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Dato: 20-06-2016
Sagsnr.: 01.03.03-P19-54-16

Henv. til: Rikke Rasmussen
Byggeri og Ejendomme

Direkte tlf.: 9611 7811
Afdeling tlf.:9611 7550

teknik.miljoe@holstebro.dk
www.holstebro.dk

Nabohøring - Nørrevej  2 , 6990 Ulfborg – Udvidelse af areal til Staby efterskole

Det meddeles herved, at Staby Efterskole har søgt om tilladelse til at udvide arealet 
til efterskoleformål herunder etablering af kunststofbane m.m.

I henhold til Lov om planlægning § 35 stk. 4, kan ”en tilladelse først meddeles, når 
der er forløbet to uger efter, at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om 
ansøgningen til naboerne til den omhandlede ejendom”.

I 2015 blev en del af matrikel 1E Den største Del, Staby lagt til efterskolens areal, der 
hermed blev 3,8 ha. større mod øst. Staby Efterskole har udarbejdet en ny plan for 
anvendelsen af det eksisterende samt det nye areal, der bl.a. omfatter etableringen 
af sportsbaner, tilskuerpladser m.m, se kortbilag. Der er ansøgt om etablering af 
følgende:

 Kunstgræsbane på 134*74 meter med hegn og 18 m høje lysmaster
 Multibane med hegn på 16*32 meter
 Løbebane 5*125 meter
 2 Beachvolleybaner på 14*22 m.
 Regnvandsbed til drænvandet fra kunststoffodboldbanen samt overfladevand 

fra østlige bygninger 
 Tilskuervolde mellem banerne

Derudover etableres en mountainbikesti, et græsareal på 60*105 meter samt 
beplantning rundt om området som efter Holstebro Kommunes vurdering ikke kræver 
landzonetilladelse. 

Der er d. 24/6 2015 givet landzonetilladelse til selve anvendelsesændringen fra 
landbrugsdrift til efterskoleformål.
Hvis Holstebro Kommune således ikke har hørt fra dig inden 14 dage fra dags dato, 
går vi ud fra, at du ikke har noget imod det ansøgte, og vil herefter fortsætte 
sagsbehandlingen.

Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at eventuelle bemærkninger vil 
være omfattet af offentlighedsloven § 4, stk. 1, samt forvaltningslovens § 9, stk. 1, 
om parters aktindsigt



Side 2/5

Med venlig hilsen

Rikke Rasmussen
Civilingeniør
Byggeri og Ejendomme
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro

Kopi sendt til
 Kopi til ansøger 
 BO KLOSTER, Nørrevej 17, 6990 Ulfborg                 
 Staby Menighedsråd, Rolighedsvej 8, 6990 Ulfborg              
 Hendrik Westert, Nedervej 15, Staby, 6990 Ulfborg          
 Frede Glud Stefansen, Enghaven 50, 6990 Ulfborg                 
 Heine Glud Stefansen, Lystlundvej 3, 6990 Ulfborg               
 Rikke Kirstine Panum Færk Laursen, Jebjerggårdvej 23, Ø. Jebjerg, 7870 Roslev
 Agnethe og Jørgen Holk, Nørrevej 4, Staby, 6990 Ulfborg           
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Kortbilag 1: Situationsplan over det samlede projekt – bemærk, at der kun er gives 
landzonetilladelse til de i høringen beskrevne anlæg
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Kortbilag 2: Oversigtskort
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