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Indstillingsnotat 
Overskrift
Landzonesag på Kalmarvej i Stouby.

Beslutningstema
Udvalget for teknik skal tage stilling til ansøgning om tilladelse til at bygge garage/udhus 
på 120 m² på ejendommen med matrikel nr. 1bl Stouby By, Stouby beliggende på Kal-
marvej 17, Gammelby, 7140 Stouby.

Økonomi
Ingen bemærkninger

Historik
Udvalget for Teknik har den 8. november 2016 godkendt ”Nyt administrationsgrundlag 
for udhuse”. Udhussager over 100 m², hvortil der modtages nabobemærkninger eller 
hvor der er naturbeskyttelse, skal forelægges Udvalget for Teknik.

Udvalget for Teknik har på møde d. 3. marts 2020 taget stilling til ansøgning om tilladel-
se til at bygge en hal på 163 m² på ejendommen. 
Udvalget besluttede følgende: "Godkendt da der er taget hensyn til landsbystrukturen. 
Der optages dialog om materialevalg."(Bilag 10 – Dagsordenpunkt af 3.3.2020)

Herefter har administrationen været i dialog med ansøger vedr. materialevalg. Herefter 
har ansøger besluttet at nedskalere bygningsstørrelsen fra 163 m² til 120 m² samt at 
ændre placeringen af det ansøgte. (Bilag 3 - Ansøgning)
Derfor er der oprettet en ny sag med ny sagsbehandling.

Sagsfremstilling
Ansøger ønsker at bygge garage/udhus på 120 m². Ejendommens samlede udhusareal 
bliver herefter 198 m².  
Bygningen søges opført på grundens sydvestlige hjørne med en afstand på ca. 3 meter til 
og parallelt med Kalmarvej mod syd. Hallen bygges med en maksimal bygningshøjde på 
ca. 5 meter, en bredde på ca. 8 meter og længde på ca. 14,5 meter.
Den opføres med sadeltag med omtrent samme taghældning som ejendommens bolig og 
med sorte stålplader på taget og mørkegrå stålplader som facadebeklædning. Der sættes 
port i bygningens gavl mod øst.
Bygningen skal bruges til opbevaring af bilsamling, båd og diverse andet til privat brug.
(Bilag 3 – Ansøgning)

Ejendommens areal er på 2114 m² og uden landbrugspligt. Der er i dag en bolig på 135 
m² og udhuse på henholdsvis 11 og 50 m² og en carport på 17 m², altså et samlet udhus 
areal på 78 m².
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Den tidligere ansøgte bygning på 163 m² var søgt med placering langs ejendommes skel 
mod nord og vest. 
Naboejendommen mod vest, Kalmarvej 15, er en firlænget gård, ejet af Menighedsrådet. 
Alle ejendommens bygninger er registreret som bevaringsværdige. (Bilag 1 – Sagskort)
Ejendommen syd for ansøgers ejendom, Kalmarvej 16, er en parcelhusgrund med et 
samlet registreret areal for udhusbebyggelse på 152 m². Heraf er 70 m² hal godkendt og 
opført parallelt med Kalmarvej i 2016. Denne bygning er 50 m² mindre end det ansøgte, 
men opført i røde stålplader, svarende til det materiale (ikke farver), som ønskes an-
vendt til det ansøgte. (Bilag 1 – Sagskort)

Administrationen har, efter Udvalgets 1. afgørelse ved ansøgning af stålhal på 163 m², 
været i dialog med ansøger/ejer omkring materialevalg. Administrationen har foreslået 
en facade i muret tegl eller træ og tag med tegl eller tagpap, som harmonerer med det, 
der på nuværende tidspunkt, er de mest anvendte byggematerialer for landsbyens øvrige 
bebyggelse. Ansøger ønsker ikke at opføre bygningen i de anbefalede materialer. 
Argumentet for ikke at benytte tegltag og -facade er, at man ved en eventuel hushandel 
ikke vil kunne holde omkostningerne hjemme, på grund af ejendommens placering i om-
råde med relativt lave markedspriser for ejendomshandel. Argumentet for ikke at benytte 
træ er, at dette kræver for stort vedligeholdelsesarbejde.

Herefter har ansøger valgt at søge om et nyt og ændret projekt, nemlig garage/udhus på 
120 m².
For det nye projekt fastholder ansøger opførelse af byggeriet med mørkegrå stålplader 
som facadebeklædning og sorte stålplader til tagbeklædning.
Projektet er nedskaleret med 43 m² (fra 163 m² til 120 m²). Dette er gjort i et forsøg på 
at skabe mere harmoni mellem ejendommens samlede bebyggelse. Udhusbygningen bli-
ver således mindre end boligen. 

Det ansøgtes placering på grunden er ændret for:
1. at flytte det lidt længere væk fra de bevaringsværdige bygninger, som findes på 

naboejendommen mod vest
2. at bygningen dermed kommer til at ligge parallelt med en lignende stålhal på 70 

m², som findes på naboejendommen på modsatte side af vejen mod syd
3. at de på den måde kan benytte eksisterende indkørsel. 

Disse tiltag er foretaget af ansøger i et forsøg på at imødekomme indsigelserne, modta-
get fra Glud Museum i forbindelse med høring i 1. sag. (Bilag 4 – Høringssvar fra Glud 
Museum 16.3.2020)

Herunder ses materiale modtaget fra ansøger i forbindelse med ansøgning om tilladelse:
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 Situationsplan - placering af udhusgning vest for eksisterende udhus.

Gavle og facader af det ansøgte.
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Ansøgers foto af Kalmarvej taget fra vest i forhold til ansøgers ejendom. Til højre ses genboens stålhal.

Ansøgers foto af Kalmarvej taget fra øst i forhold til ansøgers ejendom. Til venstre ses genboens stålhal.

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.

Ejendommen er beliggende indenfor Kommuneplanramme 3.L.03, som udlægger om-
rådet til blandet bolig og erhverv og med specifik anvendelse til landsbyområde. 
Af kommuneplanrammen fremgår det, at der er udarbejdet landsbykatalog (Bilag 8 - 
Landsbykatalog), hvis anbefalinger skal tages i betragtning ved fremtidig planlægning og 
sagsbehandling.

Ejendommen ligger inden for skovbyggelinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Inden 
for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden 
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for en afstand af 300 m fra skove. Bestemmelsen gælder for en eller flere private skove 
med et sammenhængende areal på mindst 20 ha samt for alle offentlige skove.

I tilfælde, hvor der meddeles landzonetilladelse til bebyggelse på arealer inden for skov-
byggelinjen, gælder forbuddet i naturbeskyttelsesloven ikke, da hensynene til natur og 
landskab generelt varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne.

 

Luftfoto 2019: Bygninger markeret ned rød er vurderet bevaringsværdige. Grøn markering viser placering af 
først ansøgte hal på 163 m². Gul cirkel markerer placering af den nu ansøgte hal på 120 m². Blå firkant marke-
re stålhal, lovlig opført i 2016, på modsatte side af Kalmarvej.

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.

Nabobemærkninger og ejers bemærkninger hertil 
Den nye sag har været i 14 dages naboorientering og der er modtaget høringssvar fra 
Glud Museum, VejleMuseerne og Haderslev Stift. Naboejendommen på Kalmarvej 15, 
med registrerede bevaringsværdige bygninger, er ejet af Menighedsrådet, hvorfor Hader-
slev Stift er blevet hørt i sagen.
Indsigelserne i sin helhed er vedhæftet som bilag 4, 5, 6 og 7. Herunder essensen af ind-
sigelserne:
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Glud Museum
Glud Museum fastholder sin bemærkning fra d. 13. februar 2020.

Bemærkning fra d. 13. februar 2020.
Kalmarvej 17 ligger i Gammelby, som er beskrevet i Hedensted Kommunes landsbykataloger. 
Glud Museum anbefaler, at der ved nybygninger i landsbyen tages udgangspunkt i retningslinjer-
ne i landsbykataloget samt de øvrige retningslinjer for landsbyer i kommunen, f.eks. at bebyggel-
se skal udformes og placeres under særlig hensynstagen til den eksisterende landsbys struktur 
og byggestil, herunder materialevalg og farvesætning - især da det ønskede udhus placeres tæt 
ved en bevaringsværdig bygning.

Bemærkning fra d. 1. april 2020.
Det er vigtigt, at der ved nybygning i landsbyen tages udgangspunkt i landsbykatalogets retnings-
linier herunder særligt at bebyggelse skal udformes og placeres under særlig hensyntagen til den 
eksisterende landsbys struktur og byggestil, herunder materialevalg og farvesætning.
Det er positivt, at bygningen relaterer sig til landsbygaden samt placeres som en længe, der sam-
men med den eksisterende bygning danner et gårdrum. Det er også positivt, at bygningen opfø-
res som en længebygning med saddeltag, men i forhold til materialevalg, ville en bygning i tegl
selvfølgelig være at foretrække frem for stålplader, bygningens placering som nabo til den beva-
ringsværdige præstegård taget i betragtning.

VejleMuseerne
VejleMuseerne anbefaler kraftigt at der foretages en mindre arkæologisk forunder-
søgelse, for at fastslå om der findes væsentlige fortidsminder.

Haderslev Stift
Stiftsøvrigheden har vurderet, at projektet ikke berører Stouby kirkes landskabelige 
eller kirkelige interesser, hvorfor Stiftsøvrigheden på det foreliggende grundlag ikke 
finder anledning til at gøre indsigelse mod projektet.

Ansøgers bemærkninger til høringssvar:
Ansøger har været i løbende dialog med kommunen og har søgt at tilrette sit pro-
jekt i forhold til høringssvarene. Dette ved at skalere størrelsen på bygningen ned 
fra 163 til 120 m² og ved at flytte bygningen længere væk fra de bevaringsværdige 
bygninger, således at den nu ligger over for et udhus i lignende byggestil og mate-
rialer.

Administrationens vurdering
Det samlede udhusareal på ejendommen vil blive ca. 198 m². Der er modtaget bemærk-
ninger i forbindelse med høring af sagen, I administrationsgrundlaget fra 2016 er det 
fastlagt, at sager hvortil der modtages bemærkninger i høringsperioden, skal forelægges 
Udvalget for Teknik. Det er ligeledes gældende for sager med naturbeskyttelse. Derfor 
forelægges sagen for Udvalget for Teknik.

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.
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Lovgrundlag
Lov om planlægning LBK nr. 287 af 16. april 2018, planlovens § 35, stk. 1
Lov om naturbeskyttelse LBK nr. 240 af 13. marts 2019, Naturbeskyttelsesloven § 17

Indstilling
At sagen drøftes 


