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Indstillingsnotat 

Overskrift
Landzonesag på Fakkegravvej i Stouby.

Beslutningstema
Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ansøgning om 12 ferieboliger og diverse byg-
ninger til fællesaktiviteter på Fakkegravvej 31, 7140 Stouby (Bilag 1 – Kortbilag)

Økonomi
Ingen bemærkninger

Historik
Udvalget for Teknik har løbende behandlet flere ansøgninger med andre projekter på 
ejendommen siden 2015. De tidligere projekter har omhandlet anvendelsesændring fra 
badehotel til selvstændige private tæt-lave boliger (Bilag 2 – Indstillingsnotat).

Kystdirektoratet har tidligere meddelt dispensation til opførelse af 9 række/kædeboliger. 
Tilladelsen fra Kystdirektoratet blev i 2016 anket til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 
har omgjort Kystdirektoratets tilladelse til et afslag. Begrundelsen for afslaget var, at der 
tale om nyt byggeri på ny sokkel og ændret anvendelse fra hoteldrift til boligformål. 
Den 6. februar 2018 blev Udvalget for Teknik orienteret om, Miljø- og Fødevareklage-
nævnets afgørelse. 

Den 12. juni 2018 blev et ændret projekt med 8 boliger godkendt af Udvalget for Teknik. 
Baggrunden for godkendelsen var at byggeriet skulle placeres på eksisterende sokkel og 
der skulle tinglyses en stiadgang for offentligheden fra området til stranden. 
Den 27. juni 2018 var sagen på Byrådet. Kystdirektoratet meddelte et afslag til projek-
tet, hvilket blev stadsfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet den 6. november 2019.

Sagsfremstilling
Ansøgning
Vi har nu modtaget en ansøgning om 12 ferieboliger som erstatning for det delvist ned-
brændte Fakkegrav Badehotel på ejendommen matr. nr. 64D STOUBY BY, STOUBY med 
adressen Fakkegravvej 31, 7140 Stouby (Bilag 3 – Ansøgning). Ansøgningen er indsendt 
af Land & Plan A/S, på vegne af ejeren af Fakkegrav Ejendomme ApS.

På arealerne, hvor de eksisterende bygninger på grunden fjernes, opføres 12 nye ferie-
boliger. 6 boliger ønskes indrettet i den tidligere nu nedbrændte hovedbygning “Hotellet” 
midt i bebyggelsen samt 6 boliger, hvor Pakhuset ligger i dag. Derudover opføres diverse 
bygninger med fællesfaciliteter såsom samlingsrum, fælleskøkken, wellness, motions- og 
yoga-rum (alt i Hønsehuset), samt receptions og vicevært funktioner, nøgleudlevering, 
diverse opbevaring mv. i eksisterende bygning nord for hovedbygning. De nye bygnin-
gers placering kan ses på side 5 i indstillingsnotatet.
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I ansøgningen er hovedfokus lagt på 3 bygninger kaldet hhv. ”Pakhuset”, ”Hotellet” og 
”Hønsehuset”. Der står følgende:

”De nye ferieboliger fordeler sig med 6 stk i “Pakhuset” i den vestlige del af 
grunden. Boligerne fordeler sig over 3 etager som i den nuværende bygning. Boligerne 
har påbyggede altaner på sydøstfacaden og indbyggede altaner i tagkonstruktionen, og 
på taget af karnappen mod vest. I bygningens kælder/underetage indrettes depotrum 
mv. for ferieboligerne. 

Pakhuset, facadetegning

                
”Pakhuset”, facadetegning mod hhv. øst og vest

”I den tidligere nu nedbrændte hovedbygning “Hotellet” midt i bebyggelsen 
indrettes 6 ferieboliger med stueetage og tagetage. Der er ankomst til boligerne i nord-
vestfacaden, og terrasser til hver bolig mod syd og sydøst.” 



3

”Hotellet”, facadetegninger af ny bebyggelse

”Hotellet”, facadetegninger af ny bebyggelse

”I de østlige bygninger der tidligere husede et dansested kaldet “Hønsehu-
set” indrettes der fællesfaciliteter til glæde for alle ferieboligerne. Fælleshuset vil b.la. 
rumme samlingsrum, toiletter, køkken og wellness-afsnit, motions- og yogarum. Over-
dækket terrasse med grillplads og udekøkken til b.la rensning af fisk mv.”



4

           
”Hønsehuset”, facadetegninger

Boligernes placering, volumen, antal samlede m² og arkitektur tager udgangspunkt i et 
ønske om at indpasse sig stilfærdig i landskabet.  Alt bebyggelse forbliver inden for op-
rindelig sokkel/fodaftryk og volumen, dette ses blandt andet ved de 2 bygninger til ferie-
boliger, der får samme højde som de nuværende.

Ansøgningen beskriver også hvad der skal ske med de øvrige bygninger på ejendommen, 
tennisbanen og parkeringsforholdene:

”De øvrige eksisterende bygninger på grunden anvendes til formål der un-
derstøtter diverse funktioner. Bygningen umiddelbart nord for hovedbygningen rummer 
receptions- og vice-værtsfaciliteter med sted for nøgleudlevering. Desuden plads til opbe-
varing af cykler, kajakker o.lign., samt møbler m.m til ferieboligerne. Den lille bygning 
nord for parkeringsarealet rummer miljøstation for affaldssortering m.m. Den eksisteren-
de carport ved tennisbanen vil indrettes til garage, cykler og evt. depot for redskaber for 
naturpleje og tennisbane mv. 

Den eksisterende tennisbane renoveres med ny belægning og indhegning i 
omfang som det eksisterende anlæg. Alle ferieboligerne har brugsret over tennisbanen. 
Parkeringspladsen nordvest for bebyggelsen hører til ferieboligerne. Denne renoveres 
med opretning og ny belægning.”
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Situationsplan der viser hvor ny bebyggelse placeres i forhold til eksisterende (Ginnerup Arkitekter)
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Skitsevisualisering af ny bebyggelse set fra syd (Ginnerup Arkitekter)

Luftfoto fra ansøgningsmaterialet, fotos taget før branden af det tidligere badehotel.

Bemærkninger fra nabohøring og ansøgers samt ejers svar hertil
Ansøgningen har været sendt i nabohøring i perioden 1. maj 2020 – 22. maj 2020. I hø-
ringsperioden har vi modtaget fra Glud Museum, VejleMuseerne og en naboejendom. 
Indsigelserne i sin helhed er vedhæftet som bilag (Bilag 4 – Nabobemærkninger). Herun-
der de overordnede træk af indsigelserne: 
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VejleMuseerne: ”I planmaterialet ses det, at de planlagte ferieboliger ønskes 
opført samme sted og i stort set samme dimension som bade-
hotellets. Såfremt der udelukkende bygges samme sted, vurde-
res risikoen for at støde på fortidsminder som værende lille. 
Hvis de planlagte bygninger derimod ændres væsentligt mht. til 
placering og areal, således at nye, for tiden ubebyggede arealer 
inddrages (parkeringsplads, have, m.m.), vil museet derimod 
anbefale en arkæologisk forundersøgelse.”

Glud Museum: ”Det er et projekt, der giver nyt liv til stedet som erstatning for 
de nedbrændte bygninger og med respekt for det oprindelige 
kulturmiljø.”

Nabo 1: ”Der gøres indsigelse mod ny Kip Kote på bygning kaldet ”Høn-
sehuset/Fælleshuset” der er væsentligt forhøjet i forhold til op-
rindelig bebyggelse. Endvidere var den oprindelige bygning en-
keltstående og med ”fladt tag” eller meget lav hældning. Foot-
print syntes endvidere øget idet det tidligere var én bygning og 
nuværende fremstår som to bygninger om end sammenbyg-
get.”

Ejer og ansøger: Det er efter vores opfattelse ikke korrekt, at Hønsehuset er væ-
sentligt forhøjet i forhold til det hidtidige byggeri. Hvis man ser 
side 8 i (ansøgningsmaterialet red.) kan man se, at koten på 
vejen ved flugt af østgavl er godt kote 23m svarende til at kip-
pen ligger max 2,70m over vejmidte - det er på ingen måde et 
højt byggeri, og forudsætter (som hidtil) at Fælleshuset er ned-
gravet i fht vejen.
Fodaftrykket er ganske det samme som hidtil, ligesom fremto-
ningen med 2 sammenbyggede længehuse bibeholdes jfr side 5 
(ansøgningsmaterialet red.).
Fsva angår bemærkningerne fra museet har vi ikke nogen kom-
mentarer.

 

Vores vurdering og ejers bemærkninger i forhold til nabo…

Hedensted Kommune vurderer at højden på ”Hønsehuset” ikke er markant højere end 
den eksisterende og samtidig lavere end de 2 bygninger der skal indeholde ferielejlighe-
derne. Der vurderes ligeledes at der stadig tale om én bygning og ikke 2 selvstændige, 
hvorfor vi vurderer at der er lagt vægt på placering og udformning af bygningen i forhold 
til de eksisterende bygninger. 



8

Ansøgers visualisering af højden på hovedbygningerne (de 3 primære bygninger). 

Forhold der gælder for ejendommen og vurdering
Ejendommens areal er 37512 m² og uden landbrugspligt. 

Ejendommen ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 
15.  Strandbeskyttede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foreta-
ges ændringer af den eksisterende tilstand. Det betyder, at man ikke må bygge eller ind-
rette sig ligeså frit, som andre steder i landet. Man må f.eks. ikke opføre bebyggelse, 
herunder til- og ombygning, opstille campingvogne, opsætte hegn, tilplante, udstykke 
areal eller ændre på terrænet. Det er Kystdirektoratet der er myndighed vedr. byggeri in-
den for strandbeskyttelseslinjen. 

Kystdirektoratet i nogle tilfælde gøre undtagelse – altså give dispensation - til byggeri el-
ler andre ændringer af tilstanden. Kystdirektoratet har givet dispensation fra strandbe-
skyttelseslinjen til projektet den 28. april 2020. Den 26. maj 2020 blev dispensationen 
påklaget af Danmarks Naturfredningsforening. Dvs. en eventuel landzonetilladelse gæl-
der kun hvis Kystdirektoratets dispensation fra strandbeskyttelseslinjen stadfæstes af 
Miljø- & Fødevareklagenævnet.

Ejendommen ligger i landzone, jf. planlovens § 35. I landzoner må der ikke foretages 
udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyg-
gelse og ubebyggede arealer, uden tilladelse fra kommunen. Der kræves landzonetilla-
delse til nyopførelse eller omfattende istandsættelse efter hændelige begivenheder som 
f.eks. brand, hærværk eller stormskader.

Ejendommen ligger inden for skovbyggelinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Inden 
for skovbyggelinjen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende inden 
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.

Ejendommen ligger indenfor Natura 2000-område nr. 78. Skove langs nordsiden af 
Vejle Fjord bestående af habitatområde nr. 67 samt fuglebeskyttelsesområde nr. 45. Der 
skal jf. habitatbekendtgørelsen foretages en vurdering af om projektet kan påvirke Natu-
ra 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt. 

Det er vores vurdering, at pga. projektets karakter og afstand til udpegningsgrundlag, vil 
det ikke påvirke arter eller naturtyper som Natura 2000 området er udpeget for at be-
skytte. Vi vurderer at de nævnte arter ikke vil blive påvirket af det ansøgte, da arealet 
hvor projektet skal ligge er inden for eksisterende sokkel og bygningsvolumen fra det 
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nedbrændte badehotel, som ikke favoriserer disse arter. Samlet set vurderes det, at det 
ansøgte hverken vil indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag 
IV-arter i området.

Tæt ved det ønskede byggeri ligger et fredet areal, hvor der er fredning af 3 egetræer i 
den gamle park til det tidligere Fakkegrav Badehotel. Disse må ikke berøres af det an-
søgte projekt.

Følgende retningslinjer er gældende for ejendommen jf. Hedensted Kommuneplan 2017-
2029:

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

 Kystnærhedszonen - I forbindelse med byudvikling inden for kystnærhedszonen 
skal den mere detaljerede planlægning sikre en harmonisk og rolig byprofil mod 
kysten. Samtidig bør der skabes udvidet adgang til kysten for offentligheden.

 Bevaringsværdige landskaber ved Vejle Fjord - En erosionsfuret klintkyst med 
overvejende skovbevoksning. 

 Rekreative områder – området er udlagt til ”Feriecenter” med fritidsformål og 
aktivitetsanlæg.

 Større sammenhængende landskab – Vejle Fjord
 Værdifulde kulturmiljøer – Fakkegrav, som kan være sårbart over for ændrin-

ger i arkitektur, bebyggelses- og vejstruktur. 

Kommuneplanramme 3.R.02 Fakkegrav udlægger ejendommen til rekreativt område 
med den specifikke anvendelse: Ferie- og kongrescenter. Den maksimale bebyggelses-
procent er 10% af det enkelte jordstykke. Det maksimale tilladte antal etager er 3 og 
den maksimale højde er 13 meter. Nye bygningsafsnit skal placeres i umiddelbar tilknyt-
ning til den eksisterende bebyggelse og bagved i forhold til kysten. Området er udpeget 
som bevaringsværdigt kulturmiljø, og bebyggelse skal udformes og placeres under særlig 
hensyntagen til områdets natur- og landskabsinteresser, herunder de særlige interesser, 
der er begrundet i den kystnære beliggenhed.

Det er vores vurdering at ferielejligheder med dertilhørende bygninger til fællesaktiviteter 
er i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplanen samt den gældende kom-
muneplanramme for ejendommen. Der er lagt særligt vægt på at karakteren og udform-
ning ikke afviger væsentligt fra tidligere/nuværende bebyggelse på ejendommen. Vi vur-
derer også at den nye kipkote/kote på tagryg på ”Hønsehuset” er i overensstemmelse 
med kommuneplanens retningslinjerne og rammer for planlægningen samt planlovens 
landzonebestemmelser.

Konklusion
I dette projekt søges der om ferieboliger med dertilhørende bygninger til fællesaktivite-
ter. Der er valgt et arkitektonisk bygningsudtryk der slægter den forhenværende byg-
ningsmasse. Ansøgte byggeri er med sin placering, sit fodaftryk og sin volumen omtrent-
lig sammenfaldende med det forhenværende byggeri. 

I projektet er der arbejdet med offentlighedens adgang til dele af ejendommen og den 
omkringliggende natur. Projektet vil understøtte turismen ved såvel at give mulighed for 
overnatning i lejlighederne og afbenyttelse af nævnte fællesfaciliteter, ligesom samlings-
rum m.m. vil kunne være en selvstændig aktivitet. Endvidere vil der på grundens østlige 
del fortsat være offentlig adgang til områdets eksisterende grusbelagte parkeringsplads. 
Herfra fører en eksisterende sti gennem skoven ned til stranden. Stierne på grunden, bå-
debroen og stranden vil fortsat være tilgængelig for offentligheden.
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Vi vurderer, at den ønskede anvendelse er i overensstemmelse med de gældende ret-
ningslinjer og ramme i kommuneplanen for benyttelse af ejendommen. Samtidig vurde-
rer vi, at projektet ikke er en væsentlig ændring af det bestående miljø, idet at anvendel-
se og omfang til hotel og ferielejlighederne er omtrent det samme som det eksisterende 
før branden. 

De tidligere ansøgte projekter på ejendommen har som nævnt været selvstændige priva-
te tæt-lavboliger og de har fået afslag fra Miljø- og Fødevareklagenævnet med begrun-
delsen, at der tale om nyt byggeri på ny sokkel og ændret anvendelse fra hoteldrift til 
boligformål. Nu søges der om 12 ferieboliger med dertilhørende bygninger til fællesaktivi-
teter tilnærmelsesvis på sokkel af tidligere bygninger. 

På baggrund af ovenstående er det vores vurdering at der kan gives landzonetilladelse til 
det ansøgte projekt. Vi beder Udvalget for Teknik tage stilling til projektet, da udvalget 
har behandlet de foregående ansøgninger på ejendommen. Hvis Udvalget for Teknik be-
slutter at give landzonetilladelse til det ansøgte, skal landzonetilladelsen gives med vilkår 
om at der er en gældende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Dvs. landzonetilla-
delsen gælder kun hvis Kystdirektoratets dispensation fra strandbeskyttelseslinjen stad-
fæstes af Miljø- & Fødevareklagenævnet.

Kommunikation
Beslutningen meddeles ansøger

Lovgrundlag
Lov om naturbeskyttelse, LBK nr 240 af 13/03/2019, § 15 og § 17.
Lov om planlægning, LBK nr 287 af 16/04/2018, § 35, stk. 1

Indstilling

At der meddeles landzonetilladelse


