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Landzonetilladelse til ferielejlighed på Lønstrupvej 125B, 9800 Hjørring 
 
Hjørring Kommune meddeler hermed landzonetilladelse1 til etablering af en ferie-
lejlighed på ovennævnte ejendom. 
Der blev i 2019 givet landzonetilladelse til to ferielejligheder på ejendommen på hhv. 
188 m2 og 81 m2. Den største af lejlighederne ombygges, så der etableres to ferielej-
ligheder på hhv. 95,5 m2 og 56 m2. Dermed bliver der tre ferielejligheder på ejen-
dommen. Bygningen, hvori ombygningen skal ske, er beliggende som vist på under-
stående kort.  

 
Der gøres opmærksom på, at en eventuel fremtidig erhvervsmæssig udlejning af 
ferielejlighederne kræver tilladelse fra Bolig- og Planstyrelsen samt at lejlighederne 
ikke kan udlejes til helårsbeboelse. 
 
Tilladelsen meddeles på baggrund af oplysninger i ansøgning om byggetilladelse med 
bilag, dateret den 10-11-2021 og 02-12-2021.  

 

1 efter planlovens § 35 stk. 1 
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Begrundelse for afgørelsen 
Landzonebestemmelserne har til hovedformål at hindre spredt og tilfældigt byggeri 
samt at sikre de landskabelige samt naturmæssige værdier i det åbne land. Ud-
gangspunktet er, at landzonen skal friholdes for anden (uplanlagt) bebyggelse og 
anvendelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fi-
skeri. 
 
Der er praksis for at meddele landzonetilladelse til etablering af en ferielejlighed i 
eksisterende overflødiggjorte landbrugsbygninger. Der blev i 2019 givet landzonetil-
ladelse til at etablere en ferielejlighed på 188 m2 i en overflødiggjort landbrugsbyg-
ning. Det er kommunens vurdering, at der er ikke noget til hinder for, at denne ferie-
lejlighed ombygges til to ferielejligheder.  
 
Der findes på ejendommen en række udpegninger, i kraft af kommuneplanen. Her-
under er hele ejendommen udpeget som større sammenhængende landskaber og 
en den del af ejendommen, hvor bygningerne er beliggende, er udpeget som beva-
ringsværdige landskaber. Desuden er ejendommen beliggende i kystnærhedszone 
A, der er særligt værdifuldt kystlandskab. Da det ansøgte omhandler indvending 
ombygning i eksisterende bygninger, har udpegningerne ingen betydning for det 
ansøgte. 
 
Kommunen vurderer, at de planlægningsmæssige hensyn, der er beskrevet i planlo-
ven og i den kommunale planlægning, ikke tilsidesættes med det ansøgte. 
 
Bilag IV-arter 
Der er på ejendommen registreret potentielle leveområder for to bilag IV arter. Der er 
udpeget potentielt leveområde for spidssnudet frø på hele ejendommen og potentielt 
leveområde for løgfrø på store dele af ejendommen, herunder hvor bygningerne på 
ejendommen er beliggende. Det ansøgte er en indvendig ombygning i eksisterende 
bygninger. Derfor vurderer Hjørring Kommune at det ansøgte ikke vil have negativ 
påvirkning af hverken løgfrø eller spidssnudet frø. 
 
Høringer 
Kommunen har ikke foretaget nabo-orientering i anledning af ansøgningen, idet det an-
søgte skønnes at være af underordnet betydning for naboerne. Denne vurdering be-
grundes i, at der er tale om indvendig ombygning af en allerede eksisterende, lovlig fe-
rielejlighed til to mindre ferielejligheder. 
 
Landzonetilladelsen 

• må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet 

• må ikke udnyttes, før der er opnået byggetilladelse og evt. andre påkrævede 
tilladelser 

• bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år 
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Offentliggørelse og klagevejledning 
Landzonetilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside den 10-01-
2022.  
 
En klage over denne afgørelse skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. 
Klageportalen findes her: www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber den 07-02-
2022. 
 
Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Hjørring Kommune i Klageportalen. Det 
fremgår af klagenævnenes hjemmeside, hvad gebyret er for at klage. Gebyret beta-
les med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet betaler gebyret tilbage, hvis 
der gives helt eller delvist medhold i klagen. 
 
I helt særlige tilfælde kan man blive undtaget fra kravet om at bruge Klageportalen. 
Ved ønske om at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal der ansøges konkret 
om det. Klagen og en begrundet anmodning om at blive fritaget for at bruge Klage-
portalen skal sendes til Hjørring Kommune på plan@hjoerring.dk eller alternativt til 
Hjørring Kommune, Team Plan, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. Klage og 
anmodning skal være Hjørring Kommune i hænde inden klagefristen udløber.  
Hjørring Kommune sender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt der kan ske fritagelse fra at bruge Klageportalen.  

En rettidig klage har opsættende virkning. Det betyder, at dét, der er tilladt eller på-
budt i afgørelsen, ikke må udføres, før klagemyndighedens afgørelse foreligger. Kla-
gemyndigheden kan dog bestemme andet. 
 
Domstolsprøvelse 
Hvis du vil indbringe kommunens afgørelse for domstolene, skal det ske inden 6 
måneder fra modtagelsen af dette brev. (Planlovens § 62, stk. 1.) 
 

------ 
 
Med venlig hilsen 

 

Emilie Koch Hansen   
 
 

 
Kopi er sendt til: 

• Danmarks Naturfredningsforening via e-mail: dnhjoerring-sager@dn.dk  

• Danmarks Naturfredningsforeningsmedlem Thorkild Kjeldsen via e-mail: thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk 

• Dansk Ornitologisk Forening, centralt via e-mail: natur@dof.dk 

• Dansk Ornitologisk Forening i Hjørring via e-mail: hjoerring@dof.dk  

• Friluftsrådet via e-mail: lokalraad@friluftsraadet.dk  

• Friluftsrådet i Vendsyssel via e-mail: vendsyssel@friluftsraadet.dk   
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