
 

 

 

Ibrugtagningstilladelse 

 

I forbindelse med byggetilladelse af 25. oktober 2016 omfattende 

 

Lovliggørelse af køretårne (2 stk.)    

 

på ejendommen matr. nr. 408 Søgård, Kliplev ejerlav 

beliggende Søgaards Mark 6, 6200 Aabenraa   

 

har vi nu modtaget færdigmelding samt den i byggetilladelsen krævede dokumentation. 

  

er der foretaget færdigsyn den 30. marts 2017, hvor der intet var at bemærke. 

 

Til stede ved tilsynet var 

Hans Peter Ruwald – ejer  

Vivi Dirks Riis, Aabenraa Kommune 

  

 

På den baggrund meddeles der herved tilladelse til, at det udførte byggearbejde tages i brug. 

 

Byggesagsgebyr – 2. rate 

 

Gebyrtype 

 

Kr.  Antal timer  Gebyr i alt 

Sagsopfølgning, tilsyn og afslutning 2016 750,00 0,4 300,00 

Sagsopfølgning, tilsyn og afslutning 2017 570,00 1,9 855,00 

Samlet gebyr   1155,00 

 

Der fremsendes snarest en regning på byggesagsgebyret.  

 

Vi gør opmærksom på, at gebyret opkræves i 2 rater. Anden rate opkræves når byggeriet lov-

ligt kan tages i brug. Læs mere om vores gebyrregler på www.aabenraa.dk under Byggesags-

gebyr. 

 Kultur, Miljø & Erhverv  

Byg 

Skelbækvej 2 

6200 Aabenraa 

Tlf.: 7376 7676 

 

Dato: 30. marts 2017 

Sagsnr.: 16/27927 

Ejendomsnr.: 5440 

Kontakt:  Vivi Dirks Riis 

Direkte tlf.: 73 76 77 33 

E-mail:  vdr@aabenraa.dk 

 Hans Peter Ruwald 

 Fjordvej 128B 

 6340 Kruså 

  

  

 

http://www.aabenraa.dk/
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Klagevejledning 

Afgørelsen kan, af ansøger og øvrige parter i sagen, påklages i henhold til vedlagte klagevej-

ledning senest 4 uger fra brevs dato. 

 

Sagen afsluttes dags dato, og der fremsendes snarest ajourført BBR-meddelelse. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Vivi Dirks Riis 

Bygningskonstruktør BTH



 

 

KLAGEVEJLEDNING 
 
Byggeloven 
 
I henhold til §§ 23 og 24 i Byggeloven - Lov nr. 323 af 26. juni 1975, jf. lovbekendtgørelse nr. 

1178 af 23. september 2016 med senere ændringer, kan kun retlige spørgsmål påklages. 

 

Det vil sige, at De f.eks. kan klage, hvis De mener, at Kommunen ikke har haft hjemmel til at 

træffe afgørelsen. De kan derimod ikke klage over, at Kommunen efter Deres opfattelse burde 

have truffet en anden afgørelse. 

 

Klageberettigede er afgørelsens adressat og andre, der har en individuel, væsentlig interesse i 

sagens udfald. De Samvirkende Invalideorganisationer og medlemsorganisationer heraf er tilli-

ge berettiget til at påklage kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende handicapforhold. 

  

Klage sendes til Statsforvaltningen Syddanmark, Storetorv 10, 6200 Aabenraa. Klagen skal 

være modtaget af Statsforvaltningen inden 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse. 

 

Rettidig klage har ikke opsættende virkning – et påbud skal således efterkommes og en tilla-

delse kan udnyttes – med mindre Statsforvaltningen bestemmer andet. 

 

Statsforvaltningens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 

 

Hvis De vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens 

modtagelse. 

 

Afgørelser truffet efter § 12, stk. 7 (vedr. fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller 

anden terrænændring på en grund.), § 16 C, stk. 4 (vedr. indskrænkninger i kravene om tilla-

delser for visse arter af bebyggelse) og § 18 A, stk. 4 (vedr. brøstfældighed) kan ikke påklages 

til anden administrativ myndighed. 

 

 

 

Aabenraa Kommune 

Kultur, Miljø & Erhverv 

 

http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p12&schultzlink=lov19750323#p12
http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p16a&schultzlink=lov19750323#p16a
http://teknik.lovportaler.dk/?hashparam=p18a&schultzlink=lov19750323#p18a

