
 

18. juni 2019 
 
Side 1 af 4 
 

KOPI 

 

 

 

 

 
 

Ejendommens matr.nr.: 6 d, Hæst By, Trige 

Adresse:  Hæstvej 29, 8380 Trige 

Vedrørende: Lovliggørelse af opførelse af anneks 

 

Landzonetilladelse til eksisterende anneks 

 

Aarhus Kommune giver hermed tilladelse til, efter planlovens § 35, 

at bibeholde bygning på 114 m². Bygningen er opført i 2008 og 

anvendes som anneks til eksisterende bolig. 

 

Bygningen er beliggende på Hæstvej 29, 8380 Trige på ejendom-

men matr.nr. 6d, Hæst by, Trige. 

 

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne i din ansøgning 

modtaget den 06-03-2019. 

 

Landzonetilladelsen skal udnyttes inden 5 år, idet den ellers bort-

falder. 

 

Vi vil ved annoncering offentliggøre, at landzonetilladelsen er gi-

vet. Annonceringen forventes at finde sted den 20-06-2019. 

 

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 20-07-2019. 

 

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

delsen ikke udnyttes, før klagesagen er afgjort. 

 

  

Byggeri 
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 

Jørn Colin Vandbæk 

Hæstvej 29 

8380  Trige 

 

TEKNIK OG MILJØ 
Aarhus Kommune 

 

Byggeri 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand  

Telefon: 89 40 22 13 

 

 

 

www.aarhus.dk/byggeri 

 

Sag:201802041,  

18/026163 

 

Sagsbehandler: 

Keith Lassen 

 

 

Telefontid 9.30-11.30  

Ekspeditionstid 9.30-15.00 

 

Oplys venligst sagsnummer 

ved henvendelse 

 

 

Klagevejledning trykt på bagsiden 
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Byggeriet kræver byggetilladelse 

Vi gør opmærksom på, at endelig lovliggørelse af annekset også 

forudsætter en byggetilladelse iht. byggeloven. 

 

Ansøgning om byggetilladelse, skal indsendes via Byg og Miljø, 

https://www.bygogmiljoe.dk/.  

 

I ansøgningen skal der angives, hvilken hhv. brand- og konstrukti-

onsklasse byggeriet er indplaceret i. Aarhus Kommune, Byggeri 

vurderer, at byggeriet er indplaceret i Brandklasse 1 og Konstruk-

tionsklasse 1. 

 

Der skal i ansøgningen desuden erklæres, hvilke tekniske forhold i 

bygningsreglementet byggearbejdet er omfattet af. Aarhus Kom-

mune, Byggeri vurderer, at byggeriet er omfattet af følgende for-

hold/kapitler: 

 

Kap. 4: Afløb 

Kap. 5: Brand 

Kap. 9: Bygningers indretning 

Kap. 11: Energiforbrug 

Kap. 14: Fugt 

Kap. 15: Konstruktioner 

Kap. 18: Lys og udsyn 

 

Du bedes indsende ansøgning om byggetilladelse umiddelbart efter 

at klagefristen for landzonetilladelsen er udløbet. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Keith Lassen 

Byggesagsbehandler 

  

https://www.bygogmiljoe.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 
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 
individuel interesse i sagens udfald. 

 
KLAGEFRIST 
Klagefristen er 4 uger fra den dato, du har modtaget 
afgørelsen. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen fra annoncens dato. 

 
KLAGEMYNDIGHED 
Planklagenævnet er klagemyndighed. Du klager via 
Klageportalen, 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. 
Klagen 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 
klagefristen sende en begrundet anmodning til den 
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndighe-
den videresender herefter din anmodning til Planklage-
nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-
ning 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 
mener, 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 
individuel interesse i sagens udfald. 
 
Desuden kan Danske Handicaporganisationer og med-
lemsorganisationer heraf klage over afgørelser vedrørende 
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 
mener, at Kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har 
overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. 
Du kan derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser 
– bortset fra ekspropriationssager og sager om handicap-
parkering, hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til 
skønnet . 

 
HVEM KAN KLAGE 
Klage kan indsendes af alle, der har en væsentlig og 
individuel 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 
rettigheder – 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 
offentligt 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. 

 
JANUAR 2019 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.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
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