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Beslutningstema
Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ibrugtagning af udhus til erhverv + tilbygning 
på ejendommen Hedenstedvej 45, Nr. Aldum, 8781 Stenderup matr. nr. 4T, NR. ALDUM 
BY, STENDERUP (Bilag 1 – Kortbilag).

Økonomi
Ingen bemærkninger

Historik
Udvalget for Teknik har den 4. oktober 2016 givet tilladelse til et udhus på ejendommen 
på 180 m² til opbevaring af træpiller samt veteran- og specialbiler til hobbybrug (Bilag 3 
– dagsordenspunkt 2016).

Sagsfremstilling
Industrimiljø har været på tilsyn på virksomheden og det er på bagrund af tilsynet at sa-
gen startede. Et møde blev afholdt med ejer. Der er 2 større udhuse på ejendommen (Bi-
lag 2 – Indstillingsnotat). Ejer fortalte at udhuset fra 2016 er taget i brug til ejers virk-
somhed + ca. 40 m² ekstra tilbygning mellem udhusene for tørskoet gennemgang. Ejer 
ønsker godkendelse af begge udhuse til virksomhed/erhverv.

Ansøgers billede af de 2 udhuse set fra gårdmiljøet inde på ejendommen

Ejer havde tidligere et autoværksted i lejede lokaler i Hedensted og har haft det siden 
2007. Da finanskrisen gjorde, at der ikke var arbejde nok blev forretningen flyttet hjem 
med henblik på at spare husleje. Kunderne kom tilbage, og hobbyværkstedet blev for 
småt. I 2016-2017 udvides der med yderligere 200 m² værksted + tilbygning. Ifølge ejer 
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er firmaet er et enkeltmandsfirma uden ansatte – har altid været det – og der er ingen 
planer om ansatte i fremtiden. Matriklen ser meget privat ud fra vejsiden. Der er ingen 
skilte/henvisning til Hedensted Autoservice eller salgsbiler ved vejen. Alle kundebiler kan 
parkere i lukket gård.

Udhuset er ind mod gårdmiljøet opført i vandskurede mursten således som resten af be-
byggelsen på ejendommen. Endvidere er der benyttet sinus stålplader og tagpap. Byg-
ningens højde er 4,5 m på det højeste sted og 3,5 m på det laveste. Der er givet bygge-
tilladelse til opførelse af udhus på 180 m² i 2016 - bygning nr. 4 på baggrund af en hel-
hedsvurdering, da bygningen er bygget meget tæt på naboskel.

Landskab og fakta om ejendommen
Ejendommen er 3780 m2 og er ikke omfattet af landbrugspligt. Ifølge BBR er der på 
ejendommen en bolig på 208 m2 fra 1936, et indbygget udhus på 24 m2, en overdækning 
på 7 m² samt en garage på 187 m2 fra 2013 og et udhus fra 2016 på 180 m². 

Ejendommen er i Hedensted Kommuneplan udpeget som område for:
- Særligt værdifulde landbrugsområder, hvor skal jordbrugets (Land- 

og Skovbrug) erhvervsmuligheder prioriteres højt i forhold til andre in-
teresser

Ejendommen ligger i landzone. Der må generelt ikke ske ændring i anvendelsen af bestå-
ende bebyggelse i landzone uden tilladelse fra landzonemyndigheden. Hvis private udhu-
se skal bruges til erhverv, kræver det en landzonetilladelse til den ændrede anvendelse.

Nyt byggeri til erhverv, der ikke er jordbrugs-, skovbrugs- eller fiskerierhverv, som f.eks. 
industri, håndværk, liberale erhverv m.v., bør som hovedregel placeres i byzone, hvor til-
gængelighed, bosætning og service er størst. Der bør kun undtagelsesvis og i overens-
stemmelse med konkrete retningslinjer for lokalisering i kommuneplanlægningen, f.eks. i 
landsbyer, som er afgrænset i kommuneplanen, eller i omdannelseslandsbyer, gives 
landzonetilladelser til etablering af sådanne erhvervsvirksomheder. 

Ansøgers billede af udhusene set fra vejen. Orange markering viser det udhus der er 
godkendt af Udvalget for Teknik i 2016 samt tilbygningen der ikke har fået en tilladelse
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Administrationens vurdering
Ejer ønsker at benytte 2 udhuse til andet erhverv end jordbrugs-, skovbrugs- eller fiske-
rierhverv; på en ejendom uden landbrugspligt. Der er ingen kommuneplanramme for 
området. Det samlede godkendte udhusareal på ejendommen er 398 m² og med tilbyg-
ningen mellem udhusene er det samlede areal 438 m². Ejendommen bærer præg af at 
være ryddelig, uden oplag af biler og uden skiltning.

Når der meddeles landzonetilladelse til et projekt, skal det forinden sikres at følgelovgiv-
ninger også kan give tilladelse til det ansøgte herunder miljø, byggelov, spildevand m.m.

Ved ændret anvendelse til erhverv er det ikke kun landzonebestemmelserne, som Udval-
get bedes være opmærksomme på, men også byggeloven. Når anvendelsen ændres til 
erhverv skal bygningen placeres min. 5 meter fra naboskel, hvis bygningen er opført med 
let vægbeklædning. Der er ikke 5 meter til skel i den aktuelle sag.

Udhusene ligger tæt på skel og på naboens udhus

Afstanden til naboskel kan evt. løses med et byggeretslig skel, men det kræver, at nabo-
en accepterer dette, som indskrænker deres råderet. Alternativ skal ansøger opføre en 
brandmur.

Hvis ansøgningen godkendes, så skal ejer have en ny overkørselstilladelse til erhverv og 
der er endvidere tvivl om hvorvidt afledning af regn og spildevand kan godkendes på 
ejendommen.

Ejer ønsker at benytte begge udhuse til erhverv samt få godkendt tilbygningen mellem 
de to udhus-bygninger. Da Udvalget for Teknik har meddelt tilladelse til opførelse af den 
ene bygning der i dag allerede benyttes til erhverv, beder administrationen udvalget 
drøfte sagen.

Kommunikation
Beslutningen meddeles ansøger
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Lovgrundlag
Lov om planlægning LBK nr 287 af 16. april 2018, Planlovens § 35, stk. 1

Indstilling
At sagen drøftes politisk


