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Ejendommens matr.nr.: 34, Spørring By, Spørring 

Adresse:  Haraldsmarkvej 4, 8380 Trige 

Vedrørende: Landzonetilladelse til anvendelsesændring af et 

maskinhus til ridehal 

 

Landzonetilladelse til ændring af anvendelsesændring 

af et maskinhus til ridehal 

 
I forbindelse med at vi fra BBR har modtaget en henvendelse om, 

at bygnings nr. 3 på ejendommen, der i 1975 er godkendt til ma-

skinhus, benyttes til ridehal, er der ansøgt om lovliggørende land-

zonetilladelse for anvendelsesændringen.  

 

Ridehallen benyttes i forbindelse med den rideskole, der er etableret 

på ejendommen. 

 

Bygningen er ikke siden godkendelsen i 1975 tilbygget, og vil ikke 

blive tilbygget i forbindelse med landzonetilladelsen her, der ude-

lukkende er en godkendelse af anvendelsesændringen fra maskin-

hus til ridehal. 

  

 
 

Bygningen er vist ovenfor som bygnings nr. 3. 

Byggeri 
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 

Anette Pilgaard Frederiksen 

Haraldsmarkvej 6 

Spørring 

8380  Trige 

 

TEKNIK OG MILJØ 
Aarhus Kommune 

 

Byggeri 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand  

 

Telefon: 89 40 22 13 

 

 

 

www.aarhus.dk/byggeri 

 

Sag:201902570,  

19/026694 

 

Sagsbehandler: 

Anders Iversen 

 

 

Telefontid 9.30-11.30  

Ekspeditionstid 9.30-15.00 

 

Oplys venligst sagsnummer 

ved henvendelse 

 

 

Klagevejledning trykt på bagsiden 
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Afgørelse 

Aarhus Kommune giver hermed tilladelse til efter planlovens § 35 at 

bygnings nr. 3 i benyttes til ridehal på ejendommen med matr.nr. 

34, Spørring By, Spørring, beliggende på adressen Haraldsmarkvej 

4, 8380, Trige. 

 

Tilladelsen er givet på grundlag af oplysningerne modtaget fra Jer 

løbende fra den 6. maj 2019. 

 

Vilkår 

Tilladelse er givet på betingelse af: 

 

•  At der ikke om- eller tilbygges den eksisterende bygning. 

 

Det ansøgte kræver ikke byggetilladelse, da der ingen væsentlige 

anvendelsesændringer sker i brandstrategi og bygningen forbliver 

uopvarmet, samt at der ikke om- eller tilbygges. 

 

Vurdering og baggrund for afgørelsen 

Ved afgørelsen har Kommunen lagt vægt på: 

 

• at ridehallen etableres i en eksisterende bygning, der lovligt 

er opført på ejendommen. 

 

• at ridehallen godkendes i forbindelse med den rideskole, der 

findes på ejendommen.  

 

Vi gør opmærksom på, at en ridehal til en rideskole ikke er erhvervs-

mæssigt nødvendig for ejendommen som landbrugsejendom, hvor-

for denne ikke kan godkendes efter §36 i planloven. 

 

Derfor skal det ikke forventes, at der fremtidigt vil blive udstedt 

landzonetilladelse til yderligere maskinhus- eller udhusbyggeri på 

ejendommen, da man har valgt at benytte det godkendte nødven-

dige maskinhus til andet formål. 

 

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 
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ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede 

arealer.  

 

Orientering og offentliggørelse 

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

da det vurderes, at anvendelsesændringen ingen betydning har for 

naboer. 

 

Vi vil ved annoncering offentliggøre, at landzonetilladelsen er givet. 

Annonceringen forventes at finde sted den 27-06-2019. 

 

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 25-07-2019. 

 

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

sen ikke udnyttes, før klagesagen er afgjort. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Anders Iversen 
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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 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 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 – 
bortset fra ekspropriationssager og sager om handicappar-
kering, hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til 
skønnet . 

 
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, Juridisk Afdeling, 
Carsten Niebuhrsgade 43, 5. sal, 1577 København V, via 
Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på borger.dk. Be-
nyt 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 dom-
stolene, før klageadgangen er udnyttet. Søgsmål skal være 
anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget klagemyn-
dighedens afgørelse. 
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