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Afvisning 

af klage over Hedensted Kommunes afslag på landzonetilladelse til etab-
lering af vognmandsvirksomhed, parkeringsplads, jordvold og maskin-
hus på Raskvej, Aale 
 
Hedensted Kommune har den 15. september 2017 givet afslag på landzone-
tilladelse til etablering af vognmandsvirksomhed, parkeringsplads, jordvold 
og maskinhus på Raskvej 28, Aale, 7160 Tørring.   
 
Planklagenævnet har modtaget en klage over afgørelsen. 
 
Planklagenævnet afviser at behandle klagen, da klagen er uaktuel. 
 
 
  

24. marts 2020 

Sagsnr.: 18/06500 

Klagenr.: 1001278 

(Tidl.: NMK-31-02314, KlageID 

211252) 
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1. Klagen til Planklagenævnet 

Klageren, der er ansøgeren og på ansøgningstidspunktet ejede ejendommen, 
klagede den 28. september 2017 til Planklagenævnet over kommunens afgø-
relse om afslag på tilladelse. 
 
Planklagenævnet modtog klagen den 11. oktober 2017 fra Hedensted Kom-
mune. 

 
2. Sagens oplysninger 

Kommunen traf den 15. september 2017 afgørelse om afslag på landzonetil-
ladelse til etablering af vognmandsvirksomhed, parkeringsplads, jordvold og 
maskinhus på ejendommen Raskvej 28, Aale, 7160 Tørring, matr.nr. 7g Aale 
By, Aale, m.fl.   
 
Planklagenævnet har konstateret, at der nu er registreret en anden ejer af ejen-
dommen. Dette har klageren bekræftet telefonisk den 6. marts 2020 og sam-
tidigt oplyst, at projektet ikke længere er aktuelt. 

 
3. Planklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

Planklagenævnet kan tage stilling til en kommunes afgørelse efter planlo-
vens § 35, stk. 1 (landzone), jf. lovens § 58, stk. 1, nr. 1.1 
 
Planklagenævnet tillægger det afgørende betydning for behandlingen af sa-
gen, at ansøgeren – som også er klageren i den aktuelle sag - ifølge det oplyste 
ikke længere ønsker at realisere det ansøgte, idet klageren ikke længere ejer 
ejendommen. 
 
Da klageren ikke længere ønsker at realisere det ansøgte, finder Planklage-
nævnet ikke, at det er aktuelt at tage stilling til klagen, og nævnet afviser der-
for at behandle denne. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 4, stk. 1, i lov om 
Planklagenævnet.  
 
Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden ad-
ministrativ myndighed, jf. § 3, stk. 3, i lov om Planklagenævnet2. Eventuel 
retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. § 3, 
stk. 4, i lov om Planklagenævnet.  
 
Planklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid.  
 

                                                 
1 Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere ændringer. 

2 Lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet. 
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4. Gebyr 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. Beløbet vil blive overført til indbe-
talerens NemKonto inden for ca. en måned. 
 

5. Meddelelse og offentliggørelse af afgørelsen 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Hedensted Kommune (sagsnr. 
01.03.03-P19-159-17) samt for klageren via klageportalen. Afgørelsen sen-
des desuden til eventuelle andre parter i klagesagen via e-Boks. 
  
Afgørelsen vil blive offentliggjort på https://pkn.naevneneshus.dk/. Person-
oplysninger vil blive anonymiseret. 
 
 
 

 
Anne Fyhn 

Stedfortrædende formand 
 
 


