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Indstillingsnotat  
Overskrift 

Landzonesag på Bugten i Juelsminde 

 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ansøgning om 26 m² udvidelse af badehus på 

Bugten 1A, 7130 Juelsminde med matr. nr. 109 Klakring By, Klakring (Bilag 1: Over-

sigtskort). 

 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning 

Der er ansøgt om 26 m² tilbygning til eksisterende badehus på Bugten 1A i Juelsminde 

(Bilag 2: Indstillingsnotat). Det nuværende badehus på Bugten 1A er opført i 1933 og 

står registreret med 30 m² i BBR. Ansøger skriver, at tilbygningen bliver opført med 

cherry-rød klinkbeklædning der giver tilbygningen samme udtryk og stil, som den oprin-

delig bygning (Bilag 3: Ansøgning). 

 

 
Skråfoto fra den 02.05.2017 der med grøn cirkel viser nr. 1A og orange cirkel viser ca. placering for ønsket til-
bygning 

Tilbygningen opføres i forlængelse af den oprindelige bygning mod vest, hvor der i dag 

står et lille åbent skur. Der etableres et nyt badeværelse med indgang fra et ligeledes 

nyetableret værelse. Tilbygningen integreres med det oprindelige badehus via et op-

holds/gennemgangsrum i åben forbindelse med bygningens nuværende so-
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ve/opholdsrum. Der etableres en ny indgang til huset med en dobbeltdør ud til baghaven 

mod vest, der giver bedre udnyttelse af baghaven. Se ansøgers skitser fra ansøgnings-

materialet på figur 5 og 6 herunder: 

 

 

 
Kort om Bugten og gældende deklaration 

Bugten ved Juelsminde er et unikt fritids- og bademiljø, som bør bevares så oprindeligt 

som muligt. Området er udpeget som kulturmiljø i Hedensted Kommunes kommuneplan, 

men er aldrig blevet gennemgået med henblik på at sikre husenes individuelle bevarings-

værdier.  

 

Området er omfattet af 2 deklarationer, en der omfatter husene tættest på byen og en 

der omfatter den række af huse, der ligger ved området kaldet Strandore lidt mere nord-

ligt. Deklarationerne har være medvirkende til at husene har bevaret deres oprindelige 

præg og størrelse. Deklarationen for området tættest på byen har stillet størst krav til 

husenes udformning. Deklarationen for Strandore-området har givet lidt videre rammer 

(Bilag 4: Deklaration for bygningers ydre fremtoning) Matrikel nr. 109 er én stor samlet 

matrikel på 7069 m², som i alt indeholdt 26 badehuse fra 1900-tallet – muligvis tidligere. 

For at fastholde det gamle bygningsmiljø inkl. deres individuelle præg, så lavede ejer 

Palsgaard Gods A/S i samarbejde med daværende Juelsminde Kommune, en deklaration 

vedr. bygningernes ydre fremtoning m.m.  

 

”Bygningerne må ikke ændres eller udvides. Dette skal dog ik-

ke være til hinder for mindre udvidelser til at opfylde et tidssvarende behov 

for et badeværelse, køkken eller lign.” 

 

Palsgaard Gods A/S er påtaleberettiget ift. gældende deklaration og har godkendt ansøg-

ning om tilbygning til nr. 1A uden bemærkninger. 

 

Landskab og praksis 

Retningslinjer for Hedensted Kommuneplan 2017-2029 udlægger området til Økologisk 

forbindelse, Det Grønne Danmarkskort, Klimatilpasningsområde, Lavbundsareal, Større 

sammenhængende landskaber ”Klejs Dal”, Værdifulde kulturmiljøer og inden for kyst-
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nærhedszonen. Med kun 100 m til vandet, så er arealet omkranset af strandbeskyttelses-

linjen og grænser op til beskyttet strandeng (§ 3 beskyttet natur). Derudover er området 

omkring matriklen udpeget som fredskov med dertilhørende skovbyggelinje, der går ind 

over området hvorpå der er søgt om tilbygning.  

 

I skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, camping-

vogne og master. I sager, hvor der meddeles landzonetilladelse til bebyggelse inden for 

skovbyggelinjen, gælder forbuddet i naturbeskyttelsesloven ikke, da hensynene til natur 

og landskab, generelt varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. I dis-

se tilfælde vil en opførelse af byggeri mv. ikke kræve en dispensation fra skovbyggelin-

jen.  

 

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. Badehusene i Bugten er re-

gistreret som sommerhuse. Sommerhuse uden for kommuneplanlagte sommerhusområ-

der i landzone kaldes fritidshuse. Nye fritidshuse og tilbygninger til fritidshuse i landzone 

kræver altid en landzonetilladelse. Men selve vurderingen af den enkelte sag sker på 

baggrund af praksis i kommunen og praksis i Planklagenævnet. Vedhæftet er en afgørel-

se fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn (det hedder nu Planklagenævnet). De er 2. 

instans og kan både omgøre, bekræfte eller tilbagesende afgørelser truffet af kommu-

nerne (som er 1. instans) vedr. byggeri i landzonen (Bilag 5 – Afgørelse fra Planklage-

nævnet om fritidshus). 

 

Særligt for værdifulde landskabsområder fx med små huse tæt ved kysten er det praksis 

i kommunen og Planklagenævnet, at være restriktiv. Det betyder, at der for de helt små 

huse kan accepteres en mindre tilbygning på 6-8 m² for at muliggøre et tidssvarende ba-

deværelse. Det samme gælder de lidt større huse, hvor en mindre tilbygning på 2-4 m² 

accepteres af samme grunde. 

 

Administrationens vurdering og ansøgers bemærkninger hertil 

Administrationen bad om et revideret projekt pga. størrelsen på det ansøgte i forhold til 

gældende regler og meddelte, at der ikke kunne forventes tilladelse til nuværende an-

søgning. 

  

Ansøger ønskede ikke at indsende revideret projekt eller få tilsendt et afslag på sin an-

søgning, men har i stedet gennemgået tidligere lignende sager samt lavet en kortlægning 

over området. Ansøgers bemærkninger i sin fulde helhed er vedhæftet som bilag (Bilag 

6: Ansøgers bemærkninger). Ansøger henviser både til det gennemsnitlige antal m² for 

badehusene, til andre ansøgninger om tilbygninger på mere end 10 m² og fremhæver 2 

nyopførelser på hver 109 m². 

 

Administrationen anderkender, at der er givet tilladelse til 2 fritidshuse på hver 109 m² i 

2004.  

 

Der er søgt og givet tilladelse til flere mindre udvidelser i området gennem årene. Også 

til genopførsel af badehuse der har været i dårlig stand. I de 2 nyeste sager i Bugten fra 

hhv. 2014 og 2017 er der givet tilladelse til:  

 Bugten 15: Udvidet 11 m² fra oprindelig antal 35 m ² ved ansøgning i 2017 til nyt 

bad 

 Bugten 6: udvidet 13 m² fra oprindeligt antal 13 m² ved ansøgning i 2014 til nyt 

køkken og bad 
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Skråfoto af Bugten (også kaldet Strandore), hvor de små badehuse ligger på række. Længst mod højre ses de 
to store fritidshuse, som ansøger henviser til i sine bemærkninger. 

 

Administrationen vurderer, at der ikke skal gives landzonetilladelse til den ansøgte udvi-

delse på 26 m² til et hus der i dag er registreret med 30 m², i alt 56 m². Bugten 1A lig-

ger i et område med både ”følsom natur ” og er særligt højt prioriteret jf. retningslinjer 

fra Hedensted Kommuneplan 2017-2029. Derudover grænser ejendommen op til § 3 be-

skyttet natur mod øst, op til fredskov, strandbeskyttelseslinje og er beliggende i landzo-

nen inden for naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje.  

 

Administrationen gør opmærksom på, at en tilladelse til udvidelsen vil kunne få betyd-

ning for andre lignende sager og dermed skabe en uønsket præcedens i strid med regler-

nes formål.  

 

Særligt området Strandore har været under pres de seneste 10 år, og hvis man ønsker 

at bevare dette unikke miljø skal der gøres noget. Administrationen beder derfor Udval-

get for Teknik om at drøfte, hvorvidt man vil arbejde videre med en plan for området ved 

badehusene som helhed. Både dem bed Bugten og dem ved Strandore. Som turistvært 

Majbritt Magnussen fra VisitJuelsminde skriver om området:  

 

”Vi har ikke et Legoland eller et Lalandia, men vores DNA er 

Back to basics. Her får man smuk natur, autentiske kulturoplevelser og mø-

der en venlig lokalbefolkning. I denne fortælling spiller de gamle badehuse i 

Juelsminde en rolle med at fortælle områdets historie. Det er en populær 

badestrand ved en populær turistby og det er en smuk kullise med disse ba-

dehuse som baggrund.” (Bilag 7: Turismepotentiale). 

 

I den konkrete sag indstiller administrationen til et afslag på de ansøgte 26 m², men gi-

ver mulighed for at der kan gives landzonetilladelse til en tidssvarende udvidelse af ba-

deværelse på maksimalt 10 m². 

 

Kommunikation 

Beslutningen meddeles ansøger 

 

Lovgrundlag 

Lov om planlægning, LBK nr. 287 af 16. april 2018, § 35, stk. 1 

 

Indstilling 

At der meddeles afslag 

 

 

 

 


