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Indstillingsnotat 
Overskrift
Landzonesag på Hedenstedvej i Stenderup

Beslutningstema
Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ansøgning om landzonetilladelse til 680 m² 
multihal og 400 m² tilbygning til Stenderup Skole med adressen Hedenstedvej 38, 8781 
Stenderup matr. nr. 11AH Stenderup By, Stenderup (Bilag 1: Oversigtskort).

Økonomi
Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling
Ansøgning
Der er ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til Stenderup Skole, som 
dels omfatter en multihal på ca. 680 m² dimensioneret til 3 badmintonbaner / 2 volley-
baner og en netto indvendig rumhøjde på 8 m (Bilag 2: Indstillingsnotat). 

Eksempel på omtrentlig placering af projektet fra ansøgers indsendte materiale
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Et omkringliggende byggeri på ca. 400 m2 i én etage som indeholder foyerareal, musi-
kundervisningslokale, 2 kontorer, et klublokale, haldepot, 2 omklædningsrum samt tilhø-
rende læreromklædning og toiletter, handicaptoilet m. bad, rengøringsrum samt tek-
nikrum (Bilag 3: Skitseforslag). Der er søgt om en højde på bygningerne, der maksimalt 
bliver 8,5 m, da hallen nedsænkes i terræn.
 
Projektet udsendes i totalentreprise, hvorfor bl.a. materialevalg og facadernes endelige 
udformning kan variere fra de vedhæftede tegninger. Men der er lagt op til, at såvel hal 
som det omkringliggende byggeri opføres med en udvendig beklædning af betonelemen-
ter/stålprofilplader.

Ansøgers eksempel på en mulig udformning/placering af projektet

Etablering af multihallen indgår som en del af en helhedsplan for Stenderup skole. Hel-
hedsplanen forudsætter, at den eks. gymnastiksal og omklædningsfaciliteter, samt musik 
lokale inddrages til andre undervisningsformål. Multihallen er derfor en forudsætning for, 
at helhedsplanen kan realiseres. Undervisning i musik og idræt vil fremadrettet foregå i 
den nye multihal.

Skråfoto viser med orange cirkel den omtrentlige placering af ønskede bygninger
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Landskab
Ejendommen ligger i et kommuneplanlagt område for Stenderup Skole (plannummer 
4.O.03) og et område udpeget som værdifuldt kulturmiljø og klimatilpasningsområde i 
kommuneplanens retningslinjer. 

Der er ingen lokalplan for området og da Stenderup er en landsby, så er det planlovens 
landzoneregler der er gældende. Der må generelt ikke foretages udstykning, opføres ny 
bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede 
arealer i landzone uden tilladelse fra landzonemyndigheden. En multihal med tilbygning 
på et samlet antal m² på 900 m² kræver en landzonetilladelse.

Administrationens vurdering og bemærkninger til sagen
Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonereglerne er at forhindre byspredning i 
det åbne land og at sikre, at egentlig bymæssig udvikling sker, hvor der gennem plan-
lægningen er åbnet mulighed for det. Kommuneplanramme 4.O.03 udlægger området til 
offentlige formål med den primære anvendelsestype, som værende uddannelsesinstitu-
tioner og der er derfor gennem planlægning åbnet mulighed for byggeri af netop den ty-
pe, som der er ansøgt om.

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området. Hedensted Kommune
vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af
Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området
haves dog ikke.

Administrationen ønsker en behandling på baggrund af tidligere ansøgning om et lignen-
de projekt – dog dengang med en mindre hal på ca. 500 m², en placering længere mod 
øst og en højde på maksimalt 9,5 m. Projektet blev dengang sendt i nabohøring i 14 da-
ge og inden for høringsfristen kom der 2 bemærkninger ind fra naboer til ejendommen. 
Det ene svar var et samlet høringssvar fra 3 ejendomme, så i alt 4 ejendomme (Bilag 4: 
Nabobemærkninger). Høringssvarene er vedhæftet som bilag og vist på kort herunder, 
hvor de ligger i forhold til det ansøgte byggeri.

Ortofoto 2018 viser med blå ringe placeringen af de ejendomme der er indkommet med bemærkninger
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Da det ikke er muligt at integrere høringssvarene i deres fulde længde i indstillingsnota-
tet, er det i stedet de overordnede træk der gengives. Der var bemærkninger vedr. ad-
gangsforhold, udvidede parkeringsmuligheder, skyggegener, højden på det ansøgte pro-
jekt samt materialevalget. 

Gammel situationsplan, der viser at hallen med tilbygning placeres tæt ved naboskel mod øst.

Der blev afholdt byggeudvalgsmøde om projektet umiddelbart efter. Og projektet blev 
revideret til det nuværende med en hal på ca. 680 m², en maksimal højde på 8,5 m og 
en ny placering længere mod vest. 

Administrationen har efterfølgende modtaget bemærkning om frafaldelse af indsigelse 
såfremt projektet placeres længere mod vest og højden ikke overstiger 8,5 m, fra nogle 
af de naboer, der i det første projekt kom med indsigelser (Bilag 5: Frafaldelse af indsi-
gelse). 

Det skal dog bemærkes at dette nye og reviderede projekt ikke har været sendt i høring 
hos høringsberettigede naboer og andre interessenter. Der vil efter udvalgsmødet ske en 
efterfølgende høring og såfremt der modtages nabobemærkninger til sagen, så vil pro-
jektet blive forelagt en ny udvalgsbehandling i august måned 2019. 

På baggrund af ovenstående beder administrationen Udvalget for Teknik om at drøfte sa-
gen.

Kommunikation
Beslutningen meddeles ansøger

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

Indstilling
Til politisk drøftelse


