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Landzonetilladelse på ejendommen matr. nr. 15ap Blære By, Blære. 
 
Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35, til udstykning af en 1020 
m2 stor grund til selvstændig bebyggelse fra landbrugsejendommen beliggende Gl. Blærevej 31, 9600 
Aars, matr. nr. 15ap Blære by, Blære m.fl.. 

Redegørelse 
 
Landinspektørfirma Geopoint har søgt Vesthimmerlands kommune om tilladelse til udstykning af en 
grund til selvstændig bebyggelse fra ovennævnte landbrugsejendom. Parcellen grænser mod syd til 
kommunevejen Blomstermarken, mod øst til eksisterende boligbebyggelse og mod nord og vest til 
landbrugsjorder. 
 
Udstykningen kræver at kommunen meddeler en landzonetilladelse til dette. 
 
Arealet er ifølge kommuneplanen beliggende i større sammenhængende landskab, skovrejsningsområde 
samt omfattet af en skovbyggelinie. 
 
Arealet er endvidere omfattet af kommuneplanramme 23.L.15 for landsbyen Blære hvor anvendelsen er 
afgrænset landsby, blandet bolig og erhverv. Ifølge rammen er nuværende og fremtidig zonestatus for 
landsbyen landzone. Max. bebyggelsesprocent er fastsat til 20 for offentlige formål, 30 for 
boligbyggeri og 40 for anden bebyggelse. Max. antal etager 1 med udnyttelig tagetage 
Max. bygningshøjde 8,5 m. 
 
Arealet er omfattet af gældende spildevandsplan. 
 

Begrundelse 
 
Da det ansøgte areal er omfattet af gældende kommuneplanramme for landsbyen vurderer 
Vesthimmerlands kommune det ubetænkeligt at meddele landzonetilladelse til udstykning af en 1020 m2 
stor grund ved Blomstermarken hvor der i forvejen er givet tilladelse til udstykning og opførelse af 
boligbebyggelse af 3 grunde beliggende nord for vejen. 
 

Tilladelsen er givet på betingelse af, at: 
 

Dato: 4. juni 2021 
 
Teknik- og Økonomiforvaltning 
Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
 
Sagsnr.:  
01.03.03-P19-872-21 
 
Erland Laugesen 
Telefon: 99 66 73 63 
Mail: erl@vesthimmerland.dk 

 

  

Geopoint Landinspektører A/S 
Jernbanegade 1 
9600 Aars. 
Mail: kristian@geopoint.dk  

mailto:kristian@geopoint.dk
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 Det ansøgte opføres som vist og beskrevet i ansøgning modtaget af Vesthimmerlands Kommune 
d.31.05-2021. 

 
Der er ikke foretaget nabohøring.  
 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år. 
 

Klageregler:  
 
Afgørelsen forventes offentliggjort på www.vesthimmerland.dk/landzonetilladelser den 04.06-2021.. 
 
Afgørelsen kan inden 4 uger fra annonceringsdagen påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning. 
Klage kan indgives af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt visse landsdækkende foreninger 
og organisationer. 
 
Tilladelsen må først udnyttes efter klagefristens udløb. Såfremt der kommer klage over 
landzonetilladelsen, har klagen opsættende virkning, hvilket betyder, at I ikke kan udnytte tilladelsen, før 
Planklagenævnet har afgjort klagesagen. Klagemyndigheden kan dog bestemme, at klagen ikke har 
opsættende virkning. For klager der indbringes for Planklagenævnet skal der betales et gebyr, jf. 
vedlagte klagevejledning. Den sidste klagedag slutter ved midnat på den dag hvor klagefristen udløber, 
dvs. senest kl. 23.59. 
 
Vær opmærksom på at landzonetilladelsen ikke må udnyttes uden en byggetilladelse. Byggetilladelsen 
behandles særskilt. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter1  
Vi vurderer, at landzonetilladelsen ikke vil påvirke natura 2000 områder væsentligt. Det vil ikke forringe 
levevilkårene for arter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV. Der er ikke nærmere kendskab til de 
enkelte arters forekomst i området. Der kan derfor meddeles landzonetilladelse uden en 
konsekvensvurdering.  
 
Med venlig hilsen 
 
Erland Laugesen 
Landinspektør 

 
 
1 Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter (BEK nr. 1383 af 26/11/2016) 

file://vhkfil201d/Home$/mala/Data/KMD/KMD.AQ.EdhSager/SKABELON/REDIGER/www.vesthimmerland.dk/landzonetilladelser


Kopi af tilladelsen er sendt til:  
Danmarks Naturfredningsforening – vesthimmerland@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk 
Vesthimmerlands Museum – byggesager@vmus.dk 
 

mailto:vesthimmerland@dn.dk
mailto:dnvesthimmerland-sager@dn.dk
mailto:byggesager@vmus.dk


Vejledning om klagemulighed ved Planklagenævnet 

Gælder klager over afgørelser i henhold til planloven. 
Du kan finde flere oplysninger på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk 

Hvad kan du klage over?  
Du kan klage over alle kommunens afgørelser. Ved nogle typer afgørelser kan du klage, uanset hvad der 
begrunder klagen, og hvad der klages over. Ved andre afgørelser kan du kun klage over retlige forhold. 
 
Ved landzoneafgørelser kan du klage, uanset hvad der begrunder klagen, og hvad der klages over. 
Nævnet kan tage stilling til alle spørgsmål og vil kunne ændre den påklagede afgørelse. Dette gælder 
både, hvis den er i strid med gældende retsregler, og hvis nævnet mener, at afgørelsen er urimelig eller 
uhensigtsmæssig. 
 
Ved alle andre afgørelser kan nævnet kun behandle retlige spørgsmål.  
Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, har nævnet i disse sager ikke mulighed for at behandle klager 
over andre spørgsmål og vil ikke kunne tage stilling til, om afgørelsen er hensigtsmæssig eller rimelig.  
 
Retlige forhold er blandt andet: 

 om et anlæg eller en plan forudsætter VVM-vurdering eller miljøvurdering 
 om almindelige forvaltningsretlige regler vedrørende habilitet, partshøring, ligebehandling m.m. er 

fulgt. 

Hvem kan klage?  
Følgende er berettiget til at klage: 

 Ansøgeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald. 
 Nationalparkfonde oprettet efter lov om nationalparker. 
 Landsdækkende foreninger og organisationer. Hovedformålet med foreningen/organisationen 

skal være beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden 
for arealanvendelsen. En betingelse er, at foreningen/organisationen har vedtægter eller love, 
som dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 
medlemmer.  

 Miljø- og Fødevareministeren. 
  

Hvornår kan du klage?  
Du kan klage inden 4 uger fra den dag, hvor du har modtaget afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentliggjort 
regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, 
forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Hvis afgørelsen ikke er offentliggjort, regnes fristen fra den dag, hvor klager er blevet bekendt med 
afgørelsen.  

http://www.nmkn.dk/


Hvordan kan du klage? 
Du skal sende klagen til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk eller 
www.virk.dk – søg efter ’Klageportal’.  
 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vesthimmerlands Kommune. Hvis Vesthimmerlands 
Kommune fastholder afgørelsen, sender Vesthimmerlands Kommune klagen videre til behandling i 
nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.  
 
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden 
er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune 
videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se 
betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk .”   

Hvilken betydning har det, at du klager?  
Hvis du klager rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen 
opsættende virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre 
nævnet bestemmer andet.  

Hvad koster det at klage?  
Det koster 900 kr. hvis du er privatperson og 1.800 kr. hvis du er virksomhed eller organisation. 
Planklagenævnet opkræver gebyret via Klageportalen. Det koster ikke noget at klage over afgørelser 
vedr. ekspropriation og aktindsigt. 
 
Gebyret betales tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage, hvis klagen bliver afvist, fordi 
klagefristen er overskredet, hvis du ikke er klageberettiget eller hvis Planklagenævnet ikke har 
kompetence til at behandle klagen.  

Kan du lægge sag an? 
Du kan indbringe Planklagenævnets afgørelse for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 
6 måneder efter, at nævnets afgørelse er meddelt eller offentliggjort.  
 
Uanset om der anlægges retssag er man forpligtet til at rette sig efter nævnets afgørelse, indtil 
domstolen måtte bestemme andet. 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Landinspektørens oplysninger
I henhold til bekendtgørelse nr. 1447 af 29. nov. 2018 om udstykningskontrollen

 Vesthimmerlands KommuneKommune:
 Kommune journalnr:

 100171803Geodatastyrelsens sagsid:
 Kristian GrønhøjLandinspektørens rekvirentreference:

 31-05-2021Dato:

SAGSFREMSTILLING
Sagstitel

Sagsbeskrivelse Sagen omhandler udstykning af delnr. 2 af matr.nr. 15ap Blære By, Blære. Landbrugspligten ophæves og 
parcellen bebygges med bolig til helårsbeboelse. Der er ingen lokalplaner for området. Delnr. 2 er beliggende i 
kommuneplanramme 23.L.15, som er blandet bolig og erhverv og opførelse af ny boligbebyggelse skal 
overvejende ske som huludfyldning. Afgivende ejendom og den udstykkede grund er beliggende i landzone.

Sagsansvarlig Landinspektør
Kristian Grønhøj

Landinspektør firma
Geopoint Landinspektører ApS Jernbanegade 1a 9600 
Aars
CVRnr: 32788181

Landinspektør kontor

P-nummer: 0

Ansøgning vedrørende andre kommuner
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Ejendomme før forandring
BFE: 9557881
Landbrug
14c Blære By, Blære
15a Blære By, Blære
15ag Blære By, Blære
15ah Blære By, Blære
15ai Blære By, Blære
15ap Blære By, Blære
45a Blære By, Blære

 Manglende svar fra serviceAdresse:

Ejendomme efter forandring
Ny BFE

 100384981BFE:
Delnr. 2 Blære By, Blære

 Manglende svar fra serviceAdresse:
 9557881BFE:

Landbrug
14c Blære By, Blære
15a Blære By, Blære
15ag Blære By, Blære
15ah Blære By, Blære
15ai Blære By, Blære
15ap Blære By, Blære
45a Blære By, Blære

 Manglende svar fra serviceAdresse:

Matrikulære forandringer
1 x Udstykning
3 x Teknisk ændring

Bilag til udstykningskontrolskemaet
SagID100171803-4-2-1.pdf - Skematisk redegørelse
SagID100171803-4-4-1.pdf - Ændringskort
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Arealanvendelse
Areal Anvendelse: Bebyggelse:

Aktuel Fremtidig Aktuel Fremtidig

Ny BFE
 100384981BFE:

Delnr. 2 Blære By, Blære
 Manglende svar fra Adresse:

service

Landbrugsdrift Bebyggelse med helårsbeboelse Ubebygget Bebygget

Restejendomme
 9557881BFE:

14c Blære By, Blære
15a Blære By, Blære
15ag Blære By, Blære
15ah Blære By, Blære
m.fl.

 Manglende svar fra Adresse:
service

Landbrug Landbrug Delvist bebygget Delvist bebygget

SAGSOPLYSNINGER OG ERKLÆRING FRA KOMMUNALBESTYRELSEN

1. Lov om planlægning
Spørgsmål Landinspektørens oplysning af sagen Bilag og links Kommunens besvarelse og bemærkning

1.1 Er der forhold i sagen, der 
kræver, tilvejebringelse af 
lokalplan, tilladelse/dispensation 
eller er der nedlagt forbud i 
henhold til §§12 og 14 ?

Forslag til besvarelse: Nej
Bemærkning: Der er ingen lokalplaner for området. Delnr. 
2 er beliggende i kommuneplanramme 23.L.15, som er 
blandet bolig og erhverv og opførelse af ny 
boligbebyggelse skal overvejende ske som huludfyldning. 
Afgivende ejendom og den udstykkede grund er 
beliggende i landzone.
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2. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Spørgsmål Landinspektørens oplysning af sagen Bilag og links Kommunens besvarelse og bemærkning

2.1 Er der forhold i sagen, der 
kræver tilladelse eller afgørelse 
vedrørende VVM ?

Forslag til besvarelse: Nej

3. Lov om offentlige veje
Spørgsmål Landinspektørens oplysning af sagen Bilag og links Kommunens besvarelse og bemærkning

3.1 Er lov om offentlige veje 
relevant i forhold til den 
kommunale vejmyndighed ?

Forslag til besvarelse: Ja
Bemærkning: Delnr. 2 får adgang direkte til kommunevej 
nr. 861-1050 "Blomstermarken" ad ny overkørsel.

3.1.1 Afventer den matrikulære 
forandring eller den tilsigtede 
arealanvendelse 
vejmyndighedens tilladelse i 
relation til adgang til offentlig 
vej ?

Forslag til besvarelse: Ja

3.1.2 Er der tinglyst 
adgangsbestemmelser på de 
berørte ejendomme ?

Forslag til besvarelse: Ja
Bemærkning: Der er lyst adgangsbegrænsning på 
afgivende ejendom, men det vedrører ikke den 
udstykkede parcel delnr. 2.

3.1.2.1 Opstår der forhold i strid 
med tinglyste 
adgangsbestemmelser på de 
berørte ejendomme ?

Forslag til besvarelse: Nej

3.1.3 Er der tinglyst 
byggelinjebestemmelser på de 
jordstykker, der indgår i de 
matrikulære ændringer ?

Forslag til besvarelse: Ja
Bemærkning: Der er lyst byggelinjebestemmelser i ht. lov 
om off. veje på afgivende ejendom, men det vedrører ikke 
den udstykkede parcel delnr. 2.

3.1.3.1 Opstår der forhold i strid 
med tinglyste 
byggelinjebestemmelser ?

Forslag til besvarelse: Nej
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4. Lov om private fællesveje
Spørgsmål Landinspektørens oplysning af sagen Bilag og links Kommunens besvarelse og bemærkning

4.1. Er der forhold i sagen, der 
kræver tilladelse/godkendelse ?

Forslag til besvarelse: Nej

5. Byggeloven og bygningsreglement 2018
Spørgsmål Landinspektørens oplysning af sagen Bilag og links Kommunens besvarelse og bemærkning

5.1 Er der forhold i sagen, der 
kræver tilladelse/dispensation ?

Forslag til besvarelse: Nej

6. Miljøbeskyttelsesloven
Spørgsmål Landinspektørens oplysning af sagen Bilag og links Kommunens besvarelse og bemærkning

6.1 Er der forhold i sagen, der 
kræver godkendelse ?

Forslag til besvarelse: Nej

7. Husdyrbrugsloven
Spørgsmål Landinspektørens oplysning af sagen Bilag og links Kommunens besvarelse og bemærkning

7.1 Er der forhold i sagen, der 
kræver tilladelse/godkendelse 
eller dispensation ?

Forslag til besvarelse: Nej

8. Jordforureningsloven
Spørgsmål Landinspektørens oplysning af sagen Bilag og links Kommunens besvarelse og bemærkning

8.1 Er der forhold i sagen, der 
kræver tilladelse ?

Forslag til besvarelse: Nej

9. Naturbeskyttelsesloven
Spørgsmål Landinspektørens oplysning af sagen Bilag og links Kommunens besvarelse og bemærkning

9.1 Er naturbeskyttelsesloven 
relevant for sagen ?

Forslag til besvarelse: Nej
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10. Museumsloven
Spørgsmål Landinspektørens oplysning af sagen Bilag og links Kommunens besvarelse og bemærkning

10.1 Er museumsloven relevant ? Forslag til besvarelse: Nej

11. Kystbeskyttelsesloven
Spørgsmål Landinspektørens oplysning af sagen Bilag og links Kommunens besvarelse og bemærkning

11.1 Er kystbeskyttelsesloven 
relevant ?

Forslag til besvarelse: Nej
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Skematisk redegørelse

Geopoint Landinspektører ApS
Jernbanegade 1
9600 Aars

Der sker ændringer for følgende ejerlav:

Blære By, Blære (650251), Vesthimmerlands Kommune, Region Nordjylland

Evt. ESR-
nummer for nye 
og sammenlagte 

ejendomme

                    
      

Ejerlavs -
kode

                  
          

Matr. nr.

                   
            
Delnr. 

(lod antal) Arealanvendelse

           
  

Beregn
måde

Areal

Heraf vej Vand Heraf 
fredskov

Heraf 
strand

Heraf klit

Anvendte forkortelser for beregningsmåde
k = efter kortet          s = efter konstruktion i større målforhold          o = efter opmåling

m

                                                                                            
                                                                              

Parternes navne og adresser 
2

Landinspektør j.nr.: 21-1584-001
                           

                   
Jordforurenings-

koder

GST sags id: 100171803

650251 14c Jørgen Jakobsen k 27996 0    
650251 15a Oustrupvej 51 k 34357 0    
650251 15ag 9600 Aars k 159194 0 61000   
650251 15ah k 35555 185    
650251 15ai Ejendommens adresse: k 2069 45    
650251 15ap Gl. Blærevej 31 k 57683 0    
650251 45a 9600 Aars k 2053    

Landbrugsejendom 318907 230 61000   

            Der sker følgende ændringer:  

Der er foretaget korttilpasning

650251 15ap 2 udstykkes o 1020 0

 
Herefter udgør:

            

  27996kJørgen Jakobsen14c650251 0  
  34357kLandbrugsejendom15a650251 0  
 61000159194k15ag650251 0  
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Evt. ESR-
nummer for nye 
og sammenlagte 

ejendomme

                    
      

Ejerlavs -
kode

                  
          

Matr. nr.

                   
            
Delnr. 

(lod antal) Arealanvendelse

           
  

Beregn
måde

Areal

Heraf vej Vand Heraf 
fredskov

Heraf 
strand

Heraf klit

Anvendte forkortelser for beregningsmåde
k = efter kortet          s = efter konstruktion i større målforhold          o = efter opmåling

m

                                                                                            
                                                                              

Parternes navne og adresser 
2

Landinspektør j.nr.: 21-1584-001

                           
                         

Jordforurenings-
koder

GST sags id: 100171803

  35555k15ah650251 185  
  2069k15ai650251 45  
  56663k115ap650251 0  
  2053k45a650251  
 61000317887 230  

  1020oAgtes afhændet til:2nyt nr.650251 0  
  Jan Skadhauge  
  Hindbærvej 4  
  Hornum  
  9600 Aars  
  Bebyggelse med helårsbeboelse  

Den 14. maj 2021

Kristian Grønhøj

Landinspektør



Kortet er ajour indtil: 09-04-2021

Signaturforklaring: Eksisterende skel Nyt skel Skel der slettes Fikspunkt
Vej der slettesNy privat fællesvej optages Skelpunkt indmålt til fikspunkt

Strandbeskyttelseslinier Klitfredningslinier Fredskovlinie der følger skel
Fredskovlinie der ikke følger skel Eksisterende privat fællesvej

Ændringskort

Matr.nr.: 15ap

Ejerlav: Blære By, Blære

Ejerlavskode: 650251

Kommune: Vesthimmerlands Kommune

Kommunekode: 820

Amt: Region Nordjylland

Målforhold: 1:1000

Landinspektør j.nr.: 21-1584-001 Kristian Grønhøj

Landinspektør

Dato: 14. maj 2021

Sagen omhandler følgende:

Udstykning

NORD
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