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Landzonetilladelse til udhus 

 

Kære Danmarks Naturfredningsforening 

 

Der er givet landzonetilladelse til at bygge en hal på 150 m² 

 

Tilladelsen omhandler en ansøgning på ejendommen matr.nr. 24C, KORNING BY, KOR-

NING med adressen Korningvej 75, 8700 Horsens således som ansøgt den 5. maj 2019. 

 

Afgørelsen vil så vidt muligt blive offentliggjort torsdag den 3. oktober 2019 ved an-

noncering på http://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser.  

 

Ortofoto 2019 viser ejendommens placering i landskabet øst for Korning 
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Sagsfremstilling 

Ansøgningen  

Der er ansøgt om tilladelse til at bygge en ny hal, øst for det eksisterende udhus på ejen-

dommen. Hallen bliver 150 m² og opføres i samme farve og de samme materialer, som 

det gamle udhus. Det er en kold hal bestående af stålplader og eternittag. Højden bliver 

5,30 m, bredden ca. 10 m og længden 15 m.  

 
 

 
Landskab og ejendommen 

Ejendommen er 4508 m² og uden landbrugspligt. Der er i dag en bolig på 205 m², en 

garage på 24 m², en garage på 36 m² samt et udhus på 120 m² .Anlægsvirksomheden 

Gåseholm (bygge- og anlægsarbejde) er registreret på adressen.   

 

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens retningslinjer for  

- Klimatilpasningsområde: områder hvor der kan ske periodiske over-

svømmelser fra fx åer.  
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På ejendommen findes et vandløb ”Korning Bæk” og en naturbeskyttet eng og mose. Der 

ud over er ejendommen omfattet af Kommuneplantillæg nr. 10 for Grønt Danmarks-kort, 

der udlægger vandløbet og den nærliggende eng og mose til område med særlige natur-

beskyttelsesinteresser. 

 

Ejendommen ligger i landzone. Der må generelt ikke opføres ny bebyggelse i landzone 

uden tilladelse fra landzonemyndigheden.  

 

Hal til erhverv i landzone  

Nyt byggeri til erhverv, der ikke er jordbrugs-, skovbrugs- eller fiskerierhverv, som f.eks. 

industri, håndværk, liberale erhverv m.v., bør som hovedregel placeres i byzone, hvor til-

gængelighed, bosætning og service er størst. Der bør kun undtagelsesvis og i overens-

stemmelse med konkrete retningslinjer for lokalisering i kommuneplanlægningen, f.eks. i 

landsbyer, som er afgrænset i kommuneplanen, eller i omdannelseslandsbyer, gives 

landzonetilladelser til etablering af sådanne erhvervsvirksomheder.  

 

Ansøger ønsker at opføre en hal til brug for andet erhverv end jordbrugs-, skovbrugs- el-

ler fiskerierhverv; på en ejendom uden landbrugspligt.  

 

Privat udhus i landzone  

For større udhusbygninger, garager m.v. kræves landzonetilladelse. I den konkrete vur-

dering indgår bl.a. ejendommens størrelse, omfanget af eksisterende udhusbygninger 

samt placering af den nye bygning set i forhold til hensynet om at undgå spredt bebyg-

gelse. Hvis privat udhus skal bruges til erhverv, kræver det en landzonetilladelse til den 

ændrede anvendelse.  

 

”Nyt administrationsgrundlag for udhuse” vedtaget af Udvalget for Teknik den 8. novem-

ber 2016 skal følges ved sagsbehandling af større udhuse til privat brug. I administrati-

onsgrundlaget blev det besluttet, at afgørelser der indstiller til afslag forelægges udvalget 

og at alle udhuse på mere end 250 m2 forelægges udvalget. 

 

Administrationens vurdering 

Da ejendommen er i ren landzone uden kommuneplanramme, henvises erhvervet til er-

hvervsområder i byzone eller kommuneplanlagte landsbyer. Sagen har ikke været i na-

bohøring.  
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Hallen ønskes bygget tættere på Korning Bæk og den naturbeskyttede eng og mose, end 

bygningerne på ejendommen i dag. Der må ikke bygges inden for 2-meter bræmmen, 

dvs. 2 m fra øverste kronekant til vandløbet.  

 

Der laves en åbning mellem hallerne således at de vil fungere/fremstå som én samlet 

bygning og derfor have en stor bygningsvolumen. En separat udhusbygning til privat 

brug placeret vest for eksisterende udhus på ejendommen vil betyde, at der skabes af-

stand fra bebyggelsen til området med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Ligeledes vil 

2 separate udhusbygninger på mere end 100 m² resultere i at det stadig vil være boli-

gen, der fremstår som den primære bygningsvolumen på ejendommen. Det ansøgte har 

ikke været udsendt i nabohøring samt til høringsberettigede myndigheder og organisatio-

ner. 

 

Der er i dag 180 m² garage-/udhusbygninger (24 + 36 + 120) og vil fremover, hvis den 

nye hal på 150 m² bygges, være i alt 330 udhusareal på ejendommen. Derfor blev sagen 

forelagt til politisk drøftelse på Udvalgsmøde. Sagen har været behandlet på Udvalget for 

Teknik den 13. august 2019, sagsfremstillingen kan ses på http://www.hedensted.dk/po-

litik/dagsordener-og-referater Udvalget for Teknik har besluttet, at ansøgningen skal 

godkendes. 

 

Lovgivning 

Tilladelsen meddeles efter planlovens § 35, stk. 1 (LBK nr. 287 af 16/04/2018).  

 

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

udnyttet inden for 5 år. 

 

I øvrigt 

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 anlægsarbej-

dets opstart. Ifølge museumslovens § 27 stk. 2 gælder desuden følgende: Findes der un-

der 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 – i dette tilfælde Vejle Museum. 

 

Afgørelsen fritager ikke for at indhente andre tilladelser, for eksempel efter gældende 

bygningsreglement hos kommunens bygningsmyndighed. En ansøgning om byggetilla-

delse kan tidligst behandles, når klagefristen er udløbet eller når eventuelle klager er be-

handlet i Nævnenes Hus. Hvis du ønsker bekræftet, at der ikke er modtaget nogle klager 

over afgørelsen, er du velkommen til at ringe herind, når klagefristen er udløbet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Merete Harbo 

Landskabssagsbehandler 

 

 

 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 
Danmarks Naturfredningsforening 
Dansk Ornitologisk Forening  
Dansk Ornitologisk Forening Hedensted  
Friluftsrådet  
Glud Museum 
Vejle museum  

 
  

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

Klageregler 

Borgere, virksomheder og organisationer kan påklage afgørelser truffet i henhold til plan-

loven efter planlovens § 58. 

 

Hvis du vil klage  

Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive kla-

gen via Planklagenævnets Klageportal, som du finder et link til på www.borger.dk og 

www.virk.dk. Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune. 

 

På hjemmesiden Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk er der en vejledning til, hvordan 

du klager. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til be-

handling, når gebyret er betalt. 

 

Klagefrist 

Klagefristen skal ske inden for 4 uger fra annoncering på kommunens hjemmeside. 

 

Fritagelse for at bruge Klageportalen 

Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kom-

munen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til 

Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes. 

 

Domstolsafgørelse 

Hvis du vil have Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske in-

den 6 måneder efter, at deres afgørelse er meddelt. 

 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/

