
 

 

12. september 2018 
Side 1 af 3 
 

KOPI 

 

 

 

 

 
 

Ejendommens matr.nr.: 2 d, Lillering By, Framlev 

Adresse:  Storringvej 5, 8462 Harlev J 

Vedrørende: Udvidelse af ét vandhul samt oprensning af to 

vandhuller 

 

Landzonetilladelse til etablering af vandhul 

 

Aarhus Kommune giver hermed tilladelse efter planlovens § 35, stk. 

1 til at udvide et eksisterende vandhul fra ca. 250m² til ca. 600m2 

på matr.nr. 2d, Lillerin By, Framlev, beliggende Storringvej 5. 

 

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i Jeres ansøgning 

modtaget den 28. juni 2018, med senere supplerende redegørelse 

pr. mail, modtaget den 23. juli 2018 og 10. september 2018.  

 

Der er følgende betingelser for tilladelsen: 

 

1. at der ikke etableres øer i vandhullet, 

2. at det opgravede materiale udspredes i et lag på højst 30 cm 

på det omgivende areal, og placeres som vist på kort mod-

taget i mail af den 10. september 2018.  

3. at hældningen af vandhullets bund og bredder ikke må være 

større end 1:5. 

4. at der ikke udsættes fisk eller fugle, og der må ikke fodres i 

og ved vandhullet. 

5. at eventuel beplantning kun sker langs nord- og vestbred-

derne og mindst 10 m fra vandhullets kant. 

6. at evt. drænledninger, der måtte blive berørt af vandhullet, 

ikke afbrydes. 

7. at du retter henvendelse hertil, når arbejdet er udført. 
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Landzonetilladelsen skal udnyttes inden 5 år, da den ellers bortfal-

der. 

 

 

Baggrund for afgørelsen 

Det er vores vurdering, at det ansøgte ikke vil stride mod planloven 

og de interesser, der skal varetages vedrørende blandt andet land-

skabelig, naturmæssige eller nabomæssige interesser. 

 

Vi har gennemført en naboorientering, der ikke medførte indsigelser 

mod etablering af vandhullet. 

 

Ansøgningen har desuden været forelagt afdelingen Vand og Natur. 

Dette er sket i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyt-

tede naturtyper.  

 

De har den 5. juli 2018 meddelt tilladelse til det ansøgte. Eventuelle 

vilkår i Deres tilladelse skal efterkommes. 

 

Klagemulighed 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefri-

sten er 4 uger, regnet fra annonceringen. Annonceringen foretages 

den 13-09-2018. 

 

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet 

den 11-10-2018. 

 

Hvis der klages, vil du blive orienteret. I så fald må landzonetilladel-

sen ikke udnyttes, før klagesagen er afgjort. 

 

Opmærksomheden henledes på museumslovens §§ 25-27, som 

vedlægges. Det henstilles, at du i god tid inden arbejdets udførelse 

kontakter Moesgård Museum.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Moesgård Museum på tlf. 87 16 

10 16 eller pr. mail på moesgaard@moesmus.dk  

 

Med venlig hilsen  

 

Anders Iversen  

mailto:moesgaard@moesmus.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 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 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 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 
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http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
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