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Indstillingsnotat 
Overskrift
Landzonesag på Ribevej 19, 8723 Løsning.

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til afgørelse om tilbygning på 252 m² til eksisteren-
de udhus på adressen Ribevej 19, 8723 Løsning.

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 begrunder sin ansøgning med, at det eksisterende ikke er tidsvarende og derfor 
ønskes der bygget et nyt udhus som tilbygning til det eksisterende. Det ansøgte ønskes 
anvendt til privat udhus.

Det ansøgte udhus bliver 252 m² og bygges som tilbygning til eksisterende udhus, som 
er 59 m². Det samlede udhusareal bliver herefter 311 m². 
Eksisterende udhus er registreret i BBR med ydervægge og tag beklædt med metalpla-
der. Tilbygningen bygges med metalplader som ydervægsbeklædning og med sadeltag 
med 20° taghældning beklædt med fibercement tagplader. Bygningen bliver højere end 
det eksisterende udhus med en maksimal højde på 5,7 meter. (Bilag 3 – Ansøgning)

Gavl for det ansøgte og facader for det eksisterende mod nord og syd
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Facader for det ansøgte mod øst & vest og gavl for det eksisterende mod øst

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.

 Specifik geologisk bevaring, smeltevandsslette – Område udpeget som del af 
Danmarks mest værdifulde geologiske områder.

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

 Værdifulde kulturmiljøer - Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, 
der i sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvik-
ling. Kulturmiljøer giver os en forståelse af, hvem vi er, hvor vi kommer fra og 
kan desuden være en god forretning – ikke alene for den enkelte ejer, men også 
for omkringliggende boliger og kommunen som helhed, fordi kulturmiljøerne kan 
skabe øget livskvalitet og økonomisk værdi i forhold til turisme, erhverv og bo-
sætning.

Ejendommen er beliggende indenfor Kommuneplanramme 5.E.08, som udlægger områ-
det til erhvervsområde med tung industri. 

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 311 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 i den forbindelse modtaget be-
mærkninger fra Glud Museum vedr. Værdifuldt kulturmiljø (bilag 4).
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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 


