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Adresse ved besøg:    Åbningstider: 

Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund  man–ons: 10:00–14:00, tors: 10:00–16:30, fre: 10:00–13:30 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Landzonetilladelse Jerslevvej 289, Brønderslev på ejendommen, matr.nr.: 2C, ejerlav Ål-
strup By, Jerslev. 
Brønderslev Kommune giver hermed tilladelse til anlæg af sø på ejendommen matr.nr.: 2C, ejer-
lav Ålstrup By, Jerslev  
Tilladelsen er givet i overensstemmelse med planlovens § 35. Tilladelsen kan ikke udnyttes før 
udløb af klagefrist. Se nedenfor. 
 
 
Tilladelsen gives på betingelse af: 
 

• Søen må ikke etableres ved brug af membran af plastik eller beton. Der kan dog anvendes 
stampet et lag af stampet ler.  
 

• Der skal holdes en afstand på mindst 10 meter til nærmeste vandløb, og der må ikke 
skabes forbindelse eller afløb til vandløb, heller ikke via dræn. 
 

• Der skal være en mindst 5 meter bred udyrket bræmme mod dyrkede arealer omkring 
søen.    
 

• Kommunen skal kontaktes, hvis der stødes på affald. 
 

• Museumslovens regler skal overholdes. Det lokale museum kan kontaktes for yderligere 
oplysninger. 

 

• Søen skal udformes, så den tilpasses terrænet. Den skal anlægges med så jævnt skrå-
nende bredder som muligt, hældningen bør som regel ikke være større end 1:5 og aldrig 
stejlere end 1:3. Der bør desuden være lavvandede områder langs bredden. Se tegningen 
nedenfor.  

 

• Det opgravede materiale skal udjævnes i nærmere udpegede områder og altid mindst 5 
meter fra søens bred. Det opgravede materiale skal planeres, så der ikke opstår volde 
eller lignende. Der kan i særlige tilfælde afviges fra dette, hvis det kan begrundes med 
hensyn til sjældne eller truede arter, eksempelvis som rasteområde for visse padde arter. 

 

• Der må kun anlægges øer, hvis vandarealet i søen udgør mindst 2.500 m2. Og de må 
ikke anlægges højere end 10 cm over normal vandstand. 
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Principskitse: 

 
Beplantning  

• Eventuel nyplantning omkring søer må kun finde sted på nord- og vestsiden og mindst 
15 meter fra bredden af søen af hensyn til at sollyset kan opvarme søen. Afstanden mel-
lem søbredden og beplantningen skal desuden mindst svare til træernes forventede slut-
højde. 

• Der må kun plantes træer og buske, som findes naturligt i området. Det kan f.eks. være 
hvidtjørn, hunderose, alm. røn, mirabel og brombær, men ikke f.eks. Rhododendron, sne-
bær, spiræa eller hyben/rynket rose. 

•  Eventuelle øer må ikke tilplantes med træer.  

•  Søens bredzone må ikke tilplantes med frøblandinger eller lignende. I særlige tilfælde 
kan dette fraviges, hvis der udplantes en frøblanding af hjemmehørende urter 
 

Anvendelse  

• Udsætning af andefugle, fisk eller krebs er ikke tilladt af hensyn til søens naturkvalitet. 
Udsætning og fodring bidrager til næringsophobning i vandet, der kan forringe levevilkå-
rene for det øvrige dyre- og planteliv. Der må heller ikke fodres i søens umiddelbare nær-
hed.  

• Der må ikke udsættes fisk, da dette medvirker til en dårlig økologisk tilstand i søen. 

•  Der må ikke opsættes redehuse, foderflåder eller lignende, ligesom søer kun må hegnes 
med eventuelt nødvendigt kreaturhegn.  

• Søer må ikke anvendes til ”put-and-take” fiskeri, det vil sige udsætning af fisk og salg af 
fiskekort. 

 
Redegørelse 
Brønderslev Kommune har den 16.05.2022 modtaget din ansøgning om etablering af en sø på 
din ejendom. 
Sagen var i naboorienteringen i perioden fra 15.08.2022 til 08.09.2022 og der er ikke kommet 
nogle bemærkninger til sagen. 
 
Klager 
Tilladelsen kan påklages i 4 uger fra offentliggørelsen efter vedlagte klagevejledning. Tilladelsen 
må ikke udnyttes før klagefristens udløb. 
 
Denne tilladelse offentliggøres på kommunens hjemmeside den 19.01.2023 og udløb for klage-
fristen er dermed den 16.02.2023.  
Efter sidstnævnte dato kan du anvende tilladelsen, hvis den ikke er påklaget. Hvis tilladelsen 
påklages får du besked fra Brønderslev Kommune. 
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Du gøres opmærksom på, at tilladelsen bortfalder efter 5 år, hvis den ikke udnyttes.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Marianne M. Hansen 
Administrativ sagsbehandler 
 
MARHA@99454545.dk 

 
Bilag: 
Klagevejledning efter landzonereglerne i planloven 
Kortbilag 
 
Kopi sendes til: 
SKAT - Ejendomsvurdering 
Danmarks Naturfredningsforening  
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite Brønderslev, v/ Lars Scönberg-Hemme 
Dansk Ornitologisk Forening 
Dansk Ornitologisk Forening, Lokalkomite Brønderslev, v/ Anni Guldberg Madsen 
Vendsyssel Historiske Museum 
Museum Moss 
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Klagevejledning for planlovens § 35 - landzoneafgørelser 
 
Hvad kan der klages over? 
Kommunens landzoneafgørelser efter Planlovens §35 stk. 1 kan påklages til Planklagenævnet, 
uanset hvad der begrunder din klage. Nævnet kan gøre kommunens afgørelse ugyldig, hvis de 
vurderer, at den meddelte tilladelse er i strid med gældende retsregler. Hvis nævnet mener, at 
afgørelsen er urimelig eller uhensigtsmæssig, kan tilladelsen også blive ugyldig. 
 
Hvem kan klage? 

• Miljøministeren 

• Enhver med retlig interesse i sagens udfald 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af 
natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendel-
sen, på betingelse af: 
- at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres 
formål 
- at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

 
Hvornår er der frist for at indgive klage? 
Klagefristen er 4 uger efter at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside. 
 
Hvordan klager jeg? 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via 
Klageportalen, som du finder på forsiden af hjemmesiden for Nævnenes Hus. Du logger på kla-
geportalen, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Brønderslev Kommune. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune i Klageportalen. 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, 
hvis der ikke er særlige grunde til det. ”Særlige grunde” kan være nogle af de samme kriterier der 
giver ret til fritagelse for digital post; høj alder, sprogvanskeligheder og andre svære udfordringer. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 
til Planklagenævnet – Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du skriver og søger nævnet om fritagelse 
for at bruge portalen, skal du samtidig orientere Brønderslev Kommune om dette. Så ved Kom-
munen, at der er en klage på vej.  
 
Klagegebyr 
Når du klager som privat person, skal du betale et gebyr på 900 kr. Du betaler gebyret med 
betalingskort i klageportalen. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. 
Gebyret reguleres hver 1. januar af Finansministeriet og offentliggøres på nævnets hjemme-
side. Klagen afvises, hvis gebyret ikke betales. 
 
Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis: 

• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, så du får helt 
eller delvist medhold i din klage eller 

• din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller 
fordi din klage ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence. 

 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
http://www.bronderslev.dk/Borger.aspx
https://naevneneshus.dk/
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Hvornår kan landzonetilladelsen udnyttes? 
Ansøger må ikke udnytte sin tilladelse, før klagefristen er udløbet. Er der indgivet klage, har den 
opsættende virkning. Dvs. at tilladelsen ikke må udnyttes i mens klagen behandles, medmindre 
Planklagenævnet bestemmer andet. 
 
Domstolsprøvelse 
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal 
du anlægge sag inden 6 måneder efter at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er 
meddelt. 
Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Planklagenævnets afgø-
relse, indtil domstolen eventuel bestemmer andet. 
 


