
Indstillingsnotat  
 
Overskrift 
Landzonesag på Bugten 24 i Juelsminde 
 
Beslutningstema 
Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ansøgning om 11,4 m² anneks på Bugten 24, 7130 
Juelsminde med matr. nr. 109 Klakring By, Klakring (Bilag 1: Oversigtskort). 
 
Økonomi 
Ingen bemærkninger 
 
Sagsfremstilling 
Ansøgning 
Der er ansøgt om 11,4 m² anneks i tilknytning til eksisterende badehus på Bugten 24 i 
Juelsminde (Bilag 2: Indstillingsnotat). Ansøger skriver, at de har behov for at kunne 
etablere nogle ekstra sovepladser + have plads til opbevaring f.eks. havemøbler m.v. (Bilag 
3: Ansøgning). Annekset ønskes opført i målene 2,68 x 4,25 og med en højde på 255 cm. 

 
Model: Annekstype som dette billede 
 
Annekset placeres på bagsiden af nuværende sommerhus, og i forlængelse af nuværende 
terrasse med ca. 1 meters afstand til terrassen. Der vil blive en afstand fra sommerhus til 
anneks på 5,75 m. Ansøger skriver også, at den nye bygning ikke vil kunne ses fra vandsiden 
(øst), da det netop placeres bag det nuværende hus. Annekset bliver opført i samme stil som 
nuværende sommerhus, men sort træbeklædning med lodretstående beklædning og taget 
består af tagpap. Dør og vindue i siden ud imod nuværende terrasse (øst) i samme udformning 
som sommerhuset.  
 
Historik vedr. nr. 24: 
Det nuværende badehus på Bugten 24 er 40 m² og opført i 2011, som erstatning for 
eksisterende. Det gamle badehus var fra 1940 og på 20 m² og ses på luftfoto på næste side.  



 
Luftfoto 2008: Oprindeligt badehus fra 1940 på 20 m² 
 

 
Luftfoto 2020: Sommerhus fra 2011 fra 40m² 
 
I 2004 blev der søgt og meddelt landzonetilladelse til 17 m² udvidelse af det oprindelig hus til 
brug for nyt badeværelse. Denne landzonetilladelse blev ikke udnyttet. I stedet ansøges der i 
2011 om nyt sommerhus som erstatning for eksisterende - og med en ønsket udvidelse af det 
samlede antal m², under henvisning af landzonetilladelse fra 2004.   
 
Administrationens vurdering 
Administrationen vurderer, at der ikke skal gives landzonetilladelse til den ansøgte udvidelse 
på 11,4 m² til et hus der i dag er registreret med 40 m², i alt 51,4 m². Bugten 24 ligger i et 
område med både ”følsom natur ” og er særligt højt prioriteret jf. retningslinjer fra Hedensted 



Kommuneplan 2017-2029. Det uddybende beskrivelse af landskab og beskyttelseslinjer er 
vedlagt som bilag (Bilag 4: Fælles dokument om Bugten). Derudover grænser 
ejendommen op til § 3 beskyttet natur mod øst, op til fredskov, strandbeskyttelses-linje og er 
beliggende i landzonen inden for naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje.  
 
Administrationen gør opmærksom på, at en tilladelse til udvidelsen vil kunne få betydning for 
andre lignende sager og dermed skabe en uønsket præcedens i strid med reglernes formål.  
 

 
Skråfoto fra den 2019 der med orange cirkel viser den ønskede placering vest for nr. 24 – væk fra kysten. 
 
Administrationen indstiller til et afslag, med henvisning til afgørelse fra Planklagenævnet. I 
afgørelsen står der, at tilbygningen opføres bag det eksisterende sommerhus og ikke bliver 
synlig fra kysten, eller at tilbygningen opføres i farver og materialer som det oprindelige 
sommerhus, efter nævnets vurdering ikke føre til, at der bør gives landzonetilladelse (Bilag 5: 
Afgørelse fra Planklagenævnet).  
 
Endvidere indstilles der til afslag i denne sag, da der ikke søges om udvidelse til et 
tidssvarende badeværelse samt at ansøger allerede har udvidet bygningsmassen på 
ejendommen fra det oprindelige badehus på 20 m² til et sommerhus på 40². 
 
Kommunikation 
Beslutningen meddeles ansøger 
 
Lovgrundlag 
Lov om planlægning, LBK nr 1157 af 01/07/2020, § 35, stk. 1 
 
Indstilling 
At der meddeles afslag


