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Landzonetilladelse til tilbygning til hundepension samt afslag på lovliggørelse af tidligere opført bebyggelse på Sdr Ringvej 1, 9850 Hirtshals
Hjørring Kommune meddeler hermed landzonetilladelse1 på ovennævnte ejendom
til opførelse af ca. 70 m² tilbygning til eksisterende hundepension samt forlængelse af eksisterende overdækket løbegård med ca. 65 m² - jf. beliggenhedsplan i
bilaget.
Der meddeles samtidig afslag på ansøgning om lovliggørelse af tidligere opførte
hundebokse – bygning B6 og B8 jf. beliggenhedsplanen i bilaget. Der meddeles
påbud om fjernelse af bygninger inden 6 måneder.
Landzonetilladelse
Tilbygning til eksisterende hundepension sker som følge af nye velfærdsregler,
hvor der er øget krav til størrelsen på bl.a. løbegårde. Der er således ikke tale om
en udvidelse af hundepensionen i forhold til det tilladte antal af hunde. Pensionen
er godkendt til max 25 hunde.
Tilbygningen opføres i samme stil og højde som eksisterende bygning. Den eksisterende overdækning forlænges.
Kommunen har vurderet, at tilbygningen ikke påvirker landskabet væsentligt. Da
tilbygningen opføres med retning væk fra beboelserne mod nord, vurderes det
ansøgte ikke at påvirke naboerne.
Den væsentligste begrundelse for at meddele landzonetilladelse til tilbygningen er,
at udvidelsen sker for at størrelsen på hundeboksene kan leve op til lovkravene på
området.
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
1

efter planlovens § 35 stk. 1
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Afslag på ansøgning om lovliggørelse
Der er samtidig med ansøgning om tilbygning til hundepensionen søgt om lovliggørelse af 4 tidligere opførte småbygninger/hundebokse, markeret med B4, B6, B7 og
B8 på beliggenhedsplanen.
Bygningerne B4 (hundegård til egne hunde) på 20 m² samt B7 (hønsehus) på 3 m²
kræver ikke landzonetilladelse.
I forhold til bygningerne B6 og B8 har kommunens miljøafdeling meddelt, at en lovliggørelse af de opførte bygninger til hundehold vil kræve en dispensation fra afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen2, da afstandskrav til nærmeste
naboer ikke er overholdt. Kommunen er ikke indstillet på at meddele denne dispensation.
Da der ikke kan opnås dispensation jf. miljølovgivningen til lovliggørelsen til bygningerne B6 og B8 finder kommunen heller ikke begrundelse for at meddele landzonetilladelse efter planloven.

Påbud om fjernelse af bygninger
Der meddeles hermed påbud om at bygningerne betegnet B6 og B8 jf. beliggenhedsplanen i bilaget skal fjernes inden den 1. december 2019.
Opførelse af bebyggelse til erhverv i landzonen udløser krav om landzonetilladelse.
Da de to bygninger er opført uden landzonetilladelse og ikke kan retsligt lovliggøres,
kan forholdet kun lovliggøres ved at bygninger fjernes.

Offentliggørelse og klagevejledning
Landzonetilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside
(www.hjoerring.dk, ”Offentliggørelser - Afgørelser”) den 04-06-2019.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Planklagenævnet via
Klageportalen, som du kan finde via www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber
den 02-07-2019.
Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Hjørring Kommune i Klageportalen. Når
du klager, skal du betale et gebyr, som fremgår af klagenævnenes hjemmeside. Du
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet betaler dit gebyr
tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage.
Du kan i helt særlige tilfælde blive undtaget fra kravet om at bruge Klageportalen.
Hvis du ønsker at blive fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du ansøge konkret
om det. Du skal sende din klage og en begrundet anmodning til at blive fritaget for at
bruge Klageportalen. Klage og anmodning skal være Hjørring Kommune i hænde
inden klagefristen udløber. Klage og anmodning sendes til Hjørring Kommune på
tmplan@hjoerring.dk eller alternativt til Hjørring Kommune, Team Plan og Erhvervsudvikling, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring. Hjørring Kommune sender anmod-
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ningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages fra at
bruge Klageportalen.
En rettidig klage har opsættende virkning. Det betyder, at dét, der er tilladt eller påbudt i afgørelsen, ikke må udføres, før klagemyndighedens afgørelse foreligger. Klagemyndigheden 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
Anette Størup

Bilag:
• Beliggenhedsplan
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
• Morten Madsen, Cad-tegnestuen
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Beliggenhedsplan. Bygningerne B6 og B8 skal nedrives. Den nye tilbygning ses med
skravering

