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Overskrift
Naturbeskyttelses- og landzonesag på Klaks Møllevej i Klaks Mølle

Beslutningstema
Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ansøgning om nyt hus med integreret garage 
på Klaks Møllevej 25, Korning, 8700 Horsens (Bilag 1 – Kortbilag).

Økonomi
Ingen bemærkninger 

Historik
Udvalget for Teknik traf på møde 12. januar 2016 afgørelse om dispensation fra åbeskyt-
telseslinje og landzonetilladelse til nyt hus på 250 m2 og nyt udhus på 250 m2 – se også 
sagshistorik under sagsfremstilling i indstillingsnotat (Bilag 2 – Indstillingsnotat).

Afgørelsen blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening. Planklagenævnet ændrede 
afgørelsen til et afslag i afgørelse den 29. august 2017.

Sagsfremstilling
Sagshistorik
2012 gives der dispensation fra åbeskyttelseslinje, landzonetilladelse og derefter bygge-
tilladelse administrativt til et projekt med nyt hus og garage (gul placering). Disse blev 
ikke påklaget, men blev heller aldrig bygget/udnyttet.

2016 giver Udvalget for Teknik dispensation fra åbeskyttelseslinjen og landzonetilladelse 
til et andet projekt med 250 m2 bolig og 250 m2 garage/udhusbygning (rød placering). 
Sagen blev forelagt udvalget på grund af udhusstørrelsen over de 100 m². Danmarks Na-
turfredningsforening klagede over afgørelsen og Planklagenævnet ændrede afgørelsen til 
et afslag.

Da den seneste afgørelse blev omstødt af klagenævnet, kan vi ikke give en tilladelse til 
en placering der matcher hverken den røde eller den gule, da de er nogenlunde ens og 
begge er med markante placeringer i landskabet – både i forhold til afstand til gammel 
bebyggelse og placering i højden i terræn i forhold til eksisterende bolig.
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Gul viser projekt fra 2012, rød projekt fra 2016 og grøn det vurderede mulige byggefelt samt bagvedliggende terrænkoter

Ejendommen har været til salg over længere tid. Vi har haft mange forhåndsdialoger 
med interesserede købere og dialog med ejendomsmægler vedr. de begrænsninger/mu-
ligheder der er på ejendommen. 

Vi har arbejdet med at se på muligheder for hvordan ejendommen kan gøres attraktiv at 
bygge på, hvor man ellers har mulighed for at placere en ny bolig. 

Grønt felt på kortet er vist som en idé til en slags ”byggefelt”, hvor man muligvis kan få 
en tilladelse så længe byggeriet holdes inden for den grønne markering.

Ansøgning
Der blev afholdt forhåndsdialogmøde med ansøgere den 3. januar 2020, hvor ovenståen-
de sagshistorik m.m. blev oplyst. Det blev oplyst at såfremt man ønskede at bygge et 
andet sted på grunden, så ville vi anbefale at der blev søgt en principiel tilladelse til pla-
cering og størrelsen på byggeriet forud for en handel grundet ejendommens historik.

Ejendommen er til salg og vi har fået en ansøgning fra en mulig køber, der gerne vil byg-
ge et nyt hus på ca. 321 m² med integreret garage som erstatning for eksisterende (Bi-
lag 3 – Ansøgning). Ifølge ansøger, foreligger der underskreven købsaftale på ejendom-
men med forbehold for en godkendelse af projektet størrelse og placering. 

Ejendommen består af to matrikler med matr. nr. 5D og 50A Korning By, Korning. 
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De to matrikler tilknyttet adressen Klaks Møllevej 25, 8700 Horsens er markeret med tyk rød streg

Ansøgningen indeholder en angivelse af placering af projektet på grunden (se kort ne-
denfor) og en ønsket størrelse på projektet.
 

Ansøgers tegning af placering af nyt hus i tilknytning til eksisterende bebyggelse
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Ansøger har tydeliggjort at der vælges materialer efter hensyntagen til omgivelserne, 
rødlige/gullige mursten samt sort tag som andre huse i nærområdet også har. Det bliver 
et almindeligt saddeltag. 

Ansøger skriver at det eksisterende gamle hus på adressen rives ned og på det sted ge-
netableres lignende natur som omkring huset.

Sagen omhandler en principiel dispensation og tilladelse til omfang og placering af ny bo-
lig med garage på ejendommen. 

Høring
Der er ikke foretaget nabohøring i sagen forud for præsentation til politisk udvalg. Ansø-
ger arbejder dog på at få en skriftlig positiv tilkendegivelse fra Danmarks Naturfrednings-
forening til ansøgte projekt. 

Forhold der gælder for ejendommen og vurdering
Der er ikke registreret §3 beskyttet natur på ejendommen, men den grænser op til be-
skyttet vandløb, ca. 50 meter til den nye bolig. Det nærmeste naturareal ligger på den 
modsatte side af vejen, også ca. 50 meter fra ny bolig. Det vurderes på den baggrund, at 
projektet ikke vil påvirke §3 beskyttede naturtyper.

Der skal jf. habitatbekendtgørelsen foretages en vurdering af om projektet kan påvirke 
Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt.

Ejendommen ca. 1,6 km fra nærmeste Natura 2000-område nr. 234 Bygholm Ådal 
omfattende habitatområde nr. 236.

Det er kommunens vurdering, at pga. projektets karakter og afstand til udpegnings-
grundlag, vil det ikke påvirke arter eller naturtyper som Natura 2000 området er udpeget 
for at beskytte.

Der er ifølge Danmarks Miljøundersøgelser, jf. Håndbog om dyrearter på habitatdirekti-
vets bilag IV, faglig rapport nr. 635, fra 2007 fra DMU, udbredelsesområde for flere bilag 
IV-arter. Det drejer sig om strandtudse, stor vandsalamander, markfirben, spidssnudet 
frø, odder og en række flagermus (7 stk.).
 
Vi vurderer ikke at de nævnte arter vil blive påvirket af det ansøgte, da arealet hvor pro-
jektet ligger ikke favoriserer disse arter. Hedensted Kommune vurderer samlet set, at 
det ansøgte hverken vil indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bi-
lag IV-arter i området.

Vær opmærksom på at ved nedrivning af den gamle bygning skal følgende vilkår skrives 
ind i nedrivningstilladelsen: ”Alle arter af flagermus er stærkt beskyttede. Der kan leve 
flagermus i f.eks. taget på bygninger. Det er ulovligt at skade flagermus og deres leve-
steder. Hvis der er flagermus, skal du muligvis søge om dispensationen hos Naturstyrel-
sen. Kontakt Naturstyrelsen, Søhøjlandet: Tlf.: 72 54 39 51, E-mail: shl@nst.dk Det er 
dit ansvar som lodsejer at sikre, at flagermus ikke slås ihjel og at der ikke sker skade på 
flagermusenes yngle- eller rasteområder.”

Samlet set vurderes det, at det samlede projekt, under hensynstagen til flagermus med 
det givne vilkår i nedrivningstilladelsen, hverken vil indskrænke eller forringe egnede 
yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

mailto:shl@nst.dk
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Følgende retningslinjer er gældende for ejendommen jf. Hedensted Kommuneplan 2017-
2029:

 Grønt Danmarkskort - Økologisk forbindelse og område med særlige naturbe-
skyttelsesinteresser.

 Større sammenhængende landskaber – Bygholm Dal

I kommuneplanen står der, at de større sammenhængende landskaber som hovedregel 
skal friholdes for byggeri, anlæg, støj og menneskeskabt lys. Hvor byggeri eller anlæg til-
lades, skal byggeriet besidde en høj arkitektonisk kvalitet og samspillet med landskabet 
prioriteres højt.

Når eksisterende bolig nedrives og erstattes af en ny med en anden placering er det vig-
tigt at vurdere det nye projekts arkitektur og samspil med landskabet. Da der ikke er an-
søgt om et specifikt projekt kan der ikke vurderes på arkitektur og projektets samspil 
med landskabet. Dog er bygningens volumen angivet i ansøgningsmaterialet og det er 
forøget i forhold til eksisterende, hvorfor det har stor landskabelig indvirken: se vurde-
ring under afsnittet med ”vurdering af det ansøgte”.

 Støjbelastet areal 
 Specifik geologisk bevaring – Det midtjyske Søhøjland, Stort og rigt varieret 

glaciallandskab mellem sidste istids Hovedopholdslinje og den Østjyske Isrands-
linje. De ældre Paleogene og Neogene (tidligere Tertiær) aflejringer ligger mange 
steder nær overfladen, og de påtræffes ligeledes i denne region.

 Værdifulde kulturmiljøer – Klaks Mølle, som kan være sårbart over for ændrin-
ger i arkitektur, bebyggelsesstruktur, mølleanlæg, stemmeværk, kanaler og omgi-
velser. 

De eksisterende bygninger, som ønskes nedrevet, ligger inden for Kulturmiljø 95 Klaks 
Mølle udpeget i kommuneplanen. Ændring af eksisterende bygninger inden for et
udpeget kulturmiljø kan kun ske med hensyntagen til, at enkeltelementer eller
sammenhænge mellem de kulturhistoriske elementer ikke forringes eller går tabt. Der er
tale om den gamle smedje, som blev bygget samtidigt med den nye møllegård. En ne-
drivning af eksisterende bebyggelse på ejendommen kan derfor muligvis have betydning 
for kulturmiljøet.

Der er i nærområdet opført bebyggelse enten langs vejen eller trukket tilbage i landska-
bet. Vi vurderer, at det ansøgte ikke vil blive placeret væsentligt anderledes end den al-
lerede eksisterende bebyggelse i området og kulturmiljøet derfor ikke liver påvirket ne-
gativt af den nye bebyggelse. 

Ny vejadgang: Der er givet forhåndstilkendegivelse på at der kan etableres en ny ad-
gang til offentlig vej/en ny indkørsel til ejendommen, men at der skal søges om det for 
en endelig tilladelse.

Vandværksboring: På ejendommen er der en vandværksboring. I forlængelse af vand-
værksboringen er der udpeget boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), hvor der ikke 
bør bygges nyt. Dog kan der bygges nyt hvis der er eksisterende bebyggelse. Det ansøg-
te projekt holder sig uden for denne beskyttelseszone.

Særligt om byggeri inden for åbeskyttelseslinjen
Ejendommen ligger inden for åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16. 
Inden for åbeskyttelseslinjen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne eller lig-
nende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 
m fra beskyttede vandløb. Hovedformålet med sø- og åbeskyttelseslinjerne er at sikre 
henholdsvis søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spred-
ningskorridorer for plante- og dyreliv.
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Kommunen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet, jf. naturbeskyttel-
seslovens § 65, stk. 2. Ved vurderingen af, om der kan meddeles dispensation, er det af-
gørende, om formålet med det ansøgte er så væsentligt, at den generelle beskyttelsesin-
teresse bør vige.

Vær opmærksom på, om en dispensation kan medføre præcedens i strid med formålet 
med forbuddet. I vurderingen af den enkelte sag skal der derfor indgå overvejelser om, 
hvilken betydning en dispensation kan få for fremtidige sager. Hvis der meddeles dispen-
sation, skal andre lignende sager som udgangspunkt behandles på samme måde. Efter 
praksis vejer den generelle beskyttelsesinteresse tungt, uanset at den enkelte sag kan 
have begrænset betydning. 

Opførelse af bebyggelse til erstatning for eksisterende bebyggelse betragtes som ud-
gangspunkt som nyopførelse. Der gives normalt dispensation til opførelse af ny bebyg-
gelse med samme placering, størrelse, anvendelse og karakter som den eksisterende be-
byggelse. Det er en forudsætning, at den eksisterende bebyggelse er lovligt opført, og at 
bebyggelsen ikke er så forfalden, at den ikke repræsenterer nogen værdi af betydning, 
dvs. må betragtes som en ruin.

Det kan have betydning, om det er muligt at placere bebyggelsen uden for beskyttelses-
linjen eller med en større afstand til åen. Hvis der er mulighed for en alternativ placering 
af bebyggelsen sådan, at beskyttelseslinjen respekteres, kan der allerede af den grund 
meddeles afslag.

Åbeskyttelseslinjen er så restriktiv, at der gælder særlige regler for at placere mindre 
bygninger mv. i lovligt etablerede haver. Der er dog ikke længere forbud mod at placere 
mindre bygninger, anlæg og installationer i haver, når de placeres i tilknytning til boligen 
og højst 15 m fra denne. Det kan for eksempel være en terrasse etableret i niveau med 
og i sammenhæng med beboelsen, et gyngestativ, højbede og en sandkasse og andre le-
geredskaber samt et mindre skur på op til 10 m2, medmindre der allerede lovligt er op-
ført et skur i haven. På tilsvarende måde kan der opføres et mindre drivhus på op til 10 
m2 i forbindelse med helårsboliger.

Særligt om byggeri i landzone
Ejendommen ligger også i landzone, jf. planlovens § 35. I landzoner må der ikke foreta-
ges udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående be-
byggelse og ubebyggede arealer, uden tilladelse fra kommunen. 

Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden spredt og uplanlagt be-
byggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Ud-
over at værne om natur og landskab er varetagelsen af de primære erhvervsinteresser 
blandt de hensyn, der ligger bag landzonereglerne.

Der lægges stor vægt på lovens almene formål, uanset at den enkelte sags betydning er 
begrænset. I vurderingen indgår derfor overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen 
kan få for fremtidige lignende sager (præcedensvirkning).

Om- og tilbygninger af helårshuse
Der kræves derudover ikke landzonetilladelse til til- og ombygning af helårshus, hvorved 
husets samlede bruttoetageareal ikke overstiger 500 m², jf. planlovens § 36, stk. 1, nr. 
10. Undtagelsesbestemmelsen finder alene anvendelse ved til- og ombygning og ikke ved 
nyopførelse. 

Ansøger ønsker at bygge nyt og bestemmelsen finder således ikke anvendelse i den kon-
krete sag.
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Garage/udhuse i landzone
Der kræves heller ikke landzonetilladelse til garage, carporte, udhuse, drivhuse og lig-
nende bygninger på op til 50 m², når bygningerne opføres fritliggende og i tilknytning til 
enfamiliehuse eller sommerhuse og ikke medfører oprettelse af en ny bolig, jf. planlovens 
§ 36, stk. 1, nr. 8.

Ansøger ønsker at bygge garagen sammen med boligen – den er altså ikke fritliggende - 
og undtagelsesbestemmelsen finder således ikke anvendelse i den konkrete sag.

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.

Bygningsvolumen i landzone
Det er den store bygningsvolumen der søges begrænset i landskabet. Især hvad angår 
de store fritliggende garage- og udhusbygninger. Men det er også gældende med inte-
grerede garager. En integreret garage kan i relation til planloven ikke sidesidestil-
les med en fritliggende garage, da en integreret garage vil fremstå som en del af huset. 
Det betyder, at den samlede bygningsmasses fremtoning i landskabet skal vurderes, når 
der ansøges om integreret garage. 

Nyt hus som erstatning for eksisterende i landzone
Der kan som hovedregel gives landzonetilladelse til opførelse af et nyt helårshus som er-
statning for et ældre helårshus, som nedrives. Dette skyldes, at ejeren almindeligvis må 
antages at have en berettiget forventning om at kunne genopføre huset. Navnlig hvis hu-
set aktuelt benyttes som bolig, kan der kun gives afslag, hvis særlige omstændigheder 
klart taler imod en landzonetilladelse, f.eks. hensynet til internationalt beskyttet natur el-
ler helt særlige landskabelige forhold.

Det er en forudsætning, at det tidligere hus er lovligt opført. Det er desuden en forud-
sætning, at huset ikke er så forfaldent, at det ikke repræsenterer nogen værdi af betyd-
ning, dvs. må betragtes som en ruin. Om huset er beboet eller har været beboet inden 
for de seneste år indgår i vurderingen af, om huset repræsenterer en tilstrækkelig værdi.

Det er normalt en forudsætning, at et nyt opføres med nogenlunde samme anvendelse, 
placering, størrelse og udformning som det eksisterende hus. 

Vurdering af det ansøgte
Ejendommens to matrikler har et samlet areal på 19298 m² og ejendommen er uden 
landbrugspligt.

I denne sag ønsker ansøgere at ændre placering og størrelse på boligen, hvorfor det 
kræver en særlig vurdering af de omkringliggende landskabelige forhold. 

I vurderingen af placering af ny bebyggelse et andet sted på ejendommen, skal man væ-
re særligt opmærksom på:

 Placering i forhold til åen
 Samlet bygningsvolumen grundet åbeskyttelseslinjen og andre landskabelige ud-

pegninger
 Højdekurver/terrænforhold
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Foto af eksisterende bolig ud til Klaks Møllevej

Huset er lovligt opført og vurderes ikke at være en ruin. Et nyt hus skal som udgangs-
punkt opføres med nogenlunde samme anvendelse, placering, størrelse og udformning 
som det eksisterende hus. 

Umiddelbart har ansøger oplyst at der ønskes opført et hus i et plan med almindeligt sad-
deltag, hvilket er nogenlunde samme udformning som eksisterende. Men da der ikke fo-
religger konkrete facadetegninger m.m. indgår dette ikke i vurderingen af sagen på nær-
værende tidspunkt. 

Eksisterende bolig er ligeledes bygget sammen med et udhus, så den ansøgte anvendel-
se er den samme som før. Gavlen på det eksisterende udhus ligger i kote 22 mens boli-
gen primært er placeret i kote 21. Der er i ansøgningsmaterialet målt 19,33 meter fra 
eksisterende udhusgavl til ansøgte hushjørne. Terrænet stiger fra eksisterende bolig op 
til den ansøgte placering i kote 24,5. 

I den konkrete sag ligger nuværende hus helt ud til vejen ca. 30 meter før et vejsving og 
ansøgere ønsker at flytte det nyt hus væk fra vejen. Efter tidligere praksis vil der kunne 
gives tilladelse til at flytte huset længere ind på grunden, så der dermed skabes større 
afstand til vejen.

Vi har foretaget en vurdering af den ønskede placering af projektet og det holder sig no-
genlunde inden for det anviste grønne felt på tegningen. Ansøgere har valgt en afstand 
på lige knap 20 meter fra eksisterende udhusgavl til nyt hushjørne, ligesom det ene pro-
jekt der allerede har været søgt om på ejendommen. Men forskellen fra tidligere ansøgte 
projekt og denne gang er, at huset vendt således at det nye hus ikke kommer tættere på 
å-forløbet end den målte gavl. Resten af huset bygges væk fra å-forløbet.

En opsummering af ovenstående leder til, at der med det ansøgte projekt sker en land-
skabelig ændring i placering af nyt hus - både i afstand i forhold til eksisterende vej, ek-
sisterende bebyggelse og i højde i terræn.
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Der er kun en meget lille bolig på ejendommen i dag. Enhver ansøgning om et boligareal 
større end 83 m² vil betyde en ændring i størrelsen, der kræver yderligere landskabelig 
vurdering. 

På ejendommen er der jf. BBR i dag 83 m2 bolig, 150 m2 udhus, 14 m2 udhus = 247 m2 
samlet bebyggelse.

Der kan ikke bygges op til 500 m² bolig med tilhørende garage-/udhusareal på op til 100 
m² på denne ejendom som normalt på en ejendom i landzone, da ejendommen også lig-
ger inden for åbeskyttelseslinjen, hvor der er forbud mod bebyggelse og kun i særlige til-
fælde kan meddeles en dispensation. 

Vi vurderer, at den ansøgte bygningsvolumen på i alt 321 m² - en forøgelse med 72 m² i 
forhold til eksisterende samlede bygningsmasse på ejendommen -  vil fremstå mere do-
minerende i landskabet og at det vil stride mod de landskabelige og naturmæssige hen-
syn som naturbeskyttelsesloven og planloven administrerer. 

Cowi street foto viser ejendommen på venstre side af vejen. Eksisterende bebyggelse kan ikke ses pga. terræn-
forskelle og beplantning (rød pil). Ansøgte projekt skal placeres på græsareal foran beplantning og højere i ter-
ræn (blå pil).

Der er ikke nogen særlige omstændigheder i den konkrete sag, der kan begrunde en af-
vigelse fra praksis i forhold til naturbeskyttelsesloven og planlovens landzonebestemmel-
ser. Og en dispensation samt en tilladelse til denne ansøgning vil skabe præcedens for 
lignende sager.

Vi vurderer derfor, at der bør meddeles afslag på ansøgningen på baggrund af byggeriets 
omfang på den pågældende placering. 

Løsningsforslag til nyt hus på ejendommen
Vi har løbende oplyst at der kan forventes meddelt dispensation fra åbeskyttelseslinjen 
samt en landzonetilladelse til en bolig (med ca. samme størrelse som eksisterende) samt 
et udhus (max 100 m2) til erstatning for nuværende.
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Alternativt vurderer vi, at der kan gives dispensation og tilladelse til en større bolig på 
ejendommen end den der er i dag ved at bruge antal m2 på den eksisterende samlede 
bygningsmasse på ejendommen. Så ved at nedjustere udhusareal i ny ansøgning vil den 
samlede bygningsmasse ikke overstige de eksisterende ca. 250 m².

Det er en forudsætning for en evt. tilladelse til en ny placering af en større bolig, at eksi-
sterende bygninger på ejendommen nedrives og at overkørslen fjernes, således at der til 
enhver tid kun er én bolig og én indkørsel til ejendommen. Det er endvidere en forud-
sætning at der sker matrikulær sammenlægning, således at der ikke bygges på tværs af 
skel.

Anbefalingen herfra er at forsøge at tilpasse et nyt hus til terrænet/landskabet både i ud-
formning, placering og materialevalg. Og samtidig overveje at indtænke beplantning i det 
samlede projekt at skabe mere sammenhæng med eksisterende beplantning på ejen-
dommen. Man kan evt. placere et nyt hus ud til vejen bag eksisterende hus (i forhold til 
åen), så kulturmiljøet i større grad bevares og man samtidig kommer væk fra å-miljøet.

Konklusion
Vi gør opmærksom på, at det er en ansøgning vedr. principiel tilkendegivelse om, at der 
på ejendommen kan gives en dispensation fra åbeskyttelseslinjen og en landzonetilladel-
se til at opføre et helårshus med integreret garage på op til omkring 321 m². En principi-
el tilkendegivelse der derfor udelukkende vil omhandle placering og størrelse, da det har 
været omdrejningspunktet for tidligere afgørelser på ejendommen. 

I denne sag vurderer vi, at det er muligt at placere bebyggelsen med en større afstand til 
åen og det er muligt at nedskalere projektet til maksimalt 250 m² og stadig have en pas-
sende bolig. 

Der er ikke nogen særlige omstændigheder i den konkrete sag, der kan begrunde en af-
vigelse fra praksis i forhold til naturbeskyttelsesloven og planlovens landzonebestemmel-
ser. Og en dispensation samt en tilladelse til denne ansøgning vil skabe præcedens for 
lignende sager.

På baggrund af ovenstående er det vores vurdering at der skal gives afslag til ansøgning 
om et nyt hus med integreret garage inden for åbeskyttelseslinjen og i landzone. Vi be-
der Udvalget for Teknik om at tage stilling til projektet, da udvalget har behandlet de fo-
regående ansøgning på ejendommen.

Kommunikation
Beslutningen meddeles ansøger

Lovgrundlag
Lov om naturbeskyttelse, LBK nr 240 af 13/03/2019, § 16 stk. 1
Lov om planlægning, LBK nr 287 af 16/04/2018, § 35, stk. 1

Indstilling

At der meddeles afslag


