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Landzonetilladelse til udstykning af matr.nr. 28fe Viby By, Viby - 
Høskovvej 34, 8260 Viby J 

 

I har søgt om udstykning af matr.nr. 28fe Viby By, Viby. Arealet er markeret 

som delnr. 1 og 4 på det indsendte måleblad dateret 3. januar 2019. 

 

Ejendommen har et samlet areal på 12.675 m². I har søgt om at udstykke et 

areal på ca. 3.214 m².  

 

Aarhus Kommune har den 11. februar 2019 meddelt landzonetilladelse til 

etablering af et regnvandsbassin på hele matr.nr. 28fe. I forbindelse med 

etableringen af regnvandsbassinet ønskes matr.nr. 28fe udstykket, som en 

selvstændig ejendom. 

 

Ejendommen ligger i landzone og er omfattet af Lokalplan nr. 83 fra august 

1982. Ejendommen ligger i lokalplanens delområde I, der udlægger arealet 

til offentlige rekreative formål. 

 

Da ejendommen ligger i landzone forudsætter en udstykning at Aarhus 

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

 

Det ansøgte skønnes at være af underordnet betydning for naboerne, jf. 

planlovens § 35, stk. 5, og der skal således ikke ske skriftlig orientering om 

ansøgningen til naboerne til den omhandlede ejendom. 

 

Afgørelse 

Aarhus Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, 

stk.1 til den ansøgte udstykning af matr.nr. 28fe (delnr. 1 og 4) til regn-

vandsbassin. I henhold til vejlovens § 63, stk. 3 gives tilladelse til, at de eksi-

sterende adgange til matr.nr. 28fe benyttes uændret efter udstykning. 

 

Der er ved afgørelsen lagt vægt på at det ansøgte ikke strider mod de inten-

tioner, som skal varetages efter planloven, herunder landskabelige- og na-

turmæssige værdier. I det udstykningen af matr.nr. 28fe ikke ændrer på de 

fysiske forhold, og adgangen til arealet forbliver uændret.  

 

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år. 

 

Lovgrundlag 

Landzonetilladelsen er givet med hjemmel i planlovens § 35, stk. 1. 
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Afgørelsen vedrørende vejadgang til ejendommen er truffet i henhold til vej-

lovens § 63, stk. 3.  

 

Offentliggørelse og klage 

Landzonetilladelsen kan påklages til Planklagenævnet. Tilladelsen annonce-

res på Aarhus Kommunes hjemmeside den 4. juli 2019, 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. 

 

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen på 4 uger fra annon-

ceringen er udløbet. Hvis der klages, må tilladelsen ikke udnyttes, før klage-

sagen er afgjort. 

 

Du vil straks blive underrettet, hvis der bliver klaget over afgørelsen. 

 

Klagevejledning er vedlagt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Astrid Lave 

Landinspektør 


