
Notatark

Sagsnr. 01.03.03-K02-11-
19

Sagsbehandler
Merete Harbo

29.5.2020

Indstillingsnotat 

Overskrift
Landzonesag på Viborg Hovedvej ved Nørre Snede

Beslutningstema
Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ønsket om at beholde udhuse på Viborg Hoved-
vej 126, Sandvad, 8766 Nørre Snede (Bilag 1 - Kortbilag) 

Økonomi
Ingen bemærkninger

Historik
Udvalget for Teknik har den 8. november 2016 godkendt ”Nyt administrationsgrundlag 
for udhuse” hvor udhussager over 100 m², hvor der kommer nabobemærkninger, lægger 
op til et afslag eller hvor der er naturbeskyttelse, skal forelægges Udvalget for Teknik.

Sagsfremstilling
Ejer ønsker at beholde allerede opførte udhusbygninger på ca. 106 m² og 6 m² på ejen-
dommen matr. nr. 1F, HAGE BY, HAMMER med adressen Viborg Hovedvej 126, Sandvad, 
8766 Nørre Snede (Bilag 2 – Indstillingsnotat). Sagen er opstået på baggrund af en klage 
over den generelle stand på byggeriet på ejendommen.

Udhusene er bygget sammen med eksisterende 2 udhuse, der er fra før år 1954 på hhv. 
17 m² og 29 m². De fleste af udhusene er bygget på boligen. Et enkelt udhus på 6 m² er 
placeret langt fra de andre (ca. 30 meter) og har tidligere været benyttet som hønsehus. 
Se lille udhus placering i forhold til anden samlet bebyggelse herunder:
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Luftfoto viser bygningerne, som ejendommen så ud i 2019. Sagen omhandler udhusarealet med den lyse tag-
flade i midten af byggeriet, som er indrammet af opmåling.

Det er udhusarealet med den lyse tagflade, som der ønskes bibeholdt. Det består af en 
garage, noget overdækket areal og et udhus. Udhusene er af forskellig karakter og udse-
ende. De oprindelige udhusbygninger er med pudsede facader i gul. De ansøgte er enten 
rå træbeklædning eller malet træ. 

Foto fra 29.04.2020 der viser en del af det udhusareal, der skal blive stående. Denne bygning fungerer som ga-
rage.
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Der har været en større oprydning i gang på ejendommen fra luftfotoet er taget i 2019 til 
nu, og flere af udhusene samt oplag er fjernet, således at denne sag udelukkende om-
handler byggeriet med gråhvid tagflade der er opmålt på forrige side. Den samlede ud-
husbebyggelse på ejendommen vurderes at være ca. 158 m² efter nedrivning. 

Boligen ses med grøn prik. Med gul er vist de oprindelige udhuse fra før 1954. 
Røde krydser viser de udhuse der er fjernet.
 
Nabobemærkninger og ejers bemærkninger hertil 
Sagen har været i 14 dages naboorientering og der er ingen bemærkninger. 

Ejer har i løbende dialog med kommunen nedskaleret sit projekt, fjernet oplag m.m. Der 
er derfor ikke nogen konkret ansøgning vedlagt udvalgspunktet og det er udelukkende 
det samlede udhusareal på mere end 100 m², der forelægges Udvalget for Teknik. 

Hvad gælder for ejendommen?
Følgende udpegninger i Hedensted Kommuneplan 2017-2029 gælder for ejendommen:

 Grønt Danmarkskort – potentiel økologisk forbindelse og område 
med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

 Specifik geologisk bevaring – Det Midtjyske Søhøjland, Stort og 
rigt varieret glaciallandskab mellem sidste istids Hovedopholdslinje 
og den Østjyske Israndslinje. De ældre Paleogene og Neogene (tidli-
gere Tertiær) aflejringer ligger mange steder nær overfladen, og de 
påtræffes ligeledes i denne region.

 Støjbelastet areal
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En vejbyggelinje og en oversigtslinje, som administreres af Vejdirektoratet, krydser 
ejendommen på tværs (dokument tinglyst 19.10.1969).

 Såfremt Udvalget for Teknik beslutter at udhusene skal blive stående, skal der an-
søges om dispensation hos Vejdirektoratet, der vil vurdere om der kan meddeles 
dispensation til udhusene. 

Ejendommen grænser op til Dybdal Bæk, der er registreret som beskyttet vandløb.

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 størrel-
sesordenen 50 – 100 m² i tilknytning til enfamiliehuse, afhængig af den eksisterende be-
byggelse på ejendommen. Der bør ikke gives tilladelse til garager og udhuse på mere 
end 100 m², medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder.

Det kræver ikke landzonetilladelse at opføre garager, carporte, udhuse, drivhuse og lig-
nende bygninger på op til 50 m2, når bygningerne opføres i tilknytning til enfamiliehuse 
eller sommerhuse og ikke medfører oprettelse af en ny bolig, jf. planlovens § 36. 

Småbygninger, der ikke opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse, kræver en 
landzonetilladelse efter § 35, stk. 1. Ifølge lovbemærkningerne er kravet om tilknytning 
som udgangspunkt opfyldt, hvis afstanden er ca. 20 m. Der skal dog foretages en kon-
kret vurdering af bl.a. landskab og terrænforhold på stedet.

Dvs. udhuset på 6 m² der ønskes brugt til opbevaring af havemøbler kræver en vurde-
ring efter planlovens landzonebestemmelser fordi det er placeret ca. 30 meter fra de an-
dre bygninger – også selvom det er under 50 m².



5

Skråfoto af ejendommen set fra vest med orange cirkel om det ønskede udhusareal. 
(De gamle udhuse, som er revet ned, fremgår på skråfoto da det er et foto fra sidste år)

Konklusion
Da sagen er opstået på baggrund af en klage bedes Udvalget for Teknik beslutte hvorvidt 
der skal gives landzonetilladelse til at beholde udhusarealet. Såfremt Udvalget for Teknik 
træffer beslutning om tilladelse til i alt ca. 158 m² udhusareal på ejendommen, bedes 
beslutningen meddelt med begrundelse for de helt særlige omstændigheder for tilladel-
sen.

Kommunikation
Beslutningen meddeles ejer

Lovgrundlag
Lov om planlægning, LBK nr. 287 af 16. april 2018, § 35, stk. 1

Indstilling
At sagen drøftes


