
 

 

Landzonetilladelse 
I henhold til Planlovens § 35 meddeles der herved landzonetilladelse til, som ansøgt,  
 
 Opførelse af et offentligt tilgængeligt shelter og toiletskur 
 

på ejendommen  matr. nr. 15, VILSBÆK, HOLBØL 
beliggende  Stoltelundvej 52, 6330 Padborg  

 
Gyldighed og udnyttelse 
Tilladelsen bliver offentliggjort den 20. januar 2023 på Aabenraa Kommunes hjemmeside, og 
må tidligst udnyttes 4 uger efter denne dato. Se også afsnittet Klagevejledning.  
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. 
 
Lovgrundlag 
Tilladelsen er givet efter § 35, stk. 1, i Lov om planlægning, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 
1. juli 2020 med senere ændringer. 
 
Efter § 35 må der i landzone ikke ske bebyggelse eller ændring i anvendelsen af bestående 
bebyggelse og ubebyggede arealer uden forudgående tilladelse fra byrådet. 
 
Formålet med landzonebestemmelserne er at friholde det åbne land for byggeri og anlæg, der 
ikke er erhvervsmæssig nødvendig for landbrug, skovbrug og fiskeri. 
 
Redegørelse 
Der er søgt om landzonetilladelse til at opføre offentligt tilgængeligt åbent shelter samt 
primitivt toiletskur. Konstruktionerne placeres ca. 125 m fra hovedbygningerne og i en lavning 
i eksisterende terræn med megen bevoksning omkring. Placeringen er valgt ud fra ønsket om 
læ og mindre synlighed i landskabet. Se kort næste side 
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Luftfoto – placering af shelter er vist med rødt kryds 
 
Gul linje viser adgangsvejen fra Stoltelundvej for vandrere og cyklende. Der opstilles 
henvisningsskilte i størrelse A4 placeret ved turkise krydser, i stil med nedenstående figur: 
 

 
Skiltene vurderes at kunne opstilles og udformes i henhold til naturbeskyttelseslovens § 21 om 
skiltning i det åbne land. 
 
Der vil være adgang til shelteret hele året, det vil sige shelteret kan ikke lukkes eller låses. Der 
etableres bålplads foran shelteret i henhold til bygningsreglementets regler om indbyrdes 
afstand. Der etableres et simpelt skur i træ omkring et campingtoilet, der placeres mellem 
træerne. Derudover kan besøgende aftale og anvende toilet og bad i hovedhuset. Ejer af 
ejendommen står for orden og vedligehold. 
 
Næste side vises foto af lignende åbent shelter: Længde 3 m, dybde 2,3 og højde ca. 1,2 m 
med træsider og tagpap på tagfladen. Toiletskuret er ca. 1 m² med træbeklædte sider og en 
mørk tagplade øverst. 
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Planforhold 
Landbrugsejendommen på ca. 5,5 ha er beliggende i det åbne land uden kommuneplanramme. 
Arealet er beliggende inden for følgende relevante landskabelige udpegninger i 
kommuneplanen; værdifulde geologiske områder, værdifulde landskaber og områder med 
særlige økologiske forbindelser. 
 
NATURA 2000 og Bilag IV 
Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv kan påvirke Natura 2000-
områder væsentligt grundet afstanden på knap 2,4 km til nærmeste Natura 2000 område.  
 
Der er ikke registreret nogen bilag IV-arter på ejendommen ved opslag på Danmarks 
Naturdata. Det ansøgte vil efter Aabenraa Kommunes vurdering ikke medføre beskadigelse 
eller ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af 
habitatdirektivets bilag IV. 
 
Naboorientering 
Kommunen har orienteret naboer om ansøgningen og der er i den forbindelse indkommet 
bemærkninger: 
 

- Spørger til formålet og hvem der søger om opstilling 
- Spørger til adgangsvej 
- Oplyser at det valgte opstillingsareal angiveligt er fyldt op med affald 
- Ønsker at opstilling holder 500 m fra deres område 

 
Ansøger svarer følgende: 
Formålet og anvendelsen af shelteret er til vandre- og cykelturister i og på nærområdets stier 
og udlagte ruter. 
 
Opstillingen er udelukkende af privat ophav og ejer står selv for opstilling og drift og 
vedligehold af pladsen og konstruktionerne. 
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Adgangsvej er udelukkende på egen grund og der skiltes netop for at sikre, at brugere færdes 
via den ansøgte rute. 
 
Aabenraa Kommune svarer følgende: 
Såfremt ejer under anlægsarbejdet støder på forurening i jorden, skal Aabenraa Kommune 
kontaktes i henhold til punkt 2 under Anden lovgivning her i afgørelsen. Det er ejers eget 
ansvar at sikre, at forholdene er forsvarlige til den brug der søges om. 
 
Grundejer har en umiddelbar ret til at opføre byggeri i tilknytning til hovedbygningerne. Da der 
er meget bevoksning på den østlige del af grunden, vil begrebet tilknytning på denne grund 
være uden for bevoksningen for at kunne opleves som samlet. Det vil omvendt sige, at 
placeres noget længere væk og inde i bevoksning, kræver det således en landzonetilladelse på 
baggrund af en konkret vurdering af blandt afstande og omgivelserne på den ansøgte 
placering.  
 
Den ønskede placering er ca. 125 m fra hovedbygningerne og ca. 55 m fra nabos grund 
matr.nr. 43 Vilsbæk, Holbøl. I mellem placeringen og samme nabogrund ligger en offentligt 
ejet vejmatrikel med overkørsel fra Stoltelundvej. På placeringen med shelter er der tæt 
bevoksning og en lille lavning.  
 
Der er ikke tinglyst afstandskrav i forhold til nabos grund på den ansøgte placering. 
 
Det er således Aabenraa Kommunes vurdering, at afstandskrav i gældende plan- og byggelov 
er overholdt for shelter og toiletskur i forhold til nabogrund. 
 
Begrundelse 
Der ansøgte vurderes at være et primitivt overnatningssted med et enkelt shelter, det vil sige 
åbent og uden mulighed for at stå oprejst inde i konstruktionen. Toiletskuret sidestilles med et 
anlæg for multtoilet, for så vidt angår størrelse og uden skyllemulighed. Anvendelsen af stedet 
er til enkelte ophold af kortere varighed (typisk en til to nætter) og for gående og cyklende.  
 
Trods afstanden til hovedbygningerne skønnes shelter og toiletskur at være indpasset til den 
ansøgte placering med terrænlavning og lav konstruktionshøjde og mørke tag, samt 
placeringen inde blandt træerne. Begge dele er med til at sløre synligheden i landskabet. Det 
er således Aabenraa Kommunes vurdering, at der ikke sker væsentlig eller spredt bebyggelse 
eller aktivitet i det åbne land. 
 
Adgangsvejen til pladsen er skiltet, og kan således foregå alene på ejers egen grund. Der 
skiltes ikke på via den offentlige vejmatrikel der løber øst for grunden, matr.nr. 37 Vilsbæk, 
Holbøl.  
 
Det er Aabenraa Kommunens samlede vurdering, at det ansøgte ikke strider mod de hensyn, 
landzonebestemmelserne og planloven i øvrigt varetager eller imod kommuneplanens 
retningslinjer. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan, af ansøger og øvrige parter i sagen, påklages til Planklagenævnet i henhold til 
vedlagte klagevejledning senest 4 uger fra offentliggørelsen. 
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 
 
Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb modtager besked fra Aabenraa Kommune 
om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. 
 
Anden lovgivning 

- Det ansøgte kræver tilladelse efter Byggeloven.  
Kommunen har modtaget ansøgning herom. Ansøgningen er tildelt sagsnr. 22/2380 

- Hvis der under jordarbejdet konstateres en forurening af jorden/vandløb skal Aabenraa 
Kommunes industrigruppe underrettes på telefon 73 76 76 76 eller 
industri@aabenraa.dk jævnfør Jordforureningslovens § 70 

- Arbejdet kan være omfattet af Museumslovens §§ 25 - 27, der omhandler beskyttelsen 
af arkæologiske anlæg. Hvis der ved gravearbejde fremkommer fund af fortidsminder, 
skal gravearbejdet omgående stoppes og Museum Sønderjylland straks underrettes. 
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Museum Sønderjylland på tlf. 65 37 
08 01 

Vær opmærksom på, at det er ansøgers/ejers ansvar at sikre, at anden lovgivning er overholdt 
samt at indhente alle nødvendige tilladelser. 
 
Afgørelsen indberettes til Erhvervsstyrelsen Plandata.dk senest 14 dage efter klagefristens 
udløb. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Lis Bækkelund Lerche 
Landzonesagsbehandler 
 
 
 
 
Nedenstående m.fl. orienteres om afgørelsen via Aabenraa Kommunes hjemmeside. 
 
Danmarks Naturfredningsforening 
Danmarks Naturfredningsforening, Aabenraa Afdeling 
Friluftsrådet 
Museum Sønderjylland, Haderslev 
Byggemyndighed, Aabenraa Kommune 
Nabo der har indgivet bemærkninger i forbindelse med naboorienteringen 
  

mailto:industri@aabenraa.dk
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk
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Kortbilag – ikke målfast 
 

 



 

 

KLAGEVEJLEDNING 
 
Afgørelser i landzone efter § 35 i planloven 
Kommunens afgørelser efter § 35, stk. 1 i lov om planlægning kan påklages til  
Planklagenævnet efter bestemmelserne i §§ 59-62, jf. § 58, stk. 1, nr. 1. 
 
Klageberettigede er 
• adressaten for afgørelsen 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen berører 
• offentlige myndigheder 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af  
   natur og miljø 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager  
   væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Planklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers  
klageberettigelse. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via 
Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen 
ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på klageportalen 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 du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900,- for borgere og kr. 1.800,- for  
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort 
i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage. 
 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Aabenraa Kommune. Hvis kommunen 
fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får 
besked om videreforsendelsen. 
 
Planklagenævnet afviser en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis du ikke forinden 
er blevet fritaget for at bruge klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge  
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommune, der har truffet 
afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. 
 
Klage skal være indgivet inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen fra datoen for offentliggørelsen. Der henvises til  
Bekendtgørelse 2017-01-28 nr. 130 om udnyttelse af tilladelse mm. En klage anses for at  
være indgivet, når den er tilgængelig i Klageportalen for den myndighed, der har truffet  
afgørelse i sagen. 
 
Rettidig klage har opsættende virkning – med mindre Planklagenævnet bestemmer andet. 
Planklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 
 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens 
modtagelse. 
 
Aabenraa Kommune 
Plan, Teknik & Miljø 

Senest revideret 11. juni 2020 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/

	Landzonetilladelse
	Gyldighed og udnyttelse
	Lovgrundlag
	Redegørelse
	NATURA 2000 og Bilag IV
	Naboorientering
	Begrundelse
	Klagevejledning
	Anden lovgivning
	Kortbilag – ikke målfast
	KLAGEVEJLEDNING

