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Afgørelse om udstykninger, Frede Juels Vej 313 og 314, 7130 Juelsminde

Du ejer ejendommen Frede Juels Vej 311 og har henvendt dig til Hedensted Kommune vedrørende 
princip godkendelsen dateret den 4. januar 2018, om der kan frastykkes 800 m² sommerhusparcel 
fra ejendommen Frede Juels Vej 313 samt om de 2 ejendomme kan bebygges med hver et som-
merhus på 80 m².

Afgørelse
Der er med hjemmel i planloven (Partiel Byplanvedtægt nr. 6, As Vig) givet tilladelse til udstykning 
af 1 matrikel med et areal på 800 m² fra ejendommen matr. nr. 10G, Sønderby by, Glud, Frede Ju-
els Vej 313 samt de 2 ejendomme herefter kan bebygges med hver et sommerhus på 80 m².

Sagsfremstilling
For uddybning af besvarelsen redegøres hermed for historikken og opsummering af henvendelser-
ne vedrørende ejendommen Frede Juels Vej 313:

I november 2011 modtager Hedensted Kommune henvendelse vedrørende udstykningserklæring 
om, at der ikke må bygges på de 5931 m² der er vurderet til 0, idet ejeren påtænker, at opføre et 
sommerhus på matr.nr. 10G, Sønderby by, Glud, Frede Juels Vej 313.

Hedensted Kommune har vurderet, at der ikke kan forventes tilladelse til udstykning. Vurderingen 
er givet ud fra de oplysninger der findes i ejendomsstamregistret, matrikelregisteret samt kommu-
neplanen.

Der er lagt til grund, at der ifølge bygningsreglementet for småhuse, afsnit 2.2.1 ikke må foretages 
udstykninger i sommerhusområder, hvorved der fremkommer et grundareal mindre end 1200 m².

I september 2015 modtager Hedensted Kommune henvendelse om muligheden for opførelse af 
bebyggelse på ejendommen matr.nr. 10G, Sønderby by, Glud, Frede Juels Vej 313, som på nuvæ-
rende tidspunkt anvendes som et fællesareal.

Parcellen/grunden fremgår af kortbilaget til byplanvedtægt nr. 6 som en sommerhusparcel. Ejen-
dommen er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 6 §2, som siger, at på hver parcel må der opfø-
res en enkelt beboelse.

Størstedelen af parcellen/ejendommen er omfattet af strandbeskyttelseslinjen, som medfører, at et 
evt. byggefelt til fremtidig beboelse skal holdes uden for denne beskyttelseszone.

Ud fra de foreliggende oplysninger, vurderes det, at det vil være muligt at søge om byggetilladelse 
til fremtidigt sommerhusbebyggelse på ejendommen.
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I oktober 2015 modtager Hedensted Kommune henvendelse om, der vil kunne ske udstykning jf. 
avancebeskatningslovens §8 af ejendommen matr. nr. 10G, Sønderby by, Glud, Frede Juels Vej 
313.

Hedensted Kommune har vurder, at der ikke vil kunne forventes tilladelse til udstykning. Vurderin-
gen er givet ud fra de oplysninger der findes i ejendomsstamregisteret, matrikelregistreret samt 
kommuneplanen.

Der er lagt til grund, at der ifølge bygningsreglementet for småhuse 2.2.1 ikke må foretages ud-
stykninger i sommerhusområder, hvorved der fremkommer et grundareal mindre end 1200 m².

I januar 2018 modtager Hedensted Kommune henvendelse om, der vil kunne frastykkes 800 m² 
sommerhusparcel fra matr. nr. 10G, Sønderby by, Glud, Frede Juels Vej 313 og de 2 ejendomme 
kan bebygges med hver et sommerhus af 80 m².

Hedensted Kommune har vurderet, at projektet lever op til bestemmelserne i planen for området.

Der henvises til at ejendommen er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 6, som angiver ejendom-
men som sommerhusparcel og grunde ikke må udstykkes med mindre bruttoareal end 800 m².

Opmærksomheden henledes på placeringen af strandbeskyttelseslinjen og Kystdirektoratet er myn-
dighed på administrationen af strandbeskyttelseslinjen.

Lovgivning
Kommuneplanen:
Ejendommen er beliggende i kommuneplanramme område 1.S.03 – As Vig, som udlægger området 
til sommerhusområde og har følgende rammer for bebyggelse:
Maksimal bebyggelsesprocent – 15%
Maksimal antal etager – 1 etage
Maksimal højde – 6 meter

Byplanvedtægten:
Ejendommen er omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 6, As Vig, som angiver ejendommen som 
”sommerhus pcl.” på kortbilaget.

Byplanvedtægten angiver følgende for udstykning i §4:
Stk. 2 Arealer med påtegning ”friareal” må ikke udstykkes til bebyggelse.
Stk. 3 Grunde må ikke udstykkes med et bruttoareal mindre end 800 m².

Tinglysningen:
På ejendommen er tinglyst følgende servitutter:
07.10.1940 – Deklaration om byggelinjer mv.
26.08.1974 – Byplanvedtægt
03.04.1975 – Byplanvedtægt
16.06.2009 – Vedtægter for ejerforeningen Frede Juels Vej

Bygningsreglementet 2010:
Ved afslaget den 30. november 2011, var Bygningsreglementet 2010 (24.08.2011 – 31.12.2012) 
gældende. Bestemmelserne om grundens størrelse i kapitel 2.1.1, siger, at ved udstykning, matri-
kulering eller arealoverførsel fastlægges grundens størrelse efter kriterierne i kap. 2.1.1.
Vejledningen til kapitel 2.2 stk. 1, siger, at kommunalbestyrelsen ikke kan nægte at godkende 
ejendomme på mindst 1200 m² for grunde til sommerhus i sommerhusområder.

Ved afslaget den 28. oktober 2015, var Bygningsreglementet 2010 (31.12.2014-31.12.2015) gæl-
dende. Bestemmelserne om grundens størrelse i kapitel 2.2.5, siger, at ved udstykning, matrikule-
ring eller arealoverførsel i forbindelse med grunde til sommerhus i sommerhusområde kan kommu-
nalbestyrelsen ikke nægte at godkende ejendomme men en grundstørrelse på mindst 1.200 m² 
ved sommerhuse i sommerhusområder, jf. lov om planlægning.
Vejledningen til kapitel 2.2.5 stk. 1 siger, at udstykning, matrikulering eller arealoverførsel skal ske 
efter bestemmelserne i kapitel 2.3.2
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Bygningsreglementet 2010 kapitel 2.1 stk. 3 siger, at bestemmelserne i kapitel 2 finder ikke an-
vendelse, hvis en lokalplan eller en byplanvedtægt eller en reguleringsplan efter de tidligere gæl-
dende byggelove fastsætter andre bestemmelser om de pågældende forhold.
Vejledningen til kap. 2.1 stk. 3 siger, at bestemmelserne i planloven gælder forud for de bygnings-
regulerende bestemmelser i kapitel 2.

Spørgsmål fra ejer af Frede Juels Vej 311:
Du har i din henvendelse anmodet om besvarelse af følgende spørgsmål:

 Oplysning om, hvad der har ændret sig siden afslaget i 2015.
 Undrende over tilladelse til opførelse af hus nr. 2, hvor der kun vil være ca. 500 m² inden for 

strandbeskyttelseslinjen – minus evt. vej.

Konklusion
Hedensted Kommune har den 4. januar 2018 vurderet henvendelsen om muligheden for at frastyk-
ke en sommerhusparcel på 800 m² fra ejendommen matr. nr. 10G, Sønderby by, Glud, Frede Juels 
Vej 313 samt om de 2 ejendomme kan bebygges med hver et sommerhus på 80 m².

Der er med hjemmel i planloven (Partiel Byplanvedtægt nr. 6, As Vig) givet tilladelse til udstykning 
af 1 matrikel med et areal på 800 m² fra ejendommen matr. nr. 10G, Sønderby by, Glud, Frede Ju-
els Vej 313 samt de 2 ejendomme herefter kan bebygges med hver et sommerhus på 80 m².

Der er lagt vægt på, at det forespurgte holder sig inden for rammerne af Partiel Byplanvedtægt nr. 
6 vedrørende udstykning og opførelse af bebyggelse fordi:

 At ejendommen er udlagt til sommerhusparcel.
 At der jf. byplanvedtægten kan udstykkes sommerhusgrunde på min. 800 m².
 At ejendommen til sommerhusparcel kan bebygges med 80 m² sommerhus.

Denne afgørelse er ikke i overensstemmelse med afgørelserne givet i 2011 og 2015 om fore-
spørgsel om udstykning jf. avancebeskatningslovens §8, hvor Hedensted Kommune har vurderet, 
at der ikke vil kunne forventes tilladelse til udstykning.
Vurderingen er givet ud fra de oplysninger der findes i ejendomsregisteret, matrikelregistreret og 
kommuneplanen.
Der er henvist til, at der i Bygningsreglementet 2010 står, at der ikke må foretages udstykninger 
hvorved der fremkommer et grundareal mindre end 1200 m².

Til dette må siges, at afgørelsen ikke er i overensstemmelse med lovgrundlaget, fordi der er hen-
vist til Bygningsreglementets bestemmelser, som IKKE finder anvendelse, hvis en lokalplan eller 
byplanvedtægt fastsætter om de pågældende bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Byplanvedtægten fastsætter bestemmelser om mindste grundstørrelse og maksimal areal af som-
merhusbebyggelse.

I Geodatastyrelsens matrikeloplysninger fremgår følgende oplysninger efter udstykning af sommer-
husparcel:

 At ejendommen Frede Juels Vej 313 har et areal på 6331 m², heraf er 5770 m² omfattet af 
strandbeskyttelse. Resterende areal udgør 561 m².

 At ejendommen Frede Juels Vej 314 har et areal på 800 m², heraf er intet areal omfattet af 
strandbeskyttelse.

Frede Juels Vej 314 har efter udstykning et areal på 800 m², som kan bebygges med et sommer-
hus på 80 m², jf. Partiel Byplanvedtægt nr. 6. Ejendommen er ikke omfattet af strandbeskyttelses-
linjen.

Frede Juels Vej 313 har et areal på 6331 m², som er mindst 800 m², som Partiel Byplanvedtægt nr. 

6 foreskriver. Der vil på denne sommerhusparcel kunne opføres et sommerhus på 80 m² i overens-
stemmelse med Partiel Byplanvedtægt. Bebyggelse af ejendommen begrænses dog af strandbe-



4

skyttelseslinjen, som dækker et stort areal af ejendommen. Arealet der kan bebygges udgør i alt 
561 m².

Det er vurderet, at udstykning af ejendommen i 2 matrikler er i overensstemmelse med Byplan-
vedtægtens retningslinjer og de 2 ejendomme kan bebygges med hver et sommerhus på 80 m², 
under forudsætning af at bebyggelsen placeres uden for strandbeskyttelseslinjen.

Klagevejledning - Planloven
Klage over afgørelser truffet i henhold til planloven kan påklages til Planklagenævnet, jf. planlovens 
§58. Det er kun retlige spørgsmål der kan klages over.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive klagen via 
Planklagenævnets Klageportal, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen 
sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune.

På hjemmesiden Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk er der en vejledning til, hvordan du kla-
ger. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når ge-
byret er betalt. Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måne-
der fra den dag du modtager afgørelsen.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte mig eller Bygge- og Erhvervs-
service på telefon 79 75 56 05.

Med venlig hilsen

Kari-Ann Broeng
Byggesagsbehandler

Kopi til ejer:
Karsten Aslak Jensen og Anne Marie Jensen, Vestervangen 8, 8740 Brædstrup


