
 

Landzonetilladelse og dispensation til opførelse af solceller 

på tag. 

 

Adresse: Galsthovej 17, 7200 Grindsted 

Matr.nr.  1F, Sdr. Starup by, V. Starup. 

 

Afgørelse 

Varde Kommune meddeler landzonetilladelse til opførelse af 12,8 kW 

solceller på stål taget over hestestalden, bygning 2 i BBR. 

Byggeriet må ikke påbegyndes før, der er givet byggetilladelse. 

 

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 

Ejendommen ligger inden for åbeskyttelseslinjen langs Holme Å og 

fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring fortidsmindet med fredningsnr. 

3205:24. Der gives derfor samtidig dispensation efter 

naturbeskyttelsesloven. 

 

Redegørelse for sagen 

Der opføres 12,8 kW solcelle anlæg på taget af eksisterende hestestald, 

bygning 2 i BBR. Solcelleanlægget består af 32 stk. Trina Vertex 

solcellemoduler, 1 stk Huawei Sun2000-10KTL solcelleinverter og Solarpark 

montagesystem til tagryggen. 

Solcellerne er antirefleksbehandlet og med sorte rammer. 

Solcellerne lægges på tagfladen parallelt med denne, maximalt hævet 15 

cm fra tagfladen.  

 

Vurdering og begrundelse efter naturbeskyttelsesloven 

 

Sø- og Åbeskyttelseslinjer 

Ifølge § 16 i naturbeskyttelsesloven må der ikke placeres bebyggelse mv. 

inden for en afstand på 150 m fra visse søer og vandløb. Bestemmelsens 

formål er at sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som 

levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. 

Fortidsmindebeskyttelseslinjen 

Ifølge § 18 i naturbeskyttelsesloven må der ikke placeres bebyggelse med 

videre inden for 100 m fra fortidsminder. Bestemmelsens formål er at sikre 

fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Både den generelle 

betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet, indsyn til og udsyn fra 

fortidsminderne skal sikres med bestemmelsen. Samtidig skal 

bestemmelsen sikre de arkæologiske lag i området omkring 

fortidsminderne, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i 

områderne tæt ved de fredede fortidsminder. 
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Det er kommunens vurdering, at det ansøgte ikke strider mod de nævnte 

formål i naturbeskyttelsesloven. Solcellerne opsættes på eksisterende 

byggeri i en afstand af ca. 120 til åen, der afkaster byggelinje. Bygningen 

ligger desuden uden for den egentlige ådal. Opsætning af solcelleanlægget 

ændrer ikke på indsynet til og udsynet fra fortidsmindet, idet det opsættes 

på eksisterende bebyggelse. Der ligger desuden bebyggelse mellem 

fortidsmindet og projektarealet.  

 

Ejendommen er beliggende i et område, der i kommuneplanen er udpeget 

som fredede fortidsminder, overgangslandskab, landbrugslandskab, OSD 

drikkevandsinteresser og åbeskyttelseslinjer.  

 

Vi vurderer, at det ansøgte er i overensstemmelse med kommuneplanen og 

planlovens landzonebestemmelser. 

 

Den samlede vurdering er, at der kan meddeles tilladelse og dispensation 

til det ansøgte.  

 

Andre tilladelser 

Du skal være opmærksom på, at du først må gå i gang med det ansøgte, 

når du har modtaget en 

• Byggetilladelse 

Vi har modtaget din ansøgning om byggetilladelse. Der kan først meddeles 

byggetilladelse når klagefristen på landzonetilladelsen på de 4 uger er 

udløbet, og der ikke er indkommet klager. Din byggesag har sagsnr. 

22/8938 

 

Øvrige oplysninger 
▪ Der er ikke foretaget naboorientering, idet det er vurderet, at det 

ansøgte er af underordnet betydning for naboerne. Nærmeste nabo er 
beliggende ca. 70 m fra bygningen, bygningen har lav taghældning og  

solcellerne er antirefleksbehandlet med sorte rammer. Derfor er det 
vurderet at solcellerne ikke vil have negativ indflydelse på naboen. 

 

Tilladelse og dispensation gyldighed 
▪ Hvis der ikke bliver klaget, er tilladelsen gyldig når klagefristen udløber 

den 20/12-2022, som er 4 uger fra tilladelsen bliver offentliggjort på 

kommunens hjemmeside (www.vardekommune.dk). 

▪ Dispensation fra naturbeskyttelsesloven er først gyldig, når endelig 
tinglysning har fundet sted. 

▪ Hvis der bliver klaget over tilladelsen og dispensationen, skal sagen 
afgøres endeligt af Planklagenævnet og/eller Miljø- og 

http://www.vardekommune.dk/
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Fødevareklagenævnet. Du må derfor ikke udnytte tilladelsen, 
medmindre Planklagenævnet og/eller Miljø- og Fødevareklagenævnet 

bestemmer andet. 

▪ Du får omgående besked, hvis der bliver klaget over tilladelsen. 

▪ Tilladelsen bortfalder, hvis du ikke udnytter den inden 5 år fra i dag. 

▪ Dispensationen bortfalder, hvis du ikke udnytter den inden 3 år fra i 
dag. 

 

Lovgrundlag 

Tilladelsen er givet efter § 35, stk. 1 i lov om planlægning, jævnfør 

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020. 

Dispensationen er givet efter lovens § 65, stk. 1, jævnfør § 16 samt lovens 

§ 65, stk. 2, jævnfør § 18 (Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 

om naturbeskyttelse). 

Klagebestemmelser og klagefrist 

Vedlagt klagevejledning på sidste side forklarer, hvad du skal gøre, hvis du 

ønsker at klage. 

 

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at ringe til 

mig. 

 

 

 

Med venlig hilsen  

 

 

Helle Lauridsen 

Byggesagsbehandler 

 

E hlac@varde.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilag: 
Kortbilag med angivelse af åbeskyttelses- og fortidsmindebeskyttelseslinjens udstrækning 

 

Kopi 

Miljøstyrelsen mst@mst.dk  
Bolig- og Planstyrelsen planloven@bpst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening Varde Afdeling v/Merete V. Hansen (dnvarde-sager@dn.dk). 
Naturstyrelsen Blåvandshuk, Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl (blh@nst.dk).  
Dansk Ornitologisk Forening, Varde (varde@dof.dk).                                                                                  
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V (natur@dof.dk).                                                                                   
ARKVEST – Arkæologi Vestjylland, Lundvej 4, 6800 Varde (post@arkvest.dk). 
Slots- og Kulturstyrelsen (fortidsminder@slks.dk).   

Landboretligt Udvalg, att. Jacob Carl (jca@tellus.dk). 
Landboretligt Udvalg, att.: Laila Kubel Madsen (lkm@lrs.dk). 
Sagro, att.: Stine Bundgaard Pedersen (sbp@sagro.dk). 

Danmarks Kulturarvs Forening (post@kulturarvsforening.dk) 
Friluftsrådet (sydvestjylland@friluftsraadet.dk) 
Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk), (lbt@sportsfiskerforbundet.dk, 
(vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk).  

Dansk Forening for Rosport, Postboks 74, Skovalléen 38 A, 2880 Bagsværd (dffr@roning.dk).  
Dansk Kano og Kajak Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Station, 2605 Brøndby (miljoudvalg@kano-
kajak.dk).  
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Tilladelsen efter planloven kan påklages til Planklagenævnet 

Klagevejledning 

Tilladelsen kan påklages til Planklagenævnet af 

• Erhvervs- og Vækstministeren 

• Enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om 
nationalparker 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og 
miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, når foreningen 
eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og foreningen eller 
organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes hjemmeside. 

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du logger på 

www.naevneneshus.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til 
Varde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du 
klager, skal du som borger betale et gebyr på 900 kr., og som virksomhed eller organisation 1800 kr. Du 
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender Varde Kommune klagen videre til behandling i 
nævnet via Klageportalen. Du får besked om dette. 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der 

ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 
en begrundet anmodning til Varde Kommune, Erhvervscenteret, Bytoften 2, 6800 Varde eller på e-mail til 
teknikogmiljo@varde.dk. Varde Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Ifølge planlovens § 58, stk. 1, pkt. 1, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke 
kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig. 

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning, 

medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er 
offentliggjort af kommunen. 

 

  



 

 

Dispensationen efter naturbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Klagevejledning 

Dispensationen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af 

• Adressaten for afgørelsen, 

• Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 

• Offentlige myndigheder, 

• En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker, 

• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative 
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret på Varde Kommunes hjemmeside. 

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk 
eller www.virk.dk - typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Varde Kommune. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du 
betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr 
rettes til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 

Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Varde Kommune, Naturcenteret, Bytoften 2, 
6800 Varde eller på email til vardekommune@varde.dk. Varde Kommune videresender herefter 
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes. 

Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har således opsættende virkning, 

medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 

 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er 
bekendtgjort af kommunen eller – i forbindelse med klage – af Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/

