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Beslutningstema
Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ansøgning om opførelse af hestestald på 115 
m².

Økonomi
Ingen bemærkninger

Historik
Udvalget for Teknik har den 8. november 2016 godkendt ”Nyt administrationsgrundlag 
for udhuse” hvor afgørelsen der indstiller til afslag forelægges udvalget og at alle udhuse 
på mere end 250 m2 forelægges udvalget.

Sagsfremstilling
Ansøger ønsker at bygge en hestestald på 115 m² med 4 hestebokse. 

 
 Udsnit af situationsplan - placering af staldbygning øst for eksisterende bolig.
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Den ansøgte bygning bliver 115 m² og bygges som hestestald. Det samlede udhusareal 
bliver herefter 317 m². 
Staldbygningen opføres med en maksimal bygningshøjde på 3,2 meter, længde på 23 x 
bredde på 5 meter. Tag som sadeltag med taghældning under 15 grader og beklædt med 
eternittagbeklædning. Ydervægge beklædes med træ.

Herunder ses facadetegninger af det ansøgte modtaget i forbindelse med ansøgning om 
tilladelse:

Facade mod vest

Facade mod øst

Gavl mod henholdsvis nord og syd

Bygningen ønskes opført hvor der i dag er en carport. Carporten rives ned i forbindelse 
med det ansøgte projekt. Staldbygningen søges opført som en tredje længe i forhold til 
eksisterende beboelses- og udhusbygning 7 meter øst for eksisterende beboelsesbyg-
ning.

Ejendommens areal er 48.493 m² og er registreret med landbrugspligt. Der er i dag en bo-
lig på 108 m² og 2 udhusbygninger på henholdsvis 202 og 40 m². Carporten på 40 m² 
nedrives i forbindelse med det ansøgte projekt.

Landskab og administrationsgrundlag
Følgende udpegninger er gældende for ejendommen jf. Hedensted Kommuneplan 2017-
2029:

 Klimatilpasningsområde - arealer, som risikerer at blive udsat for periodevise 
oversvømmelser som følge af klimaforandringerne frem til år 2100.
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En del af ejendommen er beliggende indenfor Kommuneplanramme 3.E.09, som udlæg-
ger området til erhverv til tung industri, og den øvrige del af ejendommen grænser op til samme kom-
muneplanrammen mod nord og øst (se luftfoto herunder).

Kommuneplanramme 3.E.09 udlagt til erhverv til tung industri markeret med lyseblå farve – Den 
omhandlende matrikel er tegnet op med mørkere blå streg.
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Ejendommen ligger i landzone. For større udhusbygninger kræves landzonetilladelse. I 
den konkrete vurdering indgår bl.a. ejendommens størrelse, omfanget af eksisterende 
udhusbygninger samt placering af den nye bygning set i forhold til hensynet om at undgå 
spredt bebyggelse. Der kan normalt meddeles tilladelse til opførelse af nye udhuse og 
garager m.v. i størrelsesordenen 50 – 100 m² i tilknytning til enfamiliehuse, afhængig af 
den eksisterende bebyggelse på ejendommen, hvorimod der ikke bør gives tilladelse til 
garager og udhuse på mere end 100 m², medmindre der foreligger helt særlige omstæn-
digheder.

Administrationens vurdering
Det samlede udhusareal på ejendommen vil blive 386 m² og dermed overskrides de 250 
m², som er fastlagt i administrationsgrundlaget fra 2016. Derfor forelægges sagen for 
Udvalget for Teknik.

Sagen har været i 14 dages naboorientering og der er ikke modtaget bemærkninger til 
sagen i den forbindelse.

Hver sag skal vurderes enkeltvis. Der skal være ganske særlige forhold, der gør sig gæl-
dende for at tillade et udhusareal på mere end 100 m2 på en ejendom i landzone. Så-
fremt udvalget træffer afgørelse om tilladelse til det ansøgte, bedes afgørelsen meddelt 
med begrundelse for de helt særlige omstændigheder for tilladelsen.

Kommunikation
Beslutningen meddeles ansøger.

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

Indstilling
At sagen drøftes 


