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Landzonetilladelse til opførelse af garage/depot, Hampenbjergvej 
11, 7362 Hampen 
 
Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om opførelse af en 
garage med depotrum på matr.nr. 3A, Nr. Arritskov Gde., Nr. Snede, be-
liggende Hampenbjergvej 11, 7362 Hampen, se kortudsnit.  
 
Opførelse af ny bebyggelse i landzone kræver som udgangspunkt en 
landzonetilladelse, i henhold til planloven1.  
 
Ikast-Brande Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til det ansøg-
te, i henhold til planlovens § 35, stk. 1. 
 
Landzonetilladelsen må først udnyttes efter klagefristens udløb, og en 
eventuel klage har opsættende virkning på udnyttelsen, medmindre 
Planklagenævnet bestemmer andet, jævnfør bekendtgørelse om udnyttel-
se af tilladelser2. 
 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden fem år 
efter, at den er meddelt, jævnfør planlovens § 56, stk. 2. 
 
Byggeriet må ikke påbegyndes, før der er givet en byggetilladelse i hen-
hold til byggeloven3.  
 
Landzonetilladelsen er betinget af dispensation fra sø-beskyttelseslinjen. 
 
Landzonetilladelsen fritager generelt ikke for at indhente eventuelle dis-
pensationer, tilladelser, godkendelser eller andet efter anden lovgivning – 

 
 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 af lov om planlægning (med senere 
ændringer). 
2 Bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 om udnyttelse af tilladelser, frist for 
indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virk-
ning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre 
love (med senere ændringer). 
3 Lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 af byggelov (med senere 
ændringer). 
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eksempelvis efter bestemmelserne i museumsloven4 om fund af fortids-
minder i forbindelse med jordarbejde. 
 
Projektet 
Projektet omhandler etablering af en dobbeltgarage med et depotrum 
samt teknikrum. På bagsiden af bygningen etableres et halvtag. 
Bygningen bliver i alt ca. 250 m2 (10x25 meter) og vil blive etableret i tegl 
med ensidig taghældning med en maks. højde på 3,5 meter. 
Der er på nuværende tidspunkt en ældre udhusbygning, som ønskes fjer-
net. 
 

 
Kortudsnit 1: Placering at ny udhus/garage markeret med blå.  
 
Begrundelse 
Ikast-Brande Kommunes afgørelse om landzonetilladelse begrundes med 
følgende vurderinger: 
 
Nabobeboelser 
Bygningen skal ligge ca. 240 meter sydøst for nærmeste nabobeboelse 
(Hampenbjergvej 9, 7362). I kraft af beplantningen imellem ejendomme-
ne vurderer Ikast-Brande Kommune, at byggeriet ikke umiddelbart vil 
være synligt for de nærmeste nabobeboelser. 
 

 
 
4 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven (med senere æn-
dringer). 
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Efter planlovens § 35, stk. 4 og 5 kan en landzonetilladelse først meddel-
es, når der er forløbet to uger efter, at kommunen skriftligt har orienteret 
naboerne til den omhandlede ejendom om det ansøgte – med mindre det 
ansøgte efter kommunens skøn er af underordnet betydning for naboerne. 
Naboer defineres i denne sammenhæng som ejere og brugere af de ejen-
domme, der grænser op til (har fælles skel med) den ejendom, hvor der 
søges om landzonetilladelse til. Derudover gælder de almindelige partshø-
ringsregler i henhold til forvaltningsloven5.  
 
Ikast-Brande Kommune skønner på baggrund af det oplyste og ovenstå-
ende, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboerne samt, at 
ikke andre end ansøger/ejer har partsstatus i sagen. 
 
Natur 
Nærmeste registrerede naturareal, som er beskyttet efter § 3 i naturbe-
skyttelsesloven6, er en sø der ligger ca. 100 meter vest for byggeriet. På 
grund af afstanden til søen, vurderer Ikast-Brande Kommune, at byggeriet 
ikke vil påvirke den beskyttede natur.  
 
 
Natura 2000-områder  
Det ansøgte udføres indeni et Natura 2000-område, som er habitatområde 
nr. 49 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov. Na-
tura 2000-området består af habitatområde nr. 49 og fuglebeskyttelses-
område nr. 34. Ansøgte er placeret indenfor både habitatområde og fugle-
beskyttelsesområde. 
 
I det følgende udarbejder kommunen derfor en væsentlighedsvurdering, 
for at vurdere om det ansøgte påvirker Natura 2000-områdets bevarings-
målsætninger væsentligt.  
 
Målsætninger:  
Dette Natura 2000-område er specielt udpeget for at beskytte de store 
mosaikagtige forekomster af hede- og indlandsklitnaturtyper, moser og 
bøgeskove samt de tilknyttede arter og fugle.  
 
Naturtyperne tidvis våd eng, rigkær, surt overdrev og højmose er areal-
mæssigt ikke så dominerende, men områdets forekomster af disse er flere 
steder af god naturmæssig værdi. Området rummer herudover fine vand-
løb og søer, bl.a. med en række meget værdifulde lobeliesøer. Det er des-
uden af stor betydning for forekomster af arter som blank seglmos, odder, 

 
 
5 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven. 
6 Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 af lov om naturbeskyttelse. 

https://ikast-brande.dk/media/okzguljk/sepstrup-sande-vrads-sande-velling-skov-og-palsgaard-skov.pdf
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bæklampret, damflagermus og stor vandsalamander samt ynglefugle som 
rødrygget tornskade, natravn og hedelærke samt trane.  
 
Udpegningsgrundlag:  
 

 
Udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 49 og fuglebeskyttelsesom-
rådet nr. 34 (fra udkast til Natura 2000-plan 2022-2027) er vist på oven-
for. 
 
Nærmeste kortlagte habitatnaturtype er 100 meter væk fra ansøgte og er 
en skovbevokset tørvemose (91D0) (jf. kortudsnit 2). Skovbevokset tør-
vemose er en prioriteret naturtype på udpegningsgrundlaget.  
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Kortudsnit 1: Turkis skravering markerer habitatnatur. Der er 100 meter til den 
skovbevoksede tørvemose fra ansøgte.  

Ikast-Brande Kommune vurderer, at den skovbevoksede tørvemose ikke 
påvirkes, da det ansøgte ikke vil påvirke mosen hydrologisk eller økolo-
gisk, da den placeres i og på kanten af den eksisterende gårdsplads 100 
meter fra mosen. Mosen vil ikke blive skygget eller drænet, og der vil ikke 
blive fældet træer i mosen. Andre kortlagte habitatnaturtyper, såsom våd 
hede, enekrat eller surt overdrev, påvirkes heller ikke af projektet grun-
den den store afstand samt projektets karakter.  
 
Nærmeste kortlagte levested er 232 meter fra det ansøgte og er levested 
for rødrygget tornskade. Artens udbredelse er vist på følgende kortudsnit 
3. Rødrygget tornskade er udbredt og fåtalligt ynglende over det meste af 
landet. Arten lever i åbne områder med enkeltstående buske og træer, 
hvorfra den kan holde udkig efter byttedyr. Derudover findes den også 
hyppigt i skovlysninger, hvor der findes mange insekter. Om vinteren 
trækker arten væk.  
 
Ikast-Brande Kommune vurderer, at levestedet for rødrygget tornskade 
ikke påvirkes af det ansøgte, da der er 232 meter fra det ansøgte til leve-
stedet. Det vurderes, at det ansøgte ikke har hydrologisk eller økologisk 
sammenhæng med det ansøgte. Der er ingen træer eller buske, der vil 
blive fjernet i forbindelse med projektet, ligesom projektet ikke vil påvirke 
insektproduktionen eller mængden af byttedyr som padder og krybdyr. 
Det ansøgte placeres i forbindelse med eksisterende bebyggelse, og ikke i 
nogen skovlysning, som hyppigt er artens levested.    
 
Andre kortlagte levesteder for dyr og planter på udpegningsgrundlaget for 
fuglebeskyttelsesområdet og habitatområdet påvirkes heller ikke af pro-

Skovbevokset 
tørvemose 
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jektet grundet den store afstand til øvrige levesteder samt projektets ka-
rakter. 
 

 
Kortudsnit 2: Lyserød skravering viser et kortlagt levested. Der er 232 meter til 
levestedet for rødrygget tornskade.  

Ikast-Brande Kommune vurderer, at stedet, hvor bygningen opføres, i 
øvrigt ikke er et egnet levested, yngle- og rasteområde for fuglearterne på 
udregningsgrundlaget, da det er i den eksisterende gårdsplads.  
 
Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at bygge-
riet udelukkende vil have en lokal påvirkning, og ikke i sig selv – eller i 
forbindelse med andre planer og projekter – væsentlig vil påvirke leveste-
der, yngle- og rasteområder for fuglearterne på udpegningsgrundlaget. 
 
Ikast-Brande Kommune vurderer desuden også, at projektet ikke i sig selv 
– eller i forbindelse med andre planer og projekter – vil kunne påvirke 
Natura 2000-områder, og ikke vil være en hindring for, at målsætningerne 
for Natura 2000-områders tilstande nås og opretholdes, og at Natura 
2000 området ikke vil blive væsentlig påvirket. 
 
Bilag IV-arter  
Af bilag IV til EU-habitatdirektivet fremgår en række dyre- og plantearter, 
som er strengt beskyttede, uanset om de forekommer inden for et af de 
udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. På den baggrund må der 
eksempelvis ikke gives tilladelse til aktiviteter, der kan beskadige eller 
ødelægge de pågældende dyrearters yngle- og rasteområder.  
Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) har undersøgt forekomsten af 
bilag IV-arter i Danmark i et kvadratnet på 10 x 10 kilometer. I hvert 
kvadrat registreres tilstedeværelse eller fravær af arten. I DCE´s kvadrat-

Rødrygget tornskade
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net, som omfatter det ansøgte, er der fundet følgende bilag IV arter: 
Brun-flagermus, langøret flagermus, sydflagermus, odder, markfirben, 
stor vandsalamander, spidssnudet frø og ulv. 
 
Ikast-Brande Kommune har ikke detaljeret kendskab til de enkelte arters 
forekomst i projektområdet. De arter, som er relevante på det konkrete 
areal, og således ville kunne blive påvirket af projektet, er flagermus, 
hvorfor en grundigere vurdering er lavet på flagermus samt arealet er 
besigtiget med henblik på nærmere vurdering af Bilag IV-arter. Arealet er 
besigtiget den 28. februar 2023 med ansøger af en medarbejder fra Ikast-
Brande Kommune.    
 
Arealet hvor garagen/depotet etableres, vurderes ikke at være egnet som 
yngle- eller rasteområde for bilag IV arterne: Odder, markfirben, stor 
vandsalamander, spidssnudet frø og ulv, da arealet ind til nu har været 
brugt til vej samt gårdsplads og parkering.   
 
Langøret flagermus og sydflagermus kan potentielt forekomme i huset der 
skal nedrives, mens brunflagemus er knyttet til gamle løvtræer og løv-
træsbevoksninger. Projektet involverer ikke nogen fældning af træer.  
 
Brunflagermus er knyttet til gamle løvtræer og løvtræsbevoksninger. 
Sommerkvarteret, hvor ungerne opfostres fra sidst i juni til først i august, 
findes højt i hule løvtræer. Om efteråret opretter hannerne parringskvar-
terer i hule træer. En del af den danske bestand af brunflagermus trækker 
syd på om efteråret for at overvintre. Den del af bestanden, som overvin-
trer her, samles i hule træer, hvor arten kan tåle nogle få frostgrader i 
kortere perioder.  
 
Langøret flagermus kan potentielt forekomme i området. Arten er knyt-
tet til insektrig løvskov, faldefærdige huse og åbne lader samt hule træer 
og andre utilgængelige, frostfrie steder med høj luftfugtighed. Den er 
aktiv fra maj til november. Sommerkvarteret, hvor ungerne opfostres fra 
juli til august, findes f.eks. i åbne lader, faldefærdige huse og kirkelofter. 
Arten flyver fra sommerkvarteret og direkte ind i tæt skov i lav højde. De 
er meget manøvredygtige og jager inde mellem grenene på træer og bu-
ske. Deres skrig har lav volumen og er derfor svært at opfange med de-
tektor. Arten flyver sjældent over 30 km mellem kvarterer og overvintrer 
nogle få individer sammen på frostfrie steder med høj luftfugtighed, som 
hule træer, lofter, bunkere ol. 
 
Sydflagermus kan potentielt forekomme i området. Arten er knyttet til 
stører isolerede og opvarmede beboelsesbygninger samt haver, parker ol. 
Den er aktiv fra først i maj til slut september og flyver fra 10 min efter 
solnedgang til 1 time før solopgang. Sommerkvarteret, hvor ungerne op-
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fostres fra midt i juni til først i august, findes på lofter eller i udhæng. 
Arten flyver, uden tilknytning til ledelinjer til jagtområderne. Arten følger, 
mange nætter i træk, bestemte ruter med stoppesteder, hvor den jager i 
op til 30 min i et relativt fast mønster omkring f.eks. et træ, en lygtepæl 
eller over et åbent område for så at flyve videre til næste stop. Arten be-
væger sig sjældent over 50 km ved kvarterskift og overvintrer i bygninger 
på kølige, men frostfrie steder, som hulmure og under isolering. 
 
I forbindelse med den potentielle forekomst af flere arter af flagermus, 
med potentielt vinter- og/eller sommerkvarter i bygninger, er bygningen 
der ønskes nedrevet i forbindelse med byggeriet, besigtiget.  
 
Besigtigelsen viste ingen tegn på flagermus, da hele den vestlige del af 
bygningen ikke var isoleret og var meget utæt. Denne del af bygningen 
tilbyder derfor ikke de frostfrie forhold med høj luftfugtighed, som kræves 
i forbindelse med flagermusenes vinterdvale. Ingen steder i bygningen 
fandtes isolerede dele eller tegn på ind- og udflyvningshuller. Der var in-
gen revner med let fedtede kanter eller nogen ekskrementer eller rester af 
ekskrementer på vægge, i edderkoppespind eller på gulv. 
 
Grundet ovenstående vurderer Ikast Brande Kommune, at bygningen der 
ønskes nedrevet i forbindelse med projektet ikke udgør noget levested, 
yngle- eller rasteområde for de nævnte arter af flagermus.   
 
Sammenfattende vurderer Ikast-Brande Kommune:  

 
- at gennemførelse af det ansøgte samlet set ikke vil medføre be-

skadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det na-
turlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i Habi-
tatdirektivets bilag IV, litra a), samt ikke vil medføre ødelæggelse 
af livsstadier af de plantearter, som er optaget i Habitatdirektivets 
bilag IV, litra b).  

- at etablering af garage/depotet i øvrigt ikke vil påvirke bilag IV-
arter negativt  

- at der i forbindelse med det ansøgte ikke vil ske ændringer i are-
alanvendelsen, som vil være væsentlige for bilag IV-arters trivsel 

 
Bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger 
Stedet, hvor byggeriet vil blive opført, ligger inden for en skovbyggelinje. 
Naturbeskyttelseslovens § 17 om skovbyggelinjer og planlovens landzo-
nebestemmelser er tilpasset hinanden således, at forbuddet i naturbeskyt-
telsesloven § 17 ikke gælder, når der meddeles landzonetilladelse efter 
planlovens §, 35 stk. 1, til bebyggelse m.v. på arealer inden for en skov-
byggelinje. Dette skyldes, at hensynene til natur og landskab, som er 
formålet i naturbeskyttelsesloven § 17 generelt varetages ved administra-
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tionen af landzonebestemmelserne. I nærværende tilfælde vil det ansøgte 
byggeri således ikke kræve en dispensation fra skovbyggelinjen. 
 
Skoven, som kaster en skovbyggelinje, ligger rundt om ejendommen. 
Ikast-Brande Kommune vurderer, at det ansøgte ikke påvirker den nært 
beliggende skovs værdi som landskabselement, da etablering af det an-
søgte ligger i den eksisterende gårdsplads, i tæt tilknytning til eksisteren-
de byggeri, og vil i sig selv kun marginalt vil hindre det frie udsyn til sko-
ven fra omgivelserne.  
 
Ikast-Brande Kommune vurderer, at skovbrynene i den nært beliggende 
skov fortsat vil være værdifulde levesteder for planter og dyr efter etable-
ringen af det ansøgte. Dette begrundes med, at det ansøgte ligger i den 
eksisterende gårdsplads, forventes ikke at påvirke disses værdi som leve-
sted for planter og dyr. 
 
Stedet, hvor byggeriet vil blive opført, ligger inden for en sø-
beskyttelseslinje. Der skal dispenseres for søbeskyttelseslinjen, og 
landzonetilladelsen er betinget af, at der gives en dispensation for 
søbeskyttelseslinjen. 
 
Ejendommen ligger ikke indenfor øvrige bygge- og beskyttelseslinjer. Der 
er endvidere ikke registreret beskyttede sten- og jorddiger på stedet. 
 
Kommuneplanudpegninger 
Det ansøgte ligger i et område, som er udpeget som et særligt værdifuldt 
landbrugsområde i kommuneplanen (2021 – 2033).  
 
Jævnfør kommuneplanens retningslinjer for særlige værdifulde landbrugs-
områder, skal de udpegede områder som hovedregel anvendes til jord-
brugsformål, og udlæg af særlig værdifulde landbrugsområder til anden 
anvendelse end dyrknings- eller naturformål skal begrænses til et mini-
mum.  
 
Jævnfør luftfotos, har arealet ikke været i omdrift, men gårdsplads. Ikast-
Brande Kommune vurderer, at byggeriet ikke vil have en væsentlig ander-
ledes indvirkning på udpegningen af særlig værdifuldt landbrugsområde 
end før byggeriet bliver opført.  
 
Ikast-Brande Kommune vurderer, at kommuneplanens retningslinjer for 
områder til udvikling af store husdyrbrug ikke er relevante i denne sag, da 
der ikke er tale om et husdyrbrug. 
 
Byggeriet ligger også i et område, som i kommuneplanen er udpeget som 
et værdifuldt landskab (bevaringsværdigt landskab eller større sammen-
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hængende landskab). Ifølge kommuneplanens retningslinjer skal sådanne 
områder som udgangspunkt holdes fri for byggeri og anlæg. I særlige 
tilfælde kan Ikast-Brande Kommune tillade byggeri, anlæg eller anden 
anvendelse af arealerne, der ikke forringer karakteren, variationen eller 
oplevelsen af landskabet.  
 
Ikast-Brande Kommune vurderer, at den ønskede garage ikke vil forringe 
karakteren, variationen eller oplevelsen af landskabet. Da byggeriet øn-
skes placeret ”bag” det eksisterende stuehus, væk fra Hampen Sø, og er 
relativt lavt, og derfor ikke vil være fremtrædende i landskabet. 
 
Det ansøgte ligger i et område, som er udpeget som værdifuldt kulturmiljø 
i kommuneplanen (2021 – 2033). Området er udpeget som værdifuldt 
kultur miljø på grund af spor fra oldtiden og frem til i dag. 
 
Jævnfør kommuneplanens retningslinjer for værdifulde kulturmiljøer må 
nye anlæg, nyt byggeri og andre ændringer i landskabet ikke udformes og 
placeres på en måde, der forringer oplevelsen eller kvaliteten af de kul-
turhistoriske værdier. Ikast-Brande Kommune vurderer, at byggeriet ikke 
vil have en væsentlig indvirkning på udpegningen af det værdifulde kul-
turmiljø, da byggeriet placeres i nær tilknytning til det eksisterende byg-
geri på ejendommen, indenfor den eksisterende gårdsplads, og der ind-
drages derfor i meget begrænset omfang arealer der ikke i forvejen be-
nyttes af ejendommen. Der er desuden ingen beskyttede fortidsminder i 
umiddelbar tilknytning til ejendommens bebyggelse.  
 
Endelig ligger ejendommen, i et område, som i kommuneplanen er udpe-
get som havende geologiske bevaringsværdier – Søhøjlandet. 
 
Jævnfør retningslinjerne i kommuneplanen, skal de geologiske værdier i 
Ikast-Brande Kommune bevares, og de skal være synlige i landskabet. 
Byggeri, gravning, anlægsarbejde, tekniske anlæg, beplantning og lignen-
de, der slører de karakteristiske overgange og træk i landskabet, skal 
undgås, med mindre det tilsidesætter andre hensyn og beskyttelser. Kun i 
ubetydeligt omfang kan der etableres anlæg af disse områder, og kun i 
det omfang, at det ikke tilsidesætter interesserne i at beskytte disse geo-
logiske værdier.  
 
Der er tale om et byggeri, som mere eller mindre erstatter noget eksiste-
rende byggeri, og som placeres bag det eksisterende stuehus og som 
derfor ikke slører de geologiske landskabsformer væsentligt. Ikast-Brande 
Kommune vurderer, at oplevelsen af de geologiske træk (udpegningerne) 
ikke vil blive forringet. 
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Stedet, hvor bygningen vil blive opført, ligger uden for lokalplaner, 
fredskov, diverse fredninger, gas- og el-transmissionsnet, samt uden for 
områder, der i Kommuneplan 2021-2033 for Ikast-Brande Kommune er 
omfattet af kommuneplanrammer og/eller udpeget som større sammen-
hængende landskaber, kirkeomgivelser, kulturhistoriske bevaringsværdi-
er, råstofinteresse- og graveområder og fremtidig natur.  
 
Ikast-Brande Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe værdien af 
de ovennævnte udpegninger m.v. 
 
Samlet vurdering 
Ikast-Brande Kommune vurderer samlet, at det ønskede byggeri/projekt 
ikke vil påvirke naboer, landskab eller natur negativt, da byggeriet erstat-
ter eksisterende byggeri og placeres i tilknytning til eksisterende bygnin-
ger. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen om landzonetilladelse er truffet fredag den 3. marts 2023 og 
bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside https://ikast-
brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer, fredag den 3. marts 2023. 
 
Klagevejledning  
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklage-
nævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen – det vil sige 
klagen skal indgives senest fredag den 31. marts 2023 
 
Følgende kan klage: 
Ansøger, erhvervsministeren og enhver med retlig interesse i sagens ud-
fald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker7. 
Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerin-
teresser inden for arealanvendelsen, er også klageberettigede, hvis fore-
ningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer 
dens formål, og hvis den repræsenterer mindst 100 medlemmer. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En kla-
ge er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Kla-
geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere 
og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 
 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kom-
mune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-

 
 
7 Lovbekendtgørelse nr. 120 af 26. januar 2017 af lov om nationalparker. 

https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer
https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer
http://www.naevneneshus.dk/
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Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. 
Du får besked om videresendelsen. 
 
Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klagepor-
talen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker 
at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videre-
sender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan frita-
ges. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan de se på nævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
 
En klage har opsættende virkning på tilladelsen, med mindre Planklage-
nævnet bestemmer andet (i særlige tilfælde). Tilladelsen må således ikke 
udnyttes før klagefristens udløb. 
 
Ifølge § 62 i planloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et 
eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørel-
sen er offentliggjort. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Kristine Bollerup 
Landbrug og Landzone 
 
 
 
Kopi sendt til: 
Danmarks Naturfredningsforening – e-mail: dnikast-brande-sager@dn.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund – e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund – e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk  

Dansk Kano og Kajak Forbund, Idrættens Hus – e-mail: miljoudvalg@kano-kajak.dk  

Dansk Ornitologisk Forening – e-mail: natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, DOF Ikast-Brande – e-mail: ikast-brande@dof.dk  

Energinet.dk – e-mail: ledningsinfo@energinet.dk  

Friluftsrådet Midtvestjylland – e-mail: midtvestjylland@friluftsraadet.dk 

Administrationen for Museum Midtjylland – e-mail: vjp@museummidtjylland.dk 

Erhvervsstyrelsen – e-mail: planloven@bpst.dk  
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