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Overskrift
Genopføresel af Fakkegrav Badehotel med ændret anvendelse til 8 boliger
Fakkegravvej 31, 7140 Stouby 

Beslutningstema
Udvalget for Teknik beslutter, hvorvidt at det delvis nedbrændte hotel kan genopføres på 
eksisterende sokkel; men med anden anvendelse.

Økonomi
Ingen bemærkninger  

Personale
Ingen

Historik
Kystdirektoratet har tidligere meddelt dispensation til opførelse af 9 række/kædeboliger 
inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen, Fakkegravvej 31, Stouby. Tilladelsen 
fra Kystdirektoratet blev i 2016 anket til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som har om-
gjort Kystdirektoratets tilladelse til et afslag. Begrundelsen er, at der tale om nyt byggeri 
på ny sokkel og ændret anvendelse fra hoteldrift til boligformål.

Sagsfremstilling
Fakkegrav Badehotel nedbrændte delvist i november 2012. Ejendommen ligger i landzo-
ne.
Der ansøges om at en ny bebyggelse indeholdende 8 boliger og som overordnet placeres 
med samme beliggenhed og størrelse som det eksisterende badehotel.
Den eksisterende bebyggelse fremtræder som en samlet bygningsmasse og ligger place-
ret på et plateau umiddelbart over den forholdsvis høje og stejle kystskrænt. Byggeriet 
ligger i sin helhed inden for den oprindelige 100 meter strandbeskyttelseslinje.
Det eksisterende byggeri på ejendommen udgør ifølge oplysningerne i BBR 2 værelses-
fløje, der indeholder 5 lejligheder og et antal ferielejligheder med et samlet boligareal på 
865 m2 samt restaurant og lignende hotelfaciliteter på 592 m2. Til hotellet hører desu-
den 2 bygninger med et samlet areal på 360 m2, der anvendes til mødelokaler og lignen-
de. I dag er der dog ingen drift af hotellet, som fremstår delvist nedbrændt og med byg-
ninger, der ikke har været vedligeholdt i en årrække.
Området er i Hedensted Kommuneplan 2013-2025 udpeget som ny naturområde, klima-
håndteringsområde, kulturmiljø, særlig værdifuldt landskab, kystnærhedszone, skovrejs-
ning uønsket, samt er omfattet af skovbyggelinje. Området er desuden omfattet af kom-
muneplanramme 3.R.02 som foreskriver at Fakkegrav skal anvendes som feriecentre 
samt at offentlighedens muligheder for adgang til og ophold ved kysten skal forbedres.
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Ejendommen er beliggende i Natura 2000-område nr. 78 – Skove langs nordsiden af Vej-
le Fjord (habitatområde nr. 67 og fuglebeskyttelsesområde nr. 45), jf. habitatbekendtgø-
relsen. 
Arealerne omkring projektet er ikke kortlagt som habitatnatur, men der er ca. 20 meter 
til nærmeste naturtype: bøg på muld (9130) med god naturværdi.

Kommunikation
Ingen

Lovgrundlag
 Bekendtgørelse af lov om planlægning LBK nr. 287 af 16. april 2018, §35 (landzo-

ne) 
 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 934 af 27. juni 2017

Indstilling
at udvalget drøfter og beslutter 

Indstillingens indhold
at udvalget drøfter og beslutter, hvorvidt at projektet (delvis nedbrændte hotel kan 
genopføres på eksisterende sokkel; men med anden anvendelse) kan indstilles med an-
befaling til Kystdirektoratet.


