til anden af-

gørelse. 
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Kommunen ønsker at redegøre for, hvorfor vi mener, at indsigel-

serne ikke kan lede til anden afgørelse. Vi har inddelt i 4 underem-

ner for at kunne besvare indsigelserne. 

 

Garage 

Det er vores vurdering, at garagen ikke kræver landzonetilladelse 

jf. planloven § 36. stk. 1, nr. 8. 

 

§ 36. Tilladelse efter § 35, stk. 1, kræves ikke til: 

8) Opførelse af garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende 

bygninger på højst 50 m2, når disse opføres i tilknytning til enfa-

miliehuse eller sommerhuse og byggeriet ikke medfører oprettelse 

af en ny bolig. 

 

Garagen er under 50 m² og opføres i tilknytning til stuehuset. Ved 

tilknytning forstås jf. gældende praksis, at sekundærbebyggelse er 

omfattet af § 36. stk. 1, nr. 8, hvis de placeres i en maks. afstand 

af 20 meter. 

 

Det er derfor kommunens vurdering, at den ansøgte garage er 

omfattet af § 36. stk. 1, nr. 8 og kan opføres uden landzonetilla-

delse. Det er samtidige kommunens opfattelse, at garagen er om-

fattet af byggeretten, jf. bygningsreglementet BR18. Kommunen 

kan derfor ikke nægte en tilladelse til garagen, som ansøgt, jf. § 

168 i BR18. 

 

Tidligere afgørelse 

Det fremgår ikke, af hverken amtets afgørelse af den 24. septem-

ber 1975 eller fredningsnævnets afgørelser af den 1. oktober 

1975, at eksisterende stuehus har nået en grænse med hensyn til 

udformning eller omfang. Der er sat vilkår om, at placeringen bli-

ver maks. 15 meter fra eksisterende bebyggelse mod vest samt 

maks. 15 til vej mod nord. 

Det nye stuehus opføres tættere til både vejen og eksisterende be-

byggelse mod øst end eksisterende stuehus. 

Der er stillet vilkår i afgørelsen om, at det forudsætter frednings-

nævnets forudgående godkendelse, hvis arealet mellem huset og 

kommunevejen beplantes. 

 

Det fremgår dog, at der har været et ønske fra kommunens stads-

arkitekt om, at beplantning omkring stuehuset, holdes i en højde 

på maks. 2 meter. Dette for at sikre udsigten hen over markerne 

fra kommunevejen mod vest. 

Hverken amtet eller fredningsnævnet har valgt at stille vilkår 

herom i deres afgørelser. Kommunen har derfor ikke i sinde at 

stille et sådan vilkår i den pågældende sag. Herunder i betragtning 

af, at der ikke ses nogen tungtvejende hensyn, som kan begrunde 

et sådan vilkår. Beplantningen på ejendommen, er efter kommu-

nens opfattelse, umiddelbart tilladt jf. fredningskendelsen og 
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forhindre ydermere ikke udsigten fra kommunevejen, som har væ-

ret det hensyn, man har forsøgt at sikre. 

 

Af fredningskendelsen fremgår, at udenfor de nuværende havean-

læg og eksisterende beplantning er tilplantning kun tilladt med 

fredningsnævnets godkendelse, bortset fra beplantning af læhegn 

eller til bevarelse og fornyelse af eksisterende bevoksning. 

 

Ud fra luftfoto ses det, at beplantningen afgrænser haveanlægget, 

som læhegn. Det vurderes at være umiddelbart tilladt, jf. 

fredningsbestemmelsen vedrørende beplantning. 

 

Udsigt 

Det er vores opfattelse, at bygningens omfang er i overensstem-

melse med bygningsreglementets bestemmelser om byggeret, for 

hvad angår bygningens højde. Der er ikke optaget bestemmelser i 

kommuneplanen, som kan begrunde en mere restriktiv behandling 

af den aktuelle sag. Det er vores vurdering, at der ikke ses nogen 

tungtvejende hensyn, som kan begrunde, at stuehuset får nøjag-

tigt samme omfang og placering som eksisterende stuehus på 

baggrund af indsigers bekymring i forhold til udsigtsforhold. Vi har 

hertil bemærket, at terrænet er faldende i nord/sydgående ret-

ning, hvorfor indsigers hus er placeret højere i landskabet end det 

ansøgte stuehus. Det er kommunens vurdering, at den beskedne 

forøgelse af højden på 40 cm ikke medfører, at huset fremstår 

mere dominerende i landskabet og at det efter kommunens opfat-

telse ikke konkret medfører væsentlige nabogener eller begrænser 

udsigtsforholdene fra kommunevejen. 

 

Et stuehus kan jf. gældende praksis opføres uden landzonetilla-

delse, hvis omfanget ikke overstiger 250 m². Det skal ligeledes 

bemærkes, at stuehuset efterfølgende ville kunne tilbygges med 

indtil 500 m² uden landzonetilladelse. Det vurderes derfor, at der 

ikke er grundlag for at nægte en tilladelse på baggrund af det an-

søgte stuehus omfang, placering eller højde. 

 

Stuehus på en landbrugsejendom 

Terrænreguleringen har et omfang, som efter kommunens vurde-

ring kræver landzonetilladelse. Stuehuset har dog et omfang og en 

placering, som efter kommunens vurdering, ikke er omfattet af 

krav om landzonetilladelse, jf. § 36. stk. 1, nr. 3 i planloven: 

 

§ 36. Tilladelse efter § 35, stk. 1, kræves ikke til: 

3) Byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den 

pågældende landbrugsejendom, landbrugsbedrift, bortset fra hus-

dyranlæg, eller skovbrugsejendom eller for udøvelse af fiskerier-

hvervet, jf. dog stk. 2. 
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Jf. § 9 i landbrugsloven skal en landbrugsejendom være forsynet 

med en passende bolig. Et stuehus er derfor i planlovens forstand 

en erhvervsmæssig nødvendig bolig, for driften af en landbrugs-

ejendom. 

 

§ 9. En landbrugsejendom skal holdes forsynet med en passende 

beboelsesbygning, medmindre ejendommen ejes sammen med en 

anden landbrugsejendom med beboelsesbygning, jf. § 10. 

 

Det er en forudsætning, at stuehuset opføres i tilknytning til de 

hidtidige bygningsarealer på ejendommen, samt at der ikke er to 

stuehuse på ejendommen. 

 

Det nye stuehus opføres delvist på soklen af eksisterende stuehus, 

hvilket forudsætter, at det eksisterende stuehus nedrives før opfø-

relse af det nye. Ovenstående kriterier er efter kommunens opfat-

telse opfyldt. 

 

Den aktuelle landzonetilladelse er til terrænreguleringen og ikke 

stuehuset i sig selv.  

 

Samlet er det derfor vores vurdering, at stuehuset, som ansøgt, 

ikke kræver landzonetilladelse og kan opføres, jf. § 36. stk. 1, nr. 

3 i planloven. Det er derfor udelukkende terrænreguleringen, som 

har et omfang, der efter kommunens vurdering, kræver en landzo-

netilladelse. 

 

Natura 2000 

Aarhus Kommune vurderer, at byggearbejdet ikke vil have 

væsentlig indvirkning på dyre- og planteliv, herunder at der ikke 

vil ske forringelse eller beskadigelse af yngle-, vokse, eller 

rasteområder for særligt beskyttede arter jf. 

habitatsbekendtgørelsen. Ejendommen er ca. 2,5 km fra Natura 

2000 område Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker med 

omgivelser. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke 

udpegningsgrundlaget eller bilag IV-arter. 
 

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. 
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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 15-09-2020. 

 

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 13-10-2020  

 

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: 24 og 31  

Link til arkiv: https://minejendom.aarhus.dk/Byggesag/Vis/81669  

 

Kopi af afgørelsen sendes til: 

Sandie Severinsen Hvirvelkær, Jelshøjvej 45, 8270 Højbjerg  

Rolando Hildago Vargas, Jelshøjvej 45, 8270 Højbjerg  

Frank Riget Andersen, Jelshøjvej 45, 8270 Højbjerg 

Morten Riget Ravn Kristensen, Jelshøjvej 45, 8270 Højbjerg 

Ebbe Hvirvelkær, Jelshøjvej 45, 8270 Højbjerg  

  

https://www.bygogmiljoe.dk/
https://minejendom.aarhus.dk/Byggesag/Vis/81669
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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.borger.dk/
http://www.virk.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
http://www.borger.dk/
http://www.nmkn.dk/


ADRESSE:
Jelshøjvej 47, 8270 Højbjerg. Matr. XXXX

BRUTTOAREALER :
1.SALSPLAN 116 M²
STUEPLAN 128 M²
I ALT 244 M²

KÆLDERPLAN 128 M²

GARAGE   42 M²

1.SALSPLAN 116 M²STUEPLAN 128 M²KÆLDERPLAN 128 M²

GARAGE 42 M²
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 tegning nr.: fase:

 sag:
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OK gulv skønnet kote108.45
Eksist. og fremtidig
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Eksist. og fremtidig

Terrænsnit 6 meter fra facaden.
Ved terrassens afslutning mod terræn
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 3. juli 2020

FN-MJØ-057-2020. Opførelse af ny bolig og maskinhus

Fredningsnævnet modtog den 14. maj 2020 Aarhus Kommunes udtalelse om en ansøgning om at opføre et 
nyt stuehus og en garage på matr.nr. 48b Holme By, Skåde, Jelshøjvej 47, 8270 Højbjerg. Ansøgningen er 
indsendt af arkitektfirmaet Frost Larsen A/S for ejendommens ejer Lotte Pinstrup Eriksen. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er 
anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 16. maj 1967 om fredning af arealer omkring 
Jelshøj og Tulshøj (Holme Bjerge). De fredede arealer skal bevares i deres tilstand på fredningstidspunktet, 
således at ejendommenes karakter af landbrugs-, gartneri- og skovbrugsejendomme opretholdes. Der skal 
ved driften tages hensyn til bevarelsen af de landskabelige og naturvidenskabelige interesser. Terrænæn-
dringer er ikke tilladt. Opførelse af nye landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsbygninger og om- og tilbygning til 
sådanne eksisterende bygninger må ikke påbegyndes, før tegninger og planer er godkendt af fredningsnæv-
net. Foretages sådanne om- eller tilbygninger i forbindelse med ejendommens overgang til anden benyttel-
se, f.eks. til sommerhusbeboelse eller helårsbeboelse til personer uden for nævnte erhverv, skal der i hvert 
enkelt tilfælde indhentes tilladelse til bygningsændringen fra fredningsnævnet. Fredningsnævnet skal være 
berettiget til at meddele afslag på sådanne ansøgninger, hvis ombygningen vil medføre væsentlige ændrin-
ger i bygningens ydre fremtoning. Det er herudover forbudt at opføre enhver art af bygninger eller at anbrin-
ge eller opsætte bl.a. skure. 

Aarhus Kommune har oplyst, at der ansøges om at opføre et nyt stuehus og en garage. Stuehuset bliver med 
1. sal med et samlet areal på 244 m2 og med kælder på 128 m2. Garagen bliver på 42 m2. Bebyggelsen vil 
blive opført i robuste materialer for at give et arkitektonisk enkelt udtryk. Facaden bliver muret i mellemgrå 
mursten. Garagen beklædes med lodrette gyldne trælister, hvilket er en reference til stalden. Taget bliver i 
zink/antrazink i mellemgrå, og vinduesrammerne bliver i træ/aluminium. 

Aarhus Kommune har endvidere oplyst, at ejendommen er ca. 2,5 km fra Natura 2000 område Giber Å, Ene-
mærket og Skåde Havbakker med omgivelser. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke udpegningsgrundla-
get eller bilag IV-arter.

Aarhus Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker landskabet væsentligt, idet den nye bolig har ca. 
samme fodaftryk og højde og placeres nogenlunde samme sted +/- et par meter som den eksisterende bolig. 
Den ekstra bygning til garagen er mindre og passer ind i anlægsstrukturen. Det vurderes ikke, at der skal 
terrænreguleres udover et mindre terrasseareal. Materialevalget er afdæmpet og tilpasset landskabet. Det 
anbefales, at der meddeles dispensation.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 22. juni 2020. I besigtigelsen deltog 
endvidere Lotte Pinstrup Eskesen med arkitekt Svend Åge Christensen, Aarhus Kommune ved Iben Knudsen 
og Danmarks Naturfredningsforening ved Søren Højager og Morten Larsen. Projektet blev gennemgået. Det 
blev supplerende oplyst, at den nuværende bygning ifølge BBR har et bebygget areal på 198 m2. Den nye 
bygning får ca. samme bredde som den nuværende bygning. Den bliver 40 cm højere og ½-1 meter længere. 
Sokkelhøjden bliver ikke øget, men kælderen vil som følge af terrænforholdene blive synlig ved bygningens 
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hjørne mod sydøst, hvor der vil blive placeret et par mindre vinduer. Terrassen mod syd bliver ikke større 
end den nuværende terrasse. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation,

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af arealer omkring Jelshøj og Tulshøj (Holme Bjerge) betyder, at projektet kræver fredningsnæv-
nets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele 
dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området 
er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det 
ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet meddeler dispensation til den nye bolig, som får stort set samme placering og kun udvides 
lidt i forhold til den eksisterende bolig, og som på den baggrund og efter dens placering på ejendommen og 
ejendommens placering i landskabet ikke findes at få betydning for landskabsoplevelsen. Det er et vilkår for 
dispensationen, at terrassen mod syd ikke får et større omfang end den nuværende terrasse, idet der i mod-
sat fald som følge af terrænfaldet ville være tale om væsentlige terrænændringer. 

Fredningsnævnet er af den opfattelse, at der i forvejen er en stor bygningsmasse på ejendommen, og at 
garagen i den ansøgte udformning for en isoleret betragtning kan have betydning for landskabsoplevelsen. 
Fredningsnævnet meddeler dog på baggrund af en konkret vurdering af dens beliggenhed også dispensation 
til denne, da det kun er ved passage ved indkørslen til ejendommen, at den er umiddelbart synlig.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør 
størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis kla-
geren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for 
efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører 
til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage 
meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Søren Bundgaard Poulsen,
2. Lotte Pinstrup Eskesen,
3. arkitekt Svend Åge Christensen,
4. Miljøstyrelsen, 
5. Aarhus Kommune, sagsnr. 20/043082-2,
6. Danmarks Naturfredningsforening, København,
7. Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus,
8. Dansk Ornitologisk Forening, København,
9. Dansk Ornitologisk Forening, Aarhus,
10. Dansk Botanisk Forening, København,
11. Friluftsrådet, centralt,
12. Friluftsrådet, kreds Aarhus Bugt,
13. Region Midtjylland,
14. Slots- og Kulturstyrelsen.


