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Landzonetilladelse og dispensation fra å-beskyttelseslinje  

Der meddeles hermed tilladelse og dispensation til opførelse af ny boligbygning på 250 

m2 og et nyt udhus på 250 m2 som erstatning for eksisterende bebyggelse på 

ejendommen matr.nr. 5d Korning By, Korning, beliggende Klaks Møllevej 25, 8700 

Horsens, således som ansøgt jf. materiale modtaget den 01.10.15  

  

Tilladelsen meddeles efter bestemmelserne i planlovens § 35 og dispensation for 

åbeskyttelseslinje efter § 65, jf. § 16 i naturbeskyttelsesloven.  

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den 

ikke er udnyttet inden for 3 år.  

  

Tilladelsen gives på følgende vilkår:  

•  at den eksisterende bebyggelses nedrives og fjernes fra ejendommen matr. nr. 

50a korning By, Korning.    

  

Kommunen forlanger vilkårene tinglyst på ejendommen i medfør af planlovens § 55. 

Tinglysning skal foretages af ejer eller dennes repræsentant inden der kan meddeles en 

byggetilladelse. Efter loven skal tinglysningen betales af ansøgeren.  

  

Tilladelsen vil så vidt muligt blive offentliggjort den 26. februar 2016 ved annoncering 

på kommunens hjemmeside: http://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser   

  

Baggrund for afgørelsen  

Ejendommen ligger i landzone og inden for å-beskyttelseslinje. Der må generelt ikke 

foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af 

bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone uden tilladelse fra 

landzonemyndigheden.  

Der søges om landzonetilladelse til opførelse af en bolig på 250 m2 og et udhus på 250 

m2 som erstatning for eksisterende bebyggelse på ejendommen Klaks Møllevej 25, 8700 

Horsens. Ejendommen ligger i landzone.  

  

De eksisterende bygninger er opført på matr. nr. 50 a Korning By, Korning. Den ønskede 

bebyggelse ønskes opført på nabomatriklen nr. 5 d Korning By, Korning. De to matrikler 

er tilsammen 19.298 m2 og der er ikke landbrugspligt. På ejendommen findes jf. BBR en 

bolig på 83 m2
 fra 1880, et udhus på 150 m2

 fra 1880, som er sammenbygget med 

boligen, og et udhus på 14 m2
 fra 2007.  
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Den eksisterende bebyggelse fra 1800 er i dårlig stand og ansøger ønsker med flytningen 

af bebyggelsen at opnå en mere hensigtsmæssig placering. Det ansøgte placeres 20 

meter fra det eksisterende. Udhuset påtænkes dels at blive brugt til hobbylandbrug (170  

m2) og til garage (80 m2). De nye bygninger ønskes opført i mursten med sort ståltag 

med teglprofil. Vinduer og døre males sort. Udhusarealet øges i forhold til det 

nuværende, der ønskes nedrevet og overstiger 100 m².  

  

Ejendommen ligger i et område udpeget i Kommuneplan 2013-2025 som et område med 

særligt værdifuldt landskab, som hovedregel skal friholdes for byggeri, anlæg mm. Hvor 

byggeri og anlæg tillades, skal byggeriet besidde en høj arkitektonisk kvalitet og 

samspillet med landskabet skal prioriteres højt.  

  

Terrænet i området, hvor det ansøgte ønskes placeret, stiger jævnt mod sydøst. Det 

ansøgte påtænkes placeret højre end den eksisterende bebyggelse, men stadig på 

bakkesiden således, at terrænet stiger fortsat bag de nye bygninger. I forhold til den 

eksisterende bebyggelse ønskes det ansøgte placeret trukket længere tilbage fra vejen, 

dog indenfor 20 m fra eksisterende bebyggelses placering. I nærområdet har 

bebyggelsens struktur en spredt karakter, dvs. der findes såvel bebyggelse placeret langs 

vejen som trukket tilbage. På baggrund af ovenstående er det administrationens 

vurdering, at det ansøgte er ikke væsentligt påvirker landskabet.  

  

Ejendommen ligger næsten i sin helhed indenfor åbeskyttelseslinjen, hvorfor det ansøgte 

kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16. Administrationen vurderer, at 

det ansøgte ikke har nogen væsentlig negativ påvirkning på åen som landskabselement 

eller dyre- og plantelivet nær åen. Derudover ville den nye bebyggelse blive placeret 

længere væk fra åen.  

  

Den nye ønskede beliggenhed for byggeriet er i området udpeget i Kommuneplan 2013- 

2025 til potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturbeskyttelsesinteresser (ny 

natur) og skal derfor så vidt muligt friholdes for byggeri, anlæg og arealanvendelse, der 

forringer muligheden for at oprette nye naturområder og sammenhænge mellem 

eksisterende naturområder. Det vurderes dog ikke, at den nye placering af byggeriet vil 

forringe denne mulighed, da den naturlige forbindelse mellem de eksisterende 

naturområder er langs åen.  

  

De eksisterende bygninger, som ønskes nedrevet, er beliggende indenfor kulturmiljø 95. 

Klaks Mølle udpeget i kommuneplanen. Ændring af eksisterende bygninger indenfor et 

udpeget kulturmiljø kan kun ske med hensyntagen til, at enkeltelementer eller 

sammenhænge mellem de kulturhistoriske elementer ikke forringes eller går tabt. Der 

er tale om den gamle smedje, som blev bygget samtidigt med den nye møllegård.  

  

Det ansøgte har været i nabohøring i perioden fra 11.11.15 til 25.11.15 og i 

høringsperioden har kommunen modtaget bemærkninger til sagen fra Glud Museum.  

  

Glud Museums bemærkning vedr. naboorientering på Klaks Møllevej 25:  

  

”Bygningen ligger i Kulturmiljø nr. 95 Klaks Mølle udpeget i Hedensted Kommunes 
kommuneplan. Klaks Møllevej 25 udgjorde med den hidtidige placering møllemiljøets 
smedje og har med sin placering helt ud til vejen betydning for oplevelsen af 
Kulturmiljøet. Vejen snor sig gennem møllemiljøet, hvor det første man møder er 
smedjen herefter kører man over Bygholm Å og kommer til stemmeværket og på 
modsatte side ligger bryggeri og bageri, som også er knyttet til møllemiljøet, endelig til 
sidst kommer man op på bakken til den store trefløjede hovedbygning, der ligger med 
udsyn over kulturmiljøet. Hvis møllemiljøet ikke skal smuldre, er Hedensted Kommune 
nødt til at overveje, hvordan møllemiljøet med de tilhørende bygninger evt. kan bevares.  
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Kulturmiljøet er sårbart overfor ændringer i arkitektur og omgivelser, og hvis man vælger 
at fjerne bygningen fra dens placering ved vejen og bygge en ny på den ønskede 
placering har det en betydning både i forhold til arkitektur og kulturmiljøets 
bygningsmæssige omgivelser”.    

  

Administrationens vurderer, der i nærområdet er bebyggelsen enten opført langs vejen 
eller trukket tilbage i landskabet. Det ansøgte vil dermed ikke væsentligt påvirke 
kulturmiljøet.  

  

Sagen har været behandlet på Udvalget for Teknik den 12.01.16, sagsfremstillingen kan 

ses på http://www.hedensted.dk/politik/dagsordener-og-referater    

  
På baggrund af en konkret vurdering har Hedensted Kommune derfor vurderet, at det 

ansøgte er i overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser.   

  

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at Museumslovens §25 giver en bygherre mulighed for 

at bede det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse forud for anlægsarbejdets 

opstart. Ifølge museumslovens § 27 stk. 2 gælder desuden følgende: Findes der under 

jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører 

fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste 

statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Henvendelse til Horsens Museum 

tlf. 22604184 eller 76292350.  

  

Andre tilladelser  

Tilladelsen fritager ikke for at indhente tilladelse efter byggeloven og 

bygningsreglementerne hos kommunens bygningsmyndighed. En ansøgning om 

byggetilladelse kan tidligst behandles, når klagefristen er udløbet eller når eventuelle 

klager er behandlet af Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis du ønsker bekræftet, at der 

ikke er modtaget noget klager over afgørelsen, er du velkommen til at ringe herind, når 

klagefristen er udløbet. Hvis du har behov for en ny adgang til vej, en bredere adgang 

eller en ekstra adgang, skal du søge kommunen om tilladelse, før den må laves. 

http://www.hedensted.dk/borger/trafik,-veje-og-koersel/veje/adgang-til-min-ejendom  

  

  

  

Med venlig hilsen  

  

  

Anne Mølgaard Juul Cand. 

Arch.  

  

  
Kopi af tilladelsen er sendt til:  
Danmarks Naturfredningsforening  
Dansk Ornitologisk Forening   
Dansk Ornitologisk Forening Hedensted   
Friluftsrådet   
Glud Museum  Horsens 

museum   

     

Klageregler  

Afgørelser truffet efter planlovens § 35 og naturbeskyttelseslovens § 16 og § 17 kan påklages til Natur- 

og Miljøklagenævnet ifølge planlovens § 58 og naturbeskyttelseslovens § 78.   

  

  

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort på kommunens 

hjemmeside http://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser/nye-landzonetilladelser. 
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Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der er klaget, må 

tilladelsen ikke udnyttes, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet opretholder tilladelsen.  

  

Ansøger og enhver, der har retlig interesse i sagens udfald, kan klage. Landsdækkende 

organisationer og foreninger, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø eller 

varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, kan klage over 

afgørelsen på betingelse af, at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 

medlemmer.   

  

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planlægnings lovlighed for domstolene, skal dette ske 

inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan efter 

planlovens § 62.  

  

Klagevejledning  

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal 

anvende klageportalen ifølge planlovens § 60, stk. 2. Klageportalen tilgås via 

www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

  

Vejledning om, hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på 

klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på www.nmkn.dk. På 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk findes endvidere information 

om, hvordan man klager via klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og 

svar” samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Natur- og 

Miljøklagenævnet.  

  

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes 

via 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 den myndighed, 

der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 

Natur- og Miljøklage-nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 

imødekommes.  

  

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der 

indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. 

Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- 

og Miljøklagenævnets hjemmeside.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Situationsplan indsendt af ansøger – ikke målfast.   
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