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Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus på Kajholmvej 32, 9760 Vrå 
Hjørring Kommune meddeler hermed landzonetilladelse1 til opførelse af enfamilie-
hus på ovennævnte ejendom. 
 
Enfamiliehuset bliver opført som erstatning for det nuværende enfamiliehus på 
ejendommen. Det nye enfamiliehus får et areal på 490 m2 og bliver opført i 2 plan. 
Heraf får 372 m2 får anvendelse som bolig, fordelt med 290 m2 i stueplan og 82 m2 
på 1. sal. Enfamiliehuset bliver opført med en indbygget garage på 88 m2 samt et 
overdækket areal på 30 m2.  
 
Der bliver fjernet 772 m2 bebyggelse på ejendommen i forbindelse med opførelse 
af enfamiliehuset. Beliggenheden af boligen på ejendommen kan ses på under-
stående illustration. 
 

 

 

1 efter planlovens § 35 stk. 1 
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Tilladelsen meddeles på baggrund af oplysninger i ansøgning om byggetilladelse med 
bilag, dateret den 14-11-2021 samt eftersendt materiale.   
 
Det er et vilkår for tilladelsen 
 

• byggeriet udformes og placeres som beskrevet i det fremsendte ansøg-
ningsmateriale, 

 

• at den eksisterende bolig nedrives senest ½ år efter ibrugtagen af den nye 

bolig, således at der kun er én bolig på ejendommen. 

 
 
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 opførelse af et enfamiliehus, som 
erstatning for ét, der nedrives. Der er desuden praksis for at meddele landzonetilla-
delse til op til 500 m2 enfamiliehuse, da der i medfør af Planlovens § 36, stk. 1, nr. 10 
er en ret til at udvidelse af helårsboliger med op til 500 m2 samlet bruttoetageareal. 
 
Kommunen vurderer, at de planlægningsmæssige hensyn, der er beskrevet i planlo-
ven og i den kommunale planlægning, ikke tilsidesættes med det ansøgte. 
 
Høringer 
Kommunen har ikke foretaget nabo-orientering i anledning af ansøgningen, idet det an-
søgte skønnes at være af underordnet betydning for naboerne. Dette skøn begrundes i, 
at afstanden til nærmeste nabobygning er omkring 180 meter og den samlede mængde 
bebyggelse på ejendommen bliver mindre, som følge af det ansøgte. 
 
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 
 
Museumsloven 
Opmærksomheden henledes på, at Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring skal 
kontaktes, hvis der stødes på fortidsminder ved gravearbejdet.  
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Landzonetilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside den 11-01-
2022.  
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En klage over denne afgørelse skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. 
Klageportalen findes her: www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber den 08-02-
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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