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Ejendommens matr.nr.: 9 a, Århus Markjorder 

Adresse:  Skovridervej 1, 8000 Aarhus C 

Vedrørende: Landzonetilladelse til opførelse af bålhytte 

 

Landzonetilladelse til opførelse af en bålhytte på 81m2 

 
I forbindelse med opførelse af en bålhytte på 81m2 er der ansøgt 

om landzonetilladelse, idet ejendommen er beliggende i landzone.  

 

Der ansøges om tilladelse til at opføre en 8-kantet bålhytte i en 

størrelse på 81m2 og med en maksimal højde på ca. 4,6 meter på 

ovenstående ejendom. 

 

Bålhytten opføres med sider som 1 på 2 træbeklædning og med 

bærende konstruktioner i træ og med tagpap på taget.  

 

Bålhytten skal blandt andet fungere som samlingssted for arrange-

menter afholdt i Aarhus MTB. Bålhytten vil blive lagt ind i portalen 

Friluftsliv Aarhus, og derved vil alle borgere kunne booke bålhytten. 

Bålhytten er af en størrelse, som gør sig gældende til mange men-

nesker, og Aarhus MTB påregner 125 brugere ugentligt. 

 

Der vil ikke blive etableret parkeringspladser i tilknytning til bålhyt-

ten, da der ikke vil være permanent mulighed for tilkørsel til bålhyt-

ten med bil. Der er på Strandskovvej en nærliggende parkerings-

plads. 

 

Hele området er plantet til, hvorfor bålhytten om nogle år forventes 

at være indhyllet i beplantning, så bålhytten udadtil syner af så lidt 

som muligt. 

 

Der vil ingen terrænregulering blive foretaget i forbindelse med op-

førelse af bålhytten. 
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Den ansøgte placering er vist ovenfor 

 

 

Afgørelse 

Aarhus Kommune giver hermed tilladelse til efter planlovens § 35 at 

opføre en bålhytte på ejendommen matr.nr. 1e, Moesgård Hgd., 

Mårslet, beliggende på adressen Skovridervej 1. 

 

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i Jeres ansøgning 

modtaget den 17. maj 2018, samt supplerende oplysninger i mail 

modtaget den 22. maj 2018. 

 

Landzonetilladelsen skal udnyttes inden 3 år, idet den ellers bortfal-

der. 

 

Vilkår 

Tilladelse er givet på betingelse af: 

 

• at der opnås byggetilladelse til det ansøgte forinden bygge-

riet påbegyndes. 

 

Vurdering og baggrund for afgørelsen 

Ved afgørelsen har Kommunen lagt vægt på: 

 

• at det ansøgte har en rekreativ værdi for området. 
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• at det ansøgte har en begrænset størrelse, der gør, at dette 

ikke vil være dominerende for området. Herunder grundet 

den de materialer bålhytten opføres i, samt at der beplantes 

rundt om denne. Ydermere er der lagt vægt på, at der ingen 

terrænregulering foretages. 

 

• at det ansøgte er placeret tæt på en parkeringsplads og en 

større vej, hvor infrastrukturen i området gør, at der forefin-

des parkering til biler. 

 

Naturstyrelsen har udtalt sig, at det ansøgte ikke kræver dispensa-

tion eller anden godkendelse efter skovloven. 

 

Lovgrundlag 

Det ansøgte forudsætter landzonetilladelse efter planlovens § 35, 

som bl.a. fastsætter:  

 

§ 35. I landzoner må der ikke uden tilladelse fra landzonemyndig-

heden foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske æn-

dring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede area-

ler.  

 

Andre tilladelser 

Vi gør opmærksom på, at arbejdet ikke må påbegyndes, før 

Byggeri i Aarhus Kommune har givet en byggetilladelse. 

 

Orientering og offentliggørelse 

Jf. planlovens §35, stk. 5 har det ansøgte ikke været i nabohøring, 

da alle omkringliggende arealer er ejet af Aarhus Kommune, der 

også lægger areal til bålhytten. 

 

Vi vil ved annoncering offentliggøre, at landzonetilladelsen er givet. 

Annonceringen forventes at finde sted den 25-06-2018. 

 

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over, at landzonetil-

ladelsen er givet. Klagefristen er 4 uger regnet fra annonceringen. 

 

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes førend klagefristen er udløbet, 

det vil sige den 23-07-2018. 
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Hvis der klages, vil du blive orienteret. I så fald må landzonetilladel-

sen ikke udnyttes, før klagesagen er afgjort. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Anders Iversen 

 

 

  

 


