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Indstillingsnotat 
Overskrift
Landzonesag på Grundvej 2, 7140 Stouby.

Beslutningstema
Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ansøgning om tilbygning på 194 m² til eksiste-
rende udhus på adressen Grundvej 2, 7140 Stouby.

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 udhus som tilbygning til eksisterende udhus. Det ansøgte øn-
skes anvendt som lager til privat smedeværksted.

 
 Situationsplan - placering af tilbygning vest for eksisterende udhus.
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Det ansøgte udhus bliver 194 m² og bygges som tilbygning til eksisterende udhus, som 
er 192 m². Det samlede udhusareal bliver herefter 386 m². 
Tilbygningen bygges i samme farver og materialer og med samme højde som det eksi-
sterende udhus. (Bilag 3 – Ansøgning)

Gavle og facader af det ansøgte.

Tilbygningen bygges i forlængelse af eksisterende udhusbygning mod vest, med samme 
højde (6,55 meter) og bredde (12 meter). Tilbygningens længde bliver 16,2 meter. 
Ydervæggene mures i teglsten og tag bliver med sorte metalplader.
Der tilkøbes jord hos naboen, så der bliver minimum 5 meters afstand fra bygningen til 
naboskel.

Ejendommens areal er 12.863 m² og uden landbrugspligt. Der er i dag en bolig på 110 
m² og et udhus på 192 m².

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

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

 Større sammenhængende landskaber - er landskaber, som der er behov for at 
beskytte da, de er med til at skabe de fysiske og visuelle sammenhænge mellem 
de bevaringsværdige landskaber.

 Særlig værdifulde landbrugsområder - afgrænser områder, hvor det overve-
jende er landbrugets udviklingsmuligheder, der skal fremmes. Her forventes der 
ikke væsentlige konflikter mellem jordbrugets udviklingsbehov og andre arealan-
vendelsesinteresser, og heller ikke væsentlige interessekonflikter i forhold til om-
givelserne.

 Kystnærhedszone - en tre kilometer bred planlægningszone, som rummer en 
mangfoldighed af værdier – herunder geologiske, landskabelige og naturmæssige 
værdier.

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 
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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 


