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Lindenborgvej 20, 9293 Kongerslev - Landzonetilladelse
til lovliggørelse af ændret anvendelse i Byg 2 (gildesal)
og byg 3 (lejlighed), og tagterrasse på byg 1
Landzonetilladelse
Aalborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til lovliggørelse af 70 m² ændret anvendelse i bygning 2 fra garage til gildesal, indretning af
lejlighed på 86 m² i stueplan bygning 3 og tagterrasse på 13 m² på bygning 1, på
ejendommen matr.nr. 15 b, Komdrup By, Komdrup.
Redegørelse
”Hovedformålet med zoneinddelingen er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne
land og dermed sikre en klar grænse mellem by og land, og at byudvikling sker, hvor
der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det. Sigtet er at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene og at tilgodese landskabs- og naturværdier, samtidig med
at egentlig byudvikling sker, hvor planlægningen åbner mulighed for det. Zoneinddelingen skaber herved en klar grænse mellem by og land, for hermed at fremme bevarelsen af bl.a. natur- og kulturhistoriske værdier, og miljøkonflikter undgås.

By- og Landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
9931 2000
Init.: AJB
Du kan altid kontakte Aalborg
Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital
Post på www.borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital
Post, kan du ringe til Den Digitale
Hotline på 7020 0000.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.
J.nr.:
2020-3755-A
2020-068288

Samtidig skal planloven bidrage til at gøre landdistrikterne levedygtige. Med lovændringen i 2017 er planlovens formålsparagraf (planlovens § 1) ændret, og der er gennemført en række generelle lempelser af landzonereglerne for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.
Hovedreglen er, at der i landzone ikke må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelser og ubebyggede arealer uden landzonetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. planlovens § 35, stk. 1. Der
er således som udgangspunkt krav om forudgående tilladelse til alle ændringer i det
bestående. Loven indeholder dog en række væsentlige undtagelser fra kravet om
tilladelse, jf. §§ 36 og 37. ”1
Ejendommen på 4,67 ha er beliggende i landzone og er ikke omfattet af kommuneplanens rammeområder. Herudover er den ansøgte placering omfattet af Særligt
værdifuld natur og landbrug (Øvrige landområder), områder med drikkevandsinteresser, Grundvand – vandforsyningsoplande – gældende, jordforurening på matrikelniveau – JAR og større uforstyrret landskab.
Der er foretaget en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7. Den ansøgte placering ligger ca. 3,79 km fra nærmeste Natura 2000- område nr. 17 – Lille Vildmose,
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Vejledning om landzoneadministration - Vejledning af 13. juli 2018, opdateret november 2019

Tofte Skov og Høstemark Skov. I kraft af afstanden vurderer kommunen ikke, at der er risiko for, at
projektet i sig selv eller i forbindelse med andre aktuelle planer og projekter kan give anledning til en
væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Projektet vurderes således ikke at have negativ betydning for områdets naturindhold.
Ejendommen er kortlagt med jordforurening på matrikelniveau, på vidensniveau 1 efter jordforureningslovens d. 20. september 2019. Størstedelen af bygningerne på ejendommen er etableret før d.
20. september 2019, og ville på daværende tidspunkt derfor ikke kræve en § 8 tilladelse efter jordforureningsloven. Ændring af bolig mv. på ejendommen vil fremadrettet kræve en tilladelse efter jordforureningslovens § 8.
Ejendommen ligger inden for et i kommuneplanen angivet område med større uforstyrret landskab.
Aalborg Kommune vurderer at det ansøgte ikke er i strid med retningslinjen da lovliggørelse af byggeri
på ejendomme alle er placeret i tilknytning til ejendommens nuværende lovlige bebyggelse og derved
præger landskabet mindst muligt.
Det ansøgte projekt vurderes ikke at have væsentlig betydning for varetagelsen af de planmæssige
interesser, som skal forvaltes jf. kommuneplanens øvrige udpegninger, som ejendommen er omfattet
af.
Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgning modtaget den 05-10-2020.
Der er ansøgt om lovliggørelse af ændret anvendelse af 70 m² garage til gildesal i ejendommens bygning 2, indretning af 86 m² lejlighed i stueetage i ejendommens bygning 3 (2017), samt etablering af
13 m² tagterrasse på ejendommens stuehus (2014). Der er på ejendomme registeret flere ulovligt opførte sekundære bygninger. Disse er ikke omfattet landzonetilladelse og behandles derfor ikke i denne
tilladelse, men i den efterfølgende byggetilladelse.
Begrundelse
Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier. Herudover er der lagt afgørende vægt på at det
ansøgte byggeri er placeret indenfor ejendommens eksisterende bygninger og i tilknytning til eksisterende bygninger og derved heller ikke vil skabe indbliksgener for de omkringliggende naboer grundet
høj og tæt beplantning.
Øvrige oplysninger
Der er ikke gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 5, idet det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn, er af underordnet betydning for naboerne. Der er lagt vægt på, at det ansøgte byggeri er etableret indenfor ejendommens eksisterende bygninger, og at bygningerne er omringet af høj
og tæt beplantning, hvorved det vurderes at der ikke vil opstå indbliksgener for de omkringliggende
naboer nu eller i fremtiden.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været
udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens
§ 56, stk. 2.
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer, onsdag den 17-02-2021 eller snarest muligt derefter, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis der indgives klage, vil
kommunen straks give meddelelse herom.
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den
dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Der skal gøres opmærksom på, at intet byggearbejde må påbegyndes, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.
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En eventuel klage vil have opsættende virkning for byggeriet, medmindre klagemyndigheden beslutter
andet.
Kopi til:
Erhvervsstyrelsen – via sikker mail – erst@erst.dk
Danmarks Naturfredningsforening – via digital post – CVR.: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening - via digital post – CVR.: 54752415 samt CVR.: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – via digital post – CVR.: 56230718

Venlig hilsen

Anders Brusen Jensen
Civilingeniør
Direkte tlf.: 20638208
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Databeskyttelseslovgivningen
Kommunen indhenter relevante oplysninger om ejendommen og registrerer de oplysninger, der er nødvendige for
kommunens sagsbehandling. Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.
Kommunen registrerer og kontrollerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige
myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller som samarbejder med
kommunen.
Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når
oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller
slettet.
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen på
følgende link: www.aalborg.dk/dbr
Du har ret til at klage til Datatilsynet over Kommunens behandling af dine personoplysninger.
På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Journal nr. 2020-3755-A
Klagevejledning jf. planlovens kapitel 14:
Du kan klage over retlige spørgsmål samt kommunens vurdering. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller hvis du er uenig i kommunens vurdering. Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage f.eks. ansøgere og naboer samt visse landsdækkende foreninger og organisationer.
Klage til Planklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det
tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage til Planklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk) Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er
tilgængelig for myndigheden. Det er gebyrpålagt at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet
kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold,
der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen
Revideret den 23. februar 2017
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Signaturforklaring:

Skel
Reserveret til vej
Noter:
Alle koter er iht. DVR90
Alle mål er i millimeter

Projekt specifikke noter:

N

187
56

Bygningsoplysninger
Byg. 1
Stuehus
- Tagterrasse 2014
Byg. 2
Garage / gildesal
Byg. 3
Hobbyrum og lejlighed
- Lavet til lejlighed i 2017
Byg. 4
Carport 2017
Byg. 5
Overdækket terrasse 2013
Byg. 6
Garage 2018
Byg. 7
Overdækket terrasse 2020
Byg. 8
Shelter 2020

Byg. 4

Byg. 5

I alt

Kvadratmeter
100 m2
219 m2
193 m2
35 m2
14 m2
34 m2
9 m2
7 m2
611 m2

Fradrag på 50 m2 til sekundær bebyggelse

Byg. 2

Byg. 6

Byg. 3

Grundareal

8.237 m2

Bebyggelsesprocent:
561 m2 * 100 / 8237 m2

6,81 %

Tagte
rrasse

Byg. 1

Byg. 7

130

15

Byg. 8

31
127

Situations plan 1 : 500
Oversigtstegning

Byg. 5
Byg. 4
Byg. 1
Byg. 3

Byg. 6
Byg. 2

Byg. 7

Byg. 8

Sags nummer.: 20.015

Tegn. nr.:

Lindenborgvej 20

001

Situationsplan

Dato:

02/10/2020

Målestok:

As indicated

Tegnet af:

Mikkel Thye

RÅDGIVER:
Nymann & Juhl Byggerådgivning
Kystvej 26
8500 Grenaa
Tlf: 27 26 61 35

BYGHERRE:
Peder Kristian Læborg
Lindenborgvej 20
9293 Kongerslev

Rev.:

Signaturforklaring:

Overliggende bygningsdel

N

Noter:
Alle koter er iht. DVR90
Alle mål er i millimeter

102 (2)

Noter iht. BR18:
Kapitel 5: Brand (§82-§158)
Tagterrassen henføres til risikoklasse 1 i anvendelses-kategori 4 og således indplaceret i
brandklasse 1.
De tekniske løsninger udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er
beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

5300

2460

Kapitel 15: Konstruktioner (§340-§357)
Tagterrassen opføres i konstruktioner der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2) og
indplaceres i konstruktionsklasse 1 (KK1).
Tagterrassen opføres med præaccepteret løsninger og iht. SBI-anvisningen 254, Småhuse- styrke
og stabilitet.

13 m2

Tagterrasse
•
•
•

Opbygget af en trækonstruktion
Facaden er beklædt med eternitplader
Overflade på tagterrasse består af tagpap

Areal på tagterrasse

13 m2

Byg. 1 Tagterrasse 1 : 50

102 (2)

Oversigtstegning

Byg. 1
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Byg. 1 Tagterrasse plan

Dato:

02/10/2020

Målestok:

As indicated

Tegnet af:

Mikkel Thye

RÅDGIVER:
Nymann & Juhl Byggerådgivning
Kystvej 26
8500 Grenaa
Tlf: 27 26 61 35

BYGHERRE:
Peder Kristian Læborg
Lindenborgvej 20
9293 Kongerslev

Rev.:

Signaturforklaring:

Noter:
Alle koter er iht. DVR90
Alle mål er i millimeter

1300

102 (2)

2310

460

Oversigtstegning

Byg. 1 Nord 1 : 50

Byg 1. Tagterrasse 1 : 50

Byg. 1

102 (2)

Sags nummer.: 20.015

Tegn. nr.:

Lindenborgvej 20

102

Byg. 1 Tagterrasse facade og snit

Dato:

02/10/2020

Målestok:

As indicated

Tegnet af:

Mikkel Thye

RÅDGIVER:
Nymann & Juhl Byggerådgivning
Kystvej 26
8500 Grenaa
Tlf: 27 26 61 35

BYGHERRE:
Peder Kristian Læborg
Lindenborgvej 20
9293 Kongerslev

Rev.:

N
Port

Signaturforklaring:

Port

7661
8685

8261

Noter:
Alle koter er iht. DVR90
Alle mål er i millimeter

Værksted
32 m²

Noter iht. BR18:
Kapitel 5: Brand (§82-§158)
Bygningen henføres til risikoklasse 1 i anvendelses-kategori 1 og således også indplaceret i
brandklasse 1.
De tekniske løsninger udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er
beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

Disponibelt rum
50 m²

Værksted
68 m²
Lofthøjde 4495

Kapitel 15: Konstruktioner (§340-§357)
Bygningen opføres i konstruktioner der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2) og
indplaceres i konstruktionsklasse 1 (KK1).
Bygningen udføres med præaccepteret løsninger og iht. SBI-anvisningen 254, Småhuse- styrke
og stabilitet.

Gildesal

150

Gildesalen er isoleret med 300 mm isolering i væggene, 300 mm isolering i gulvet og med 300
mm isolering i loftet. Vinduerne er nye. Derudover er der installeret en 16 kw varmepumpe, som
står for opvarmningen af rummet. I forbindelse med etableringen af gildesalen er der udført nye
elektriske installationer.
Overflader:
•
Gulv - Klinker
•
Væg - Pudset tegl
•
Loft - Gips

2884

Depot
11 m²
Lofthøjde 2087
300

Garage
29 m²

9065

Gildesal
69 m²
Lofthøjde 3806

Garage
Overflader:
•
Gulv - Klinker
•
Væg - Pudset tegl
•
Loft - Troldtekt

6455

Garage
25 m²

Depot
Overflader
•
Gulv - Klinker
•
Væg - Pudset tegl
•
Loft - Troldtekt

3939

300

Værksted
Overflader
•
Gulv - Beton
•
Væg - Pudset tegl
•
Loft - Træ

7661

Port
1539

2500

1493

1010

408

1150

610

920

630

920

1320

Oversigtstegning

Byg. 2
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Lindenborgvej 20
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Byg. 2 Stueplan

Dato:

RÅDGIVER:
Nymann & Juhl Byggerådgivning
Kystvej 26
8500 Grenaa
Tlf: 27 26 61 35

BYGHERRE:
Peder Kristian Læborg
Lindenborgvej 20
9293 Kongerslev

Målestok:
Tegnet af:

Rev.:

02/10/2020
1 : 100
Mikkel Thye

Signaturforklaring:

Lejlighedsskel

N

Noter:
Alle koter er iht. DVR90
Alle mål er i millimeter

392

302 (1)

3490

150

WC
7 m²

2253

Disponibelt rum
14 m²
Lofthøjde 1800

150 966 150

Brutto 86 m2
Lejligheden er isoleret med 300 mm isolering i ydervæggene og 300 mm isolering i gulvene.
Derudover er der 400 mm isolering i loftet.
Overflader:
•
Gulv - Klinker
•
Væg - Gips
•
Lofter
1.
I lejlighed - Hvælvinger i tegl + støbt
2.
I disp. rum - Troldtekt

2900

150

6384

EI2 30-C

2343

1-værelses lejlighed

4016
150

2059

1743

2493
150

Teknikrum
9 m²
Lofthøjde 2522

380

5525

WC
4 m²

Kapitel 15: Konstruktioner (§340-§357)
Bygningen opføres i konstruktioner der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2) og
indplaceres i konstruktionsklasse 1 (KK1).
Bygningen udføres med præaccepteret løsninger og iht. SBI-anvisningen 254, Småhuse- styrke
og stabilitet.

2483

5983

Stue/Køkken
57 m²
Lofthøjde 2708

800

1200

800

1200

1 værelses lejlighed

1200
392

Noter iht. BR18:
Kapitel 5: Brand (§82-§158)
Lejligheden henføres til risikoklasse 1 i anvendelses-kategori 4 og således indplaceret i
brandklasse 1.
Resterende del af bygning 3 henføres til risikoklasse 1 i anvendelses-kategori 1 og således
også indplaceret i brandklasse 1.
De tekniske løsninger udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er
beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

11900

Værksted
68 m²

4534

Gl. fyrrum
6 m²

Disponibelt rum

Disponibelt rum
50 m²
Lofthøjde 2187

I det disponible rum er der isoleret med 300 mm isolering i ydervæggene og 300 mm isolering i
gulvene. Derudover er der 500 mm isolering i loftet.
Overflader:
•
Gulv - Beton
•
Væg - Gips og pudset tegl
•
Loft - Gips

10550

Teknikrum
Rummet er brandisoleret pga. oliefyr
302 (1)

Oversigtstegning

Byg. 3
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Byg. 3 Stueplan

Dato:

RÅDGIVER:
Nymann & Juhl Byggerådgivning
Kystvej 26
8500 Grenaa
Tlf: 27 26 61 35

BYGHERRE:
Peder Kristian Læborg
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Mikkel Thye

Signaturforklaring:

Lejlighedsskel
Noter:
Alle koter er iht. DVR90
Alle mål er i millimeter

Eksisterende lejlighed

Stue/Køkken
WC

Disponibelt rum

700

2187

2500

2708

1800

Disponibelt rum

Gulv ligger 700 mm over
resterende gulvniveau

(00) Stueetage
+0.000 Kote:

(00) Stueetage
Kote: +0.000

Oversigtstegning

Byg. 3

Sags nummer.: 20.015
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Lindenborgvej 20

302

Byg. 3 Snit

Dato:

02/10/2020

Målestok:

As indicated

Tegnet af:

Mikkel Thye

RÅDGIVER:
Nymann & Juhl Byggerådgivning
Kystvej 26
8500 Grenaa
Tlf: 27 26 61 35

BYGHERRE:
Peder Kristian Læborg
Lindenborgvej 20
9293 Kongerslev

Rev.:

