
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vesthimmerlands Kommune ▪ Vestre Boulevard 7 ▪ 9600 Aars ▪ Tel. 99 66 70 00 ▪ www.vesthimmerland.dk

Landzonetilladelse på ejendommen, Stenten 12A m.fl. 9670 Løgstør 

 
Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35, til at etablere en 
shelterplads  på  matr.nr. 10h og 32ba Skarp Salling By, Skarp Salling. 

Redegørelse 
 
Skarp Salling Borgerforening har søgt  landzonetilladelse til at opføre en shelterplads – 6 kantet bålhytte 
med shelters på 40 m2 og en maksimal højde på 5,0 meter - på ovennævnte areal. Bygningen opføres i 
dansk lærk/douglasgran og robinie.  
 
Borgerforeningen skriver i ansøgningen:  
 
”Vi har i borgerforeningen et større projekt igang, hvor vi har fået tilført en del fondsmidler. 
shelterpladsen er en del af dette projekt hvor der i denne etape også er blevet/ bliver etableret ny 
legeplads og gangsti/boardwalk i naturområdet. Næste etape er et nyt offentligt tilgængeligt toilet i 
forbindelse med et opbevaringsskur.” 
 
Borgerforeningen har oplyst at der på legepladsen er en ældre bygning med to toiletter som altid er 
tilgængelig for alle. Der er endvidere adgang til et opvarmet ulåst toilet ved kirken 200 meter fra 
shelterpladsen. 
 
Ejere af arealet hvorpå shelterpladsen opføres har givet tilladelse til at borgerforeningen kan benytte 
arealet. 
 
Arealet hvor shelterpladsen opføres er ifølge kommuneplanen beliggende i område hvor skovrejsning 
uønsket, fjernbeskyttelseszone for kirker samt indenfor 300 meters kirkebyggelinje fastsat om Skarp 
Salling kirke. 
 
Ejendommen er beliggende i landzone og omfattet af kommuneplanramme 31.L.23 Skarp Salling hvor 
anvendelse er afgrænset landsby, blandet bolig og erhverv. Max. bygningshøjde 8,5 meter. 
 
Borgerforeningen oplyser at pladsen vil være tilgængelig for offentligheden. 

Begrundelse 
 
Der er ikke særlige landskabelige eller miljømæssige interesser som vil blive tilsidesat ved at give 
tilladelse til det ansøgte. Kommunen lægger vægt på at shelterpladsen vil være tilgængelig for 
offentligheden og at der er toilet på stedet/i nærområdet. 

Dato: 16. september 2021 
 
Teknik- og Økonomiforvaltning 
Frederik IX's Plads 1 
9640 Farsø 
 
Sagsnr.:  
01.03.03-P19-889-21 
 
Erland Laugesen 
Telefon: 99 66 73 63 
Mail: erl@vesthimmerland.dk 

 

  

På mail til Silje Johansen 
Mail: silje.johansen@hotmail.com  
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I vurderingen er endvidere indgået at shelterpladsen er beliggende i et område hvor der er 
etableret/bliver etableret ny legeplads samt hvor der etableres gangsti/boardwalk i det tilstødende 
naturområde. 
 

Tilladelsen er givet på betingelse af, at: 
 

 Det ansøgte opføres som vist og beskrevet i ansøgning modtaget af Vesthimmerlands Kommune 
d. 14.08 og 03.09-2021. 

 
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 16.09-2021.. 
 
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) 
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Kopi af tilladelsen er sendt til:  
Danmarks Naturfredningsforening – vesthimmerland@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk 
Vesthimmerlands Museum – byggesager@vmus.dk 
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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.  
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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. 
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SIGNATURER

PROJEKTINDHOLD

Gangbro (max. 60 cm o.t.)

Platform/terrasse

Bænk

Bålhytte med shelter

212 m gangbro
3 bænke
20 m2 platform/terrasse
6-kantet bålhytte med shelter
  
Materialer
Pæle er robinie.
Vanger og belægning på gang-
broer, platforme og bænke udfø-
res i douglas.

Bålhytte med shelter
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Beskrivelse 
Bålhytter er ligesom vores fuldtømmershelters, et af vores specialer. Vi udfører 
dem som 6- eller 8-kantede hytter med en diameter på 6 m og i en 8-kantet ver-
sion med en diameter på 8 m.

Beklædning af sider og tilføjelser i form af bænke, sovepladser, depotrum mv. kan 
tilvælges og tilpasses det konkrete sted og specifikke behov. 

Vores bålhytte udføres med stolper i robinie for optimal holdbarhed uden brug af 
imprægnering eller anden behandling og alt tømmer er lokalt skovet og forarbej-
det douglasgran, som sikrer optimal holdbarhed og falder naturligt ind i omgivel-
serne. 

Den smukke skulpturelle tagkonstruktion kan afsluttes med tag af brædder, se-
dum, græs eller tagpap, alt efter ønske og den sammenhæng hytten indgår i.

En bålhytte rammer bålstedet ind og styrker fællesskabsfølelsen omkring ilden. 
Regnvejr skal ikke være en hindring for at kunne samles omkring bålet.
 
Vi har opført over 100 bålhytter for kunder over hele landet.

Mål
6-kantet: 6 meter i diameter
8-kantet: 6 eller 8 meter i diameter

Materialer
Stolper
Ved nedgravning: Ubehandlet robinie 
der sikrer optimal holdbarhed.
Ved placering på støbte punktfunda-
menter: Douglasgran (se tømmer).

Tømmer
Douglasgran fra Søhøjlandet. Skovet, 
savet og forarbejdet lokalt.

Tag (muligheder)
Græstørv, tagpap (fladt eller spån), 
kantskårne brædder eller kalmarbræd-
der 1 på 2 eller kalmarbrædder på klink.

Bålhytter
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Tilpasninger og udbygninger
Ud over tagbeklædningen kan vores 
bålhytter varieres i næsten det uendelige 
med f.eks.: 

- Afskærmnin med hel- eller halvvægge.
- Indbyggede bænke langs væggene.
- Hævet bålsted for lettere madlavning. 
- Shelternicher med sovepladser.
- Depotrum til opbevaring af grej.

8-kantet bålhytte med indbyggede shelters og tagpaptag. 

Konstruktionsdetalje, 8-kantet bålhus

Sedumtag.               Tagkonstruktion i 8-kantet bålhus.

Eksempel på indretning af bålhytte med depot (venstre), sovepladser og bænk.

Priseksempler
6-kantet bålhytte  (6 meter med tagpap)
  kr. 74.000 eks. moms
  kr. 92.500 inkl. moms

8-kantet bålhytte (8 meter med tagpap)
  kr. 99.000 eks. moms
  kr. 123.750 inkl. moms

De anførte priser er grundpriser for 
bålhytter uden tilvalg.  

Tilvalg
Depotrum (ca. 8 m2) kr. 25.000 
Sovesektion (4-6 pers.) kr. 22.000
Halvvæg (pr. stolpefag) kr.   2.500
Helvæg (pr. stolpefag) kr.   4.000
Bænk (pr. stolpefag) kr.    1.700
Hævet bålsted  kr.   5.000
Røghætte/gnistfang 
over bålsted  kr. 26.000
Alle priser for tilvalg er angivet eks. 
moms.

Bålhytter kan varieres på utallige måder, 
ring for et konkret tilbud på et projekt 
efter netop jeres ønsker.

De oplyste priser forudsætter gode 
tilkørselsforhold med lastbil.

Røghætte/gnistfang over bålsted.
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