
 

 

 
 

 

 

Gundersted Borgerforening 
v/ Birger Thomsen 
mail: birger@olebp.dk 

 

Dato: 18. januar 2021 

 

Teknik- og Økonomiforvaltning 

Frederik IX's Plads 1 

9640 Farsø 

 
Sagsnr.: 

01.03.03-P19-2-21 

 

Kim Stadsvold 

Telefon: 99 66 71 29 

Mobil: 29 32 47 03 

Mail: kst@vesthimmerland.dk 

 

 

Landzonetilladelse 

 

Landzonetilladelse på ejendommen, Gunderstedvej 28E, Gundersed, 9240 Nibe. 
 
Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35, til etablering af en 
shelterplads bestående af to sheltere, en bålplads og to bordebænke-sæt på ejendommen 
Gunderstedvej 28E, Gundersted, 9240 Nibe på matr. nr. 1cx Gunderstedgård Hgd., Gundersted. 

 
 

Redegørelse 
 
Pladsen etableres i fredskov i nærheden af multihuset på matriklen som er ejet af Vesthimmerlands 
Kommune. Der er indhentet tilskud til pladsen fra Vesthimmerlands Kommune Kultur- og 
Fritidsforvaltning og ansøger er Gundersted Borgerforening via Birger Thomsen. 
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Pladsen indrettes som vist på næste side.: 
 
Det er oplyst, at der ikke er andre aktiviteter i fredskoven ned den anssøgte shelterplads m.m. 

 
Der vil være adgang til vand via udendørs vandhane ved Multihuset placeret på samme matrikel og der 
vil være adgang til2 offentlige toiletter med bad som er placeret ved Købmandsgården i Gundersted ca. 
xx meter nord for shelter-pladsen. 

 

Det er ligeledes oplyst, at pladsen vil være tilgængelig for offentligheden. 



 

 

 
 
 
 

 
 

Forhold til fredskoven hvor pladsen etableres 
På grund af placeringen i fredskov har Kommunen haft ansøgningen til vurdering hos Miljøstyrelsen som 
myndighed vedr. fredskov. 

Miljøstyrelsen har vurderet, at placeringen af sheltere m.m. ikke påvirker særlige natur- eller 
landskabsmæssige hensyn i skoven. 

På den baggrund kan Miljøstyrelsen godkende, at projektet etableres uden en dispensation fra skovloven 
under forudsætning af, at: 

 hvis shelterne males skal det holdes i mørke naturfarver. 

 Sheltere, bålplads og bordebænke-sæt skal være tilgængelig for den almindelig skovgæst. 

Skal der efterfølgende opstilles flere anlæg vil det kræve en dispensation efter skovloven. Grundet 
skovens størrelse skal det dog ikke forventes, at der kan gives dispensation til yderligere anlæg. 

Styrelsen har samtidig oplyst, at skal der efterfølgende opstilles flere anlæg vil det kræve en 
dispensation efter skovloven. Grundet skovens størrelse skal det dog ikke forventes, at der kan gives 
dispensation til yderligere anlæg. 

 

Begrundelse 
Fredskoven og Gundersted er i kommuneplanen udlagt som blandet bolig og erhvervsområde og ligger i 
landzone, hvorfor det ansøgte kræver en landzonetilladelse efter Planloven. 

 

Der er ikke særlige landskabelig eller miljømæssige interesser i området som vil blive tilsidesat ved en 
tilladelse til det ansøgte. Kommunen lægger herunder bl.a. til grund, at det ansøgte vil være tilgængeligt 
for offentligheden. 



 

 

 
 

 

Tilladelsen er givet på betingelse af, at: 

 Det ansøgte opføres som vist og beskrevet i ansøgning modtaget af Vesthimmerlands Kommune 

d. 21.12.2020 og skal desuden i overensstemmelse med supplerende oplysninger vedr. 

brugerkreds modtaget d. 13.01.2021. 

 At shelter-pladsen er tilgængelig for offentligheden. 

 Anlæggene skal fjernes af Gunderstedsted Borgerforening og udgifterne hertil afholdes af 

Borgerforeningen såfremt anlæggene ikke længere skal benyttes. 

Der er i naboorienteringsperioden ikke indkommet indsigelser. 

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

 

Klageregler: 
Afgørelsen forventes offentliggjort på www.vesthimmerland.dk/landzonetilladelser den. 19.01.2021. 

 

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 arter
1
 

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 
 
Kim Stadsvold 
Seniorplanlægger 

 
 

Kopi af tilladelsen er sendt til: 

Danmarks Naturfredningsforening – vesthimmerland@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk 

Vesthimmerlands Museum – byggesager@vmus.dk 

Miljøstyrelsen v/ Katja Søndergaard Sørensen – katjs@mst.dk 

 
 

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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