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Ejendommens matr.nr.: 1 a Grøttrup By, Todbjerg 

Adresse:  Gammelvej 4, 8530 Hjortshøj 

Vedrørende: Landzonetilladelse til opførelse af garage på 137 m² 

 

Landzonetilladelse til opførelse af 137 m² garage 

Aarhus Kommune modtog d. 26. juni 2018 en ansøgning om opfø-
relse af en garage på ovennævnte ejendom. Da ejendommen er 
beliggende i landzone, kræver opførelse af garagen landzonetilla-
delse iht. planlovens § 35, stk. 1. 

Afgørelse 
Aarhus Kommune giver hermed landzonetilladelse iht. planlovens § 
35, stk. 1 til opførelse af 137 m² garage på ejendommen 1 a 
Grøttrup By, Todbjerg, Gammelvej 4, 8530 Hjortshøj. 

Landzonetilladelsen skal udnyttes inden 3 år, idet den ellers bort-
falder. Det fremgår af planlovens § 56, stk. 1. 
 
Ansøgning 
I har søgt om tilladelse til opførelse af garagebygning på 137 m², 
som erstatning for tidligere garage/lagerbygning på 136 m². Gara-
gebygningen opføres i murværk med tegltag, og placeres på no-
genlunde samme sted som tidligere garagebygning. 

Baggrund 
Ejendommen er en landbrugsejendom og er i BBR registreret med 
et matrikulært areal på 23 ha. Ejendommen er beliggende i land-
zone, i det åbne land.  

Naboorientering 
Der er ikke foretaget naboorientering jf. Planlovens § 35, stk. 5 da 
Byggeri har vurderet, at garagen i omfang, udformning og placering 
er af underordnet betydning for naboer. Endvidere har Byggeri 
skønnet at der med garagens placering ikke vil være en negativ vi-
suel påvirkning hos de omkringliggende naboer.  
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Vores vurdering og begrundelse 
Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at bebyggelsen er i overens-
stemmelse med kommuneplanen.  
 
Der er endvidere lagt vægt på, at der er tale om en garagebyg-
ning, som erstatter en eksisterende garagebygning med nogen-
lunde samme placering samt en størrelse og karakter som er tids-
svarende. Garagen opføres i samme stil og med et materialevalg 
som den omkringliggende bebyggelse. 
 
Det er Aarhus Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke er 
i strid med de planmæssige hensyn eller de landskabelige og na-
turmæssige interesser, kommunen skal varetage i henhold til plan-
loven. 

Lovgrundlag og klagevejledning 
Afgørelsen er truffet i henhold til planlovens § 35, stk. 1. Klagevej-
ledning ses på sidste side i denne tilladelse. 

Andre tilladelser, herunder byggetilladelse 
Tilladelsen fritager ikke for at indhente andre tilladelser, for ek-
sempel efter gældende byggelov og bygningsreglement hos kom-
munens bygningsmyndighed. En ansøgning om byggetilladelse kan 
tidligst behandles, når klagefristen er udløbet, eller når eventuelle 
klager er behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. 

Vi gør opmærksom på, at byggearbejdet ikke må påbegyndes, før 
Aarhus Kommune, Byggeri, har givet en byggetilladelse til projek-
tet. 

Offentliggørelse mv. 
Vi vil ved annoncering på kommunens hjemmeside offentliggøre, 
at landzonetilladelsen er givet. Annoncen vil være tilgængelig via 
dette link:  www.aarhus.dk/annoncer 
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Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over, at landzonetil-
ladelsen er givet. Klagefristen er 4 uger regnet fra annoncerings-
tidspunktet. Landzonetilladelsen må ikke udnyttes førend klagefri-
sten er udløbet. Hvis der klages, vil du blive orienteret. Rettidig 
klage har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklage-
nævnet bestemmer andet. 
 
Med venlig hilsen  
 
Christina Sejra Faurschou 
Byggesagsbehandler 

 

Tegningsmateriale, der ligger til grund for tilladelsen: 

 Situationsplan, (99)1.2 dateret d. 11-06-2018 (vores Id 6). 
 Facadetegninger (99)1.5, dateret d. 11-06-2018, (vores Id 

10). 
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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 Klage-
portalen, 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 

 






