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Landzonetilladelse til ændret anvendelse af udhus 

Afgørelsen omhandler ejendommen med matr.nr. 24C Korning By, Korning med adressen 

Korningvej 75, 8700 Horsens. 

 

Afgørelse 

Sagen har været behandlet på Udvalget for Teknik den 2. marts 2021, sagsfremstillingen 

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

 

Udvalget for Teknik har besluttet, at der gives landzonetilladelse til ændret anvendelse af 

den eksisterende udhusbygning til erhvervsformål.    

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår: 

 At der ikke må være udendørs oplag fra virksomheden andre steder på ejendom-

men  

 At bygningen bruges til opbevaring af maskiner og udstyr til brug for virksomhe-

den, og at der ikke sker støjende virksomhedsaktiviteter på ejendommen 

 

Offentliggørelse 

Afgørelsen vil så vidt muligt blive offentliggjort tirsdag den 23. marts 2021 ved annon-

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

 

 

Kort der viser ejendommens placering i landskabet 

Stationsparken 1 
7160 Tørring 
T: 79755000 

 
Merete Harbo 

Tlf: +45 7975 5605 
Mail: Merete.Harbo@Hedensted.dk 

Sagsnr. 01.03.03-P19-18-21 
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Historik 

Udvalget for Teknik har behandlet en sag på ejendommen, den 13. august 2019 og givet 

tilladelse til en hal på 150 m² ved siden af eksisterende hal. Afgørelsen blev påklaget af 

Danmarks Naturfredningsforening. Planklagenævnet har den 5. januar 2021 ophævet af-

gørelsen og hjemvist sagen til fornyet behandling i Hedensted Kommune. Planklagenæv-

net fandt, at det er uklart hvor vidt kommunen har givet landzonetilladelse til: 

 et privat udhus eller 

 etablering af og/eller udvidelse af erhverv 

 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning 

Administrationen har bedt ejer om supplerende oplysninger til sagen siden udvalgsmødet 

i 2019. Ejer oplyser, at han har taget eksisterende hal/udhus på 120 m² i brug til sit er-

hverv som anlægsgartner.  

 

 
Skråfoto af ejendommen set fra nord mod syd. Gul pil viser omtalte hal der er taget i brug til virksomhed. 

 

Ejer oplyser, at hallen ikke er bygget til erhvervet, men først brugt som privat udhus.  

Det er en kold hal bestående af stålplader og eternittag.  

 

Derefter er hallen løbende inddraget til erhvervet. Hedensted Kommune kan ikke se i ar-

kiverne, at der er søgt om eller meddelt tilladelse til at inddrage bygningen til erhverv på 

ejendommen. Ejer oplyser, at han har registreret sit firma i CVR-registeret og troede at 

hallen herefter var godkendt til Anlægsvirksomheden Gåseholm (bygge- og anlægsar-

bejde). Det ses endvidere i arkiverne, at der er sendt brev til ejer vedr. erhvervsaffalds-

gebyr i 2010. 

 

Ejer oplyser, at han har taget bygningen i brug for godt 10-12 år siden. Dette understøt-

tes af luftfotos der viser erhvervsaktivitet rundt om bygningen allerede fra 2008.  
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Luftfoto 2008 – gul pil viser hallen. 
 

Ejer søgte i 2019 om en bygning på 150 m² til udvidelse af erhvervet. Baggrunden for 

ansøgningen var et ønske om at få det udendørs oplag under tag. Ejer oplyser, at det 

måske godt kan løses med en mindre tilbygning/halvtag og er åben for dialog om 

muligheder.  

 

Denne afgørelse omhandler dog ikke en udvidelse af bygningsmassen, men udelukkende 

en godkendelse af allerede etableret erhverv i privat udhus. 

 

Landskab  

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 (opført på baggrund af 

landzonetilladelse i 2005). 

 

Ejendommen ligger for enden af en 300 meter lang grusvej og selve hallen er mod nord 

(ud til Korningvej) og øst omkranset af beplantning. 50 meter fra boligen har der siden 

1980’erne været placeret en mast til højspændingsledninger. 
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Ejendommens placering i landskabet vises med gul pil på luftfoto fra 2020 

 

Landzone 

Ejendommen ligger i landzone. 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 

 

Ejer har taget en hal, der er opført som et udhus, i brug til andet erhverv end jordbrugs-, 

skovbrugs- eller fiskerierhverv; på en ejendom uden landbrugspligt.  

 

Det fremgår af planlovens § 37, stk. 1 og 2, at det er muligt at tage overflødiggjorte byg-

ninger i brug uden landzonetilladelse på betingelse af, at virksomheden etableres i bestå-

ende bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og at bygningerne ikke 

er opført inden for de seneste 5 år. Hensigten med bestemmelserne er at muliggøre en 

rimelig udnyttelse af bestående værdier. 

 

For at kunne benytte sig af planlovens § 37, stk. 1 og 2 skal være tale om egentlige byg-

ninger, der er egnede til formålet. Bestemmelserne finder således ikke anvendelse på 

f.eks. udhuse, garager, carporte og skure, uanset den tidligere anvendelse af disse. 

 

Ibrugtagning af et privat udhus fra 2005 til erhverv i 2008 kan ikke omfattes af planlo-

vens § 37 stk. 1 og 2 og kræver derfor landzonetilladelse.  

 

At det kræver en landzonetilladelse betyder, at administrationen skal vurdere om det 

konkrete projekt på en konkret ejendom vil kunne få en tilladelse. Efter Planklagenæv-

nets hidtidig praksis tillægges det betydning til fordel for ansøgeren, hvis den ansøgte er-

hvervsvirksomhed etableres på grundlag af en landzonetilladelse.  
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Såfremt en virksomhed etableres på baggrund af en landzonetilladelse, er der en for-

ventning om, at myndigheden konkret har forholdt sig til konsekvenserne af en virksom-

hed af den pågældende type på det pågældende sted. Virksomheder indrettet på dette 

grundlag har på denne måde været igennem et myndighedsforløb, der kan være egnet til 

at give virksomheden en vis forventning om adgang til senere at kunne udvide i mindre 

omfang. 

 

Ibrugtagning af bygninger til erhverv, der ikke er jordbrugs-, skovbrugs- eller fiskerier-

hverv, som f.eks. industri, håndværk, liberale erhverv m.v., bør som hovedregel placeres 

i byzone, hvor tilgængelighed, bosætning og service er størst. Der bør kun undtagelses-

vis og i overensstemmelse med konkrete retningslinjer for lokalisering i kommuneplan-

lægningen, f.eks. i landsbyer, som er afgrænset i kommuneplanen, eller i omdannelses-

landsbyer, gives landzonetilladelser til etablering af sådanne erhvervsvirksomheder. 

 

Den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning indebærer, at lige forhold skal behandles 

ens. Det er derfor væsentligt at iagttage, at enkeltstående landzonetilladelser kan skabe 

præcedens for senere lignende tilfælde. Der bør lægges stor vægt på det almene formål 

bag landzonebestemmelserne, uanset at den enkelte sags betydning kan synes begræn-

set. I vurderingen skal derfor indgå overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen vil 

kunne få for fremtidige sager. 

 

Kommuneplan 2017-2021 udlægger den del af ejendommen hvorpå hallen står, som: 

 Grønt Danmarkskort – potentielle naturområder og potentielle økologiske forbin-

delser. 

 Klimatilpasningsområde: områder hvor der kan ske periodiske oversvømmelser 

fra fx åer. 

 

 

Administrationens vurdering af det ansøgte i forhold til landskabet 

Da ejendommen er i ren landzone uden kommuneplanramme, skal erhvervet som ud-

gangspunkt flyttes til erhvervsområder i byzone eller kommuneplanlagte landsbyer.  

 

Dog skal der altid træffes afgørelse ud fra den konkrete sag med en vurdering af om den 

enkelte sag kan have særlige grunde til at der kan afviges fra den generelle praksis. Hvis 

der gives tilladelse til erhverv i hallen, gør administrationen opmærksom på, at ejer kan 

få en begrundet forventning om lov til at udvide på et senere tidspunkt.  

 

Nabohøring 

Der er ikke foretaget nabohøring i den konkrete sag, da nærmeste nabobebyggelse er 

placeret ca. 150 meter fra hallen og at hallen er placeret bag eksisterende beplantning, 

således at hallen ikke er synlig for naboejendommen. Administrationen har i vurderingen 

om der skulle foretages nabohøring, endvidere lagt vægt på, at virksomheden har været 

på ejendommen i mange år og Hedensted Kommune ikke har modtaget nogen nabokla-

ger i denne tid.  
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Kortet viser afstand mellem Korningvej 75 (i midten af kortet) over mod nordøst til nærmeste nabo 

 

Hallen er en eksisterende bygning, der ikke fremstår tydeligt i landskabet. Ejendommen 

ligger for enden af en 300 meter lang grusvej og selve hallen er mod nord (ud til Kor-

ningvej) og øst omkranset af beplantning. Landskabet omkring ejendommen har siden 

1980’erne været forstyrret af de store master til højspænding, der står lige ved siden af 

ejendommen. Det vurderes derfor, at erhvervet, der har været på ejendommen i mere 

end 10 år, ikke skæmmer landskabet og ikke påvirker omgivelserne langs Korningvej ne-

gativt. 

 

 
Skråfoto viser ejendommen placeret for enden af en grusvej 
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I vurderingen af om der kan gives landzonetilladelse til erhverv i udhusbygning, lægger 

administrationen yderligere vægt på, at: 

 Ejendommen ikke er omfattet af særlige landskabelige udpegninger.  

 Der er tale om en enkeltmandsvirksomhed som anlægsgartner og det er en 

erhvervstype, som der findes mange lignende af på landet.  

 Hallen skal udelukkende bruges til opbevaring af redskaber og maskiner til 

brug for erhvervet.  

 Arbejdet som virksomheden udfører pågår på andre ejendomme, så det er 

ikke en støjende virksomhed med aktiviteter i selve bygningen. 

 Bygningsvolumen er der og ændres ikke ved en eventuel tilladelse til erhverv i 

hallen. 

 

Ejer vurderes at være i god tro med hensyn til om erhvervet er godkendt på ejendom-

men blandt andet på baggrund at, at der er sendt brev til ejer vedr. erhvervsaffaldsgebyr 

i 2010. Dog foreligger der ikke en landzonetilladelse til erhverv og administrationen bad 

derfor Udvalget for Teknik om at tage stilling til om brugen af udhuset til erhverv kan 

godkendes og hvorfor erhverv i udhus på den pågældende ejendom ikke danner præce-

dens for andre lignende sager. 

 

Sagen vurderes ikke at danne præcedens på grund af ejendommens skærmede placering 

i landskabet, at der udelukkende skal ske opbevaring af maskiner/materiel til brug for 

virksomheden i eksisterende bygning samt at det er en enkeltmandsvirksomhed. 

 

Udvalget for Teknik har på baggrund af ovenstående vurderet, at der kan gives landzo-

netilladelse til ændret anvendelse af privat udhus til bygning til brug for en erhvervsvirk-

somhed. 

 

Lovgivning 

Tilladelsen meddeles efter Lov om planlægning, § 35, stk. 1. LBK nr 1157 af 1. juli 2020 

 

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

udnyttet inden for 5 år. 

 

Husk byggetilladelse m.m. 

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

bygningsreglement hos kommunens bygningsmyndighed.  

 

En ansøgning om byggetilladelse kan tidligst behandles, når klagefristen på landzonetilla-

delsen er udløbet eller når eventuelle klager er behandlet i Nævnenes Hus. Hvis du øn-

sker 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  
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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 

Klage skal ske inden 4 uger fra annoncering på kommunens hjemmeside www.heden-

sted.dk. 

 

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/
http://www.hedensted.dk/
http://www.hedensted.dk/

