Samlet oversigt over Natur- og
miljøklagenævnets principielle afgørelser
med relevans for Planklagenævnet
Nr.

Titel

(Klik på Nr.)
Nr. 183 - december 2016

Ll. Torup Gaslager

Nr. 181 - oktober 2016

Anvendelsesområdet for planlovens § 12, stk. 3

Nr. 176 - april 2016

Planlægningsmæssig begrundelse for at vedtage en lokalplan

Nr. 175 - april 2016

Lokalplanbestemmelse om friareal udgjorde en del af planens principper

Nr. 171 - december 2015

Landdistriktsbestemmelsen i Planlovens § 35, stk. 1, 2. pkt.

Nr. 170 - december 2015

Midlertidig husning af flygtninge - planloven § 5u

Nr. 168 - september 2015

Grundejerforeninger i og uden for lokalplanlagte områder

Nr. 165 - juni 2015

Forfaldne huse og hændelig undergang - genopførelse

Nr. 163 - juni 2015

Bygningers omfang i m² - i landzone og i lokalplanlagte områder

Nr. 162 - juni 2015

Lokalplan for boligområde indenfor kystnærhedszonen

Nr. 161 - juni 2015

Dispensation fra en lokalplans principper (formåls- og
anvendelsesbestemmelser)

Nr. 160 - juni 2015

Flere lokalplaner på samme ejendom

Nr. 150 - december 2014

Opstilling af husstandsvindmøller i områder med særlige
landskabsudpegninger

Nr. 148 - december 2014

Klageberettigelse for lokalafdeling af Danmarks Naturfredningsforening

Nr. 146 - december 2014

Myndighedspassivitet

Nr. 145 - september 2014

Fortidsmindebeskyttelseslinjen i bebyggede byområder

Nr. 140 - juni 2014

Miljøgodkendelse af Sydhavnen Genbrugsstation

Nr. 139 - juni 2014

Landdistriktsbestemmelsen i planlovens § 35, stk. 1, 2. pkt.

Nr. 138 - juni 2014

Forfaldne huse

Nr. 137 - juni 2014

Store stuehuse i landzone

Nr. 134 - juni 2014

Udvidelse af bebyggelse på § 3-beskyttet område

Nr. 116 - juni 2013

Bebyggelse i område der alene var omfattet af kommuneplanramme

Nr. 115 - juni 2013

Lokalplanpligt for etablering af ferieaktiviteter

Nr. 114 - juni 2013

Opstilling af husstandsvindmølle på landbrugsejendom

Nr. 113 - juni 2013

Opførelse af ridehal i landzone

Nr. 111 - juni 2013

Opstilling af antennemaster i byzone

Nr. 107 - januar 2013

Sager om landzonetilladelse efter planlovens § 5u til boliger i
yderområderne

Nr. 106 - januar 2013

Miljøvurdering af vindmølleplan utilstrækkelig

Nr. 100 - januar 2013

Miljøvurdering - afgørelser om pligt til at foretage miljøvurdering

Nr. 99 - oktober 2012

Etablering af søer i landzone

Nr. 98 - oktober 2012

Udvidelse og etablering af søer i beskyttede naturområder

Nr. 97 - oktober 2012

Nedlæggelse af sø med bilag IV-arter

Nr. 94 - oktober 2012

Genopførelse af en bolig efter brand- krav om ændret placering

Nr. 93 - oktober 2012

Overdækninger til bærproduktion på landbugsejendom

Nr. 92 - oktober 2012

Enkeltstående butik til lokalområdets forsyning

Nr. 87 - juli 2012

Opstilling af husstandsvindmøller i landzone

Nr. 75 - maj 2012

Frastykning af bygninger fra en landbrugsejendom, der sammenlægges
med en eksisterende landbrugsejendom

Nr. 74 - marts 2012

Opstilling af antennemaster i det åbne land

Nr. 73 - marts 2012

Manglende retlig interesse i to sager efter Planlovens regler om
detailhandel

Nr. 72 - marts 2012

Klageberettigelse efter planloven – afstand til klagers beboelse

Nr. 71 - marts 2012

Lokalplanbestemmelse om bevaring af eksisterende bebyggelse

Nr. 70 - marts 2012

Lokalplanbestemmelse om ophævelse af servitut – ekspropriationslignende
indgreb

Nr. 69 - marts 2012

Ny praksis - klagetidspunkt i sager om planer efter planloven, hvor der er
udarbejdet en miljøvurdering og/eller en VVM-redegørelse

Nr. 65 - marts 2012

Et cirkus med tilhørende dyrehold omfattes ikke af husdyrbrugloven

Nr. 62 - december 2011

Udlæg af et lokalcenter krævede forudgående offentlighed

Nr. 60 - december 2011

Ophævelse af tilladelse til frit brændselsvalg på Avedøreværket på grund
af manglende konsekvensvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen

Nr. 58 - december 2011

Lokalplanpligt for etablering af asylcenter på en kursusejendom i et
mindre lokalsamfund

Nr. 55 - december 2011

Planlægning for butikker med særlig pladskrævende varegrupper

Nr. 51 - november 2011

Landzonetilladelse til udvidelse af døgninstution i Odense Kommune

Nr. 49 - november 2011

Dispensation fra nbl. § 3 til opførelse af garage i klithede

Nr. 48 - november 2011

Et rammeområde i en kommuneplan kunne ikke anvendes til butikker med
særlig pladskrævende varegrupper

Nr. 47 - november 2011

Udvidelse af sommerhuse i landzone

Nr. 42 - september 2011

Frastykning af bygninger fra landbrugsejendom, der sammenlægges med
en eksisterende landbrugsejendom – ikke krav om landzonetilladelse

Nr. 40 - september 2011

Lokalplanbestemmelse om reducerede (blåsort) teglsten var uklar

Nr. 39 - september 2011

Lokalplanbestemmelse om reflekterende tagmaterialer - ikke anvendes
over for malede stålplad

Nr. 38 - september 2011

Lovliggørelse af eksisterende sommerhuse

Nr. 37 - september 2011

Behandlingsvirksomhed der blev drevet på privat basis faldt ind under
anvendelsesbestemmelse om ”offentligt formål”

Nr. 36 - september 2011

Afslag til opførelse af et enfamiliehus i lokalplanlagt område inden for
strandbeskyttelseslinjen

Nr. 34 - september 2011

Afslag på landzonetilladelse til enfamiliehus med udhuslænge

Nr. 32 - september 2011

Tilladelse til genopførelse af nedrevet enfamiliehus i landzone

Nr. 28 - september 2011

Tilstandsændringer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen – NBL § 18

Nr. 26 - september 2011

Indretning af kontor- og personalefaciliteter i strid med planens principper

Nr. 24 - september 2011

Etablering af lager for biomasse i Aabenraa Kommune

Nr. 23 - september 2011

Afslag på bibeholdelse af campingvogn i landzone

Nr. 22 - september 2011

Sager om opførelse af garager, udhuse mv. på beboelsesejendomme i
landzone

Nr. 21 - september 2011

Etablering af søer i beskyttet naturområde

Nr. 20 - september 2011

Opførelse af 2 dobbelthuse indenfor landsbyafgrænsning

Nr. 19 - september 2011

Etablering af udendørs koncertplads

Nr. 18 - september 2011

Lokalplan for landsbycenter indenfor kystnærhedszonen

Nr. 17 - juli 2011

Ændret anvendelse af sommerhuse: Statusændring fra fritidshus til
helårsbolig

Nr. 14 - juli 2011

Opførelse af en 40 m² stor garagebygning/udhus i landzone

Nr. 13 - juli 2011

En lovliggørende landzonetilladelse til en entreprenørvirksomhed blev
ændret til et afslag

Nr. 6 - juli 2011

Udflytning af bebyggelse i det åbne land

