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Indstillingsnotat 

Overskrift
Landzonesag på Ørnsvigvej 6, 7150 Barrit.

Beslutningstema
Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ansøgning om tilladelse til at bygge en la-
gerhal på 252 m² til på adressen Ørnsvigvej 6, 7150 Barrit.

Økonomi
Ingen bemærkninger

Historik
Udvalget for Teknik har den 8. november 2016 godkendt ”Nyt administrationsgrund-
lag 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 lagerhal. Det ansøgte ønskes anvendt som lager i for-
bindelse med anlægsgartner virksomhed. Lagerhallen ønskes opført på adressen, 
fordi det ligger centralt i forhold til ansøgers kundegrundlag. Nuværende kunder fin-
des primært på Juelsminde halvøen.

Herunder ses tegningsmateriale modtaget i forbindelse med ansøgning om tilladelse:

 
 Situationsplan - placering af lagerhal nordøst for eksisterende udhus.
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Gavltegning af det ansøgte.

Facadetegning af det ansøgte.

Det ansøgte udhus bliver 252 m². Det samlede udhusareal på ejendommen bliver 
herefter 378 m². 
Bygningen opføres i samme farver og materialer, som de eksisterende bygninger på 
ejendommen. Røde mursten og gavlspidser i stålplader. Taget bygges med rytterlys 
og beklædt med sorte stålplader. 

Lagerhallen bygges i det nordøstlige hjørne af grunden, med en længde på 21 meter, 
bredde på 12 meter og højde på cirka 5,1 meter. Bygningen opføres med en afstand 
til det nordlige skel på 12 meter og til det østlige skel på 6 meter. Bygningen opføres 
i samme farver og materialer, som de eksisterende bygninger på ejendommen - røde 
mursten og gavlspidser i stålplader. Taget bygges med rytterlys og beklædt med sor-
te stålplader. 

Ejendommens areal er på 11.032 m² og uden landbrugspligt. Der er i dag en bolig på 260 
m² og et en garage på 126 m².

Landskab og administrationsgrundlag
Følgende udpegninger er gældende for ejendommen jf. Hedensted Kommuneplan 
2017-2029:
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 Beskyttede naturtyper - Mange naturområder er forsvundet fra landskabet og 
med dem også levestederne for mange vilde dyr og planter. For at bremse denne 
udvikling er bestemte naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelsesloven.

 Lavbundsarealer - er lavtliggende områder. Det kan være tidligere enge, moser, 
afvandede søer, tørlagte kyststrækninger og tidligere fjordarme.

 Støjbelastet areal – Områder som er beliggende nær støjende forhold, såsom 
større veje, motorveje, industri og lignende.

Ejendommen ligger i landzone. For større udhusbygninger kræves landzonetilladelse. 
I den konkrete vurdering indgår bl.a. ejendommens størrelse, omfanget af eksiste-
rende 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 enfami-
liehuse, afhængig af den eksisterende bebyggelse på ejendommen, hvorimod der ik-
ke bør gives tilladelse til garager og udhuse på mere end 100 m², medmindre der fo-
religger helt særlige omstændigheder.

Administrationens vurdering
Det samlede udhusareal på ejendommen vil blive 378 m² og dermed overskrides de 
250 m², som er fastlagt i administrationsgrundlaget fra 2016. Derfor forelægges sa-
gen for Udvalget for Teknik.
 
Sagen har været i 14 dages partshøring og der er modtaget høringssvar fra DN, 
Danmarks Naturfredningsforening. Indsigelsen i sin helhed er vedhæftet som bilag
4. Herunder konklusionen af indsigelsen:

Danmarks Naturfredningsforening:
Danmarks Naturfredningsforening (DN Hedensted) gør hermed indsigelse imod, at 
der meddeles landzonetilladelse til opførelse af 252 m² udhus/lagerhal på ejendom-
men beliggende Ørnsvigvej 6 i Breth.

Danmarks Naturfredningsforening, DN-Hedensted, mener:
 At der ikke skal meddeles landzonetilladelse til udhuset/lagerbygningen, da 

dette vil være i strid planlovens intentioner.
 At planloven skal administreres restriktivt.
 At en landzonetilladelsen til det ansøgte kan få præcedensvirkning for andre 

lignende ansøgninger.
 
Hver sag skal vurderes enkeltvis. Der skal være ganske særlige forhold, der gøre sig 
gældende for at tillade et udhusareal på mere end 100 m² på en ejendom i landzone. 
Såfremt udvalget træffer afgørelse om tilladelse til det ansøgte, bedes afgørelsen 
meddelt med begrundelse for de særlige omstændigheder for tilladelsen.

Kommunikation
Beslutningen meddeles ansøger.

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


