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Offentliggørelse 

Dato: 31. januar 2023 

Journalnr.: 20/7344 

 

Endelig vedtagelse af lokalplan 099-707 for Skovskolen Eldrup-

gård og kommuneplantillæg nr. 16 samt dispensation fra skov-

byggelinje, Naturbeskyttelseslovens §17 

 
Norddjurs Kommunalbestyrelse har endeligt vedtaget lokalplan 099-707 for Skov-
skolen Eldrupgård og kommuneplantillæg nr. 16.  
Planerne kan ses på Norddjurs Kommune hjemmeside på www.norddjurs.dk. 
 
Lokalplanens indhold  
Lokalplanen muliggør udvidelse af Skovskolens aktiviteter, herunder overnat-
nings-, administrations- og undervisningsfaciliteter, samt ændring af et internt 
vejforløb og indretning af parkeringsarealer. Der gives med lokalplanen blandt 
andet mulighed for at opføre punkthuse i fem etager til kollegieboliger. 
Tilsagn til tilstandsændringer indenfor skovbyggelinjen efter naturbeskyttelseslo-
vens § 17 er indbefattet i lokalplanens bonusvirkning efter planlovens §35 stk. 1. 
Klageadgangen gives ved offentliggørelse af lokalplanens endelige vedtagelse. 
 
Kommuneplantillæggets indhold 
Kommuneplantillægget udlægger et nyt rammeområde 1O.10, område til offent-
lige formål, herunder undervisning og kulturelle institutioner, samt kollegieboli-
ger til studerende ved undervisningsinstitutionen i form af tæt-lav boligbebyg-
gelse og etageboligbebyggelse. 
 
Klagevejledning 
Ifølge Planloven kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du f.eks. kan 
klage, hvis du ikke mener, at Kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at 
træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at Kommunalbestyrelsen ef-
ter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. 
 
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet via Kla-
geportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Her 
logger du som borger på linket www.borger.dk, og som virksomhed på linket 
www.virk.dk.  
Klagen er indgivet, når den er lagt ind i Klageportalen. 
 
Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret for privatpersoner er 900 kr. 
og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Du betaler gebyret med beta-
lingskort i Klageportalen. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse, dvs. senest den 28. februar 
2023. 
 

http://www.norddjurs.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Søgsmål 
Du kan indbringe afgørelsen for domstolene. Dette skal ske inden 6 måneder fra 
afgørelsen er offentlig på kommunens hjemmeside, www.norddjurs.dk. 
 
Skovbyggelinje 
Lokalplanområdet er beliggende indenfor beskyttelseszonen på 300m jfr. Naturbe-
skyttelseslovens §17. Tilsagn til tilstandsændringer indenfor skovbyggelinjen efter 
naturbeskyttelseslovens § 17 er indbefattet i lokalplanens bonusvirkning efter 
planlovens §35 stk. 1 og offentlig høring er derfor sket sammen med lokalplanfor-
slaget. Der er ikke indkommet indsigelser i anledning af høringen. 
Formålet med skovbyggelinjen er at sikre skovenes værdi som landskabselementer 
samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet 
og beskytte skovene mod blæst. 
Det er kommunens vurdering, at opførelse af anlæg omfattet af lokalplan 099-707 
ikke vil påvirke oplevelsen af skoven som landskabselement og heller ikke forringe 
forholdende for plante- og dyrelivet ved skovbrynet.  
 
Klagevejledning (Skovbyggelinje) 
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevnenes-
hus.dk. Her logger du som borger på linket www.borger.dk, og som virksomhed på 
linket www.virk.dk.  
Klagen er indgivet, når den er lagt ind i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret for privatpersoner er 900 kr. 
og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalings-
kort i Klageportalen. 
Klagefristen er jf. naturbeskyttelseslovens § 87 4 uger fra afgørelsens offentliggø-
relse, dvs. senest den 28. februar 2023 
 
Søgsmål (Skovbyggelinje) 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder 
fra afgørelsen er offentligt bekendtgjort. 
 

http://www.norddjurs.dk/

