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Godkendelse af og landzonetilladelse til udstykning af matr.nr. 
5a Årslev By, Sdr. Årslev – Silkeborgvej 775. 

 

I har ved e-mail af 22. december 2017 forespurgt Aarhus Kommune om 

muligheden for principiel godkendelse af forslag om udstykning af matr.nr. 

5a Årslev By, Sdr. Årslev, beliggende Silkeborgvej 775. 

 

Ejendommen har et samlet areal på 3.000 m². I har forespurgt om mulighe-

den for at frastykke et areal på ca. 1.500 m² med henblik på selvstændig 

bebyggelse. Begge matrikler vil få fælles adgang via den allerede eksiste-

rende overkørsel til Skibbyvej. 

 

Ifølge Aarhus Kommunes vejmyndighed, Center for Byudvikling og Mobilitet, 

er der i henhold til vejlovens § 50, stk. 3 givet tilladelse til, at den for nyligt 

etablerede overkørsel til den nuværende ejendom, benyttes som fælles 

overkørsel, hvis der samtidig tinglyses oversigtsservitut fra overkørslen mod 

syd. 

 

Det stilles i øvrigt som vilkår for tilladelsen, at ingen af de to ejendomme, der 

opstår ved udstykningen, må udstykkes yderligere med adgang til Skibbyvej. 

Det vil sige, at evt. fremtidig udstykning af de to ejendomme (der hver er ca. 

1500 m2) kun kan ske, hvis der kan skaffes anden vejadgang for den ud-

stykkede parcel end til Skibbyvej. Vilkåret skal tinglyses på ejendommene. 

 

Ejendommen er omfattet af kommuneplanrammen 240704BL som udlægger 

området til byzonelandsby, hvorefter områdets anvendelse fastlægges til 

bolig- og erhvervsformål. 

 

Ejendommen er beliggende i landzone. En udstykning forudsætter derfor at 

Aarhus Kommune giver en landzonetilladelse, jf. planlovens § 35, stk. 1.  

 

Sagen har således været i høring, med henblik på at give en landzonetilla-

delse jf. planlovens § 35, stk. 1. 

 

Vi har ikke modtaget nogen indsigelser i sagen.  

 

AFGØRELSE 

Aarhus Kommune har besluttet at give den nødvendige landzonetilladelse til 

udstykning. 

 

I forhold til adgang til ejendommene skal vi meddele følgende: 

Byggeri Juridisk Service 
Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J 

Landinspektørfirmaet LE34, Mogens Lykke 

Søndergaard 

Mellem Broerne 12 

4100 Ringsted 

 

TEKNIK OG MILJØ 
Center for Miljø og Energi 

Aarhus Kommune 

Byggeri Juridisk Service 

Grøndalsvej 1C 

8260 Viby J 

 

Telefon: 89 40 22 13 

Direkte telefon: 61 92 30 58 

 

E-mail: 

Byggeri-Juridisk@mtm.aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

jmia@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sag: 18/000029-12 

Sagsbehandler: 

Michael Juhl 
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- Der gives i henhold til vejlovens § 50, stk. 3 tilladelse til at benytte den 

eksisterende overkørsel fra Skibbyvej som adgang for begge parceller 

der opstår efter udstykningen.  

 

 

Vores vurdering og begrundelse 

Aarhus Kommune har efter indsigelsesfristens udløb truffet afgørelse og vi 

har ved afgørelsen lagt vægt på følgende forhold: 

 

- Der er ikke kommet nogen indsigelser til projektet. 

 

- Vi har vurderet, at den forespurgte udstykning medfører at begge par-

celler får en god og fornuftig størrelse, som giver gode muligheder for at 

etablere ny bebyggelse, og der samtidig er god plads til gode opholds-

arealer. 

 

- Endelig har det haft betydning for vores vurdering, at ejendommen er 

omfattet af en kommuneplanramme der udlægger området til byzone-

landsby, da formålet med en sådan kommuneplanramme er at området 

på sigt skal ændre zonestatus fra landzone til byzone. 

 

Lovgrundlag 

Afgørelsen er truffet i henhold til planlovens § 35. 

 

Afgørelsen vedrørende vejadgang til ejendommen er truffet i henhold til vej-

lovens § 50, stk. 3.  

 

Klagevejledning 

Landzonetilladelsen kan påklages til Planklagenævnet. Tilladelsen annonce-

res på kommunens hjemmeside den 10. september 2018, og klagefristen er 

4 uger regnet fra denne dato. 

 

Den del af afgørelsen der vedrører vejadgang til ejendommen og som er 

truffet med hjemmel i vejlovene, kan påklages til Vejdirektoratet. 

 

Klagevejledning er vedlagt. 

 

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der klages, må 

tilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er afgjort. 

 

Vi vil orientere jer, hvis landzonetilladelsen bliver påklaget. 

 

Kopi af denne afgørelse med klagevejledning er samtidig sendt til de om-

kringboende som tidligere har været hørt i forbindelse med denne sag. 
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Sagens videre forløb 

Nærværende godkendelse er alene en principiel godkendelse af det frem-

sendte udstykningsforslag. Såfremt I ønsker at videreføre udstykningssagen 

bedes egentlig ansøgning derom indsendt hertil, vedlagt skematisk redegø-

relse, ændringskort, landinspektørens oplysninger, og blanket til brug for 

kommunalbestyrelsens erklæring.  

 

I bedes indsende udkast til deklaration om at ejendommene ikke kan ud-

stykkes yderligere med adgang fra Skibbyvej samt udkast til deklaration om 

oversigtsservitut for den fælles overkørsel. 

 

Da den tildelte landzonetilladelse er en forudsætning for godkendelse af 

udstykningen, vil en egentlig ansøgning om udstykning ikke blive realitets-

behandlet, førend fristen for at påklage landzonetilladelsen er udløbet.  

 

Bilag: Klagevejledning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Michael Juhl 

Jurist 


