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Indstillingsnotat  
 

Overskrift 

Landzonesag på Stenderupvej ved Stenderup 

 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ansøgning om at bygge et hus på matr. nr. 5k 

Nr. Bjerre By, Bjerre med adressem Stenderupvej 14A, Bjerre, 8781 Stenderup (Bilag 1 

– Kortbilag). 

 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

 

Sagsfremstilling 

 

Ansøgning 

Der er i forbindelse med salg af ejendommen igangsat en sag om muligheden for at 

bygge på ejendommen Stenderupvej 14A (Bilag 2 – Indstillingsnotat). Der blev ikke ind-

sendt et konkret projekt om byggeri, men ejendommen blev sat til salg som byggegrund. 

I salgssager modtager kommunen ofte henvendelser om hvad der muligt på ejendomme 

fra interesserede købere. Dette var også tilfældet i denne sag. Hvis en eventuel køber 

spørger til en ejendom, hvor der er noget der åbenlyst er imod planlovens bestemmelser 

i det åbne land, så er praksis at vi kontakter ejendomsmægler. Vi kontaktede ejendoms-

mægler og spurgte til sagen, hvorefter sagen i kommunen startede. 

 

Ansøger presser på fordi han har købere til ejendommen. 

 

Nuværende ejer har oplyst, at han har købt grunden i 2004 af sin far, der i sin tid købte 

ejendommen som byggegrund i 1966. Ansøger har fremsendt materiale, som han mener 

redegør for at han har en byggeret på grunden.  

 

22. august 2018 gav kommunen afslag efter planlovens landzonebestemmelser på at 

grunden kunne betragtes som byggegrund. Ejer klagede over afslaget til Planklagenæv-

net. Planklagenævnet ophævede 5. november 2018 kommunens afgørelse med den be-

grundelse, at kommunen ikke kunne vurdere sagen uden et konkret projekt med tegnin-

ger af et nyt hus, placering og materialevalg.   

 

Ansøger forsøgte at sælge grunden til nye ejere på trods af tidligere afslag fra kommu-

nen.  

 

Den 19. juni 2019 har vi modtaget ansøgning fra en mulig køber af ejendommen, der øn-

sker at bygge 140 m² bolig, 40 m² overdækket areal og en garage/carport på ca. 48 m² 

(Bilag 3 – Ansøgning).  

 

Landskab 

Ejendommen består af et ubebygget areal uden landbrugspligt på 3060 m² og er placeret 
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knapt 500 meter vest for landsbyen Bjerre. 

 

Ejendommen ligger uden for kommuneplanlagte områder og i ren landzone. I landzone 

må der ikke foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen 

af bygninger eller arealer uden kommunens tilladelse. Hvis ejendommen skal bebygges 

kræver det derfor en ansøgning om landzonetilladelse. 

 

Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonereglerne er at forhindre bebyggelse i det 

åbne land og at sikre, at egentlig bymæssig udvikling sker, hvor der gennem planlægnin-

gen er åbnet mulighed for det. Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for 

anden spredt og uplanlagt bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af land-

brug, skovbrug og fiskeri. 

 

Opførelse af ny bebyggelse i landzone bør ske i de eksisterende landsbyer. Der gives som 

altovervejende hovedregel afslag til fritliggende boliger i det åbne land og til boligbyggeri 

i landområder med spredt bebyggelse. Tæt på byzone og lige uden for landsbyer er næv-

nets praksis særligt restriktiv for at sikre en klar grænse mellem by og land. 

 

Der henvises til lignende sag i Udvalget for Teknik (Bilag 4 – Afgørelse): Orientering om 

Søndre Fælledvej 18B, 7160 Tørring. Klage over opførelse af bolig i landzone. Planklage-

nævnet ændrede afgørelsen til et afslag. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke læn-

gere gælder (Sagsid 01.03.03-K02-217713-18). 

 

Vurdering 

Hedensted Kommune er ikke enig i vurderingen af, at de fremsendte dokumenter til sa-

gen giver ret til at bebygge ejendommen og at der er tale om en grund med byzonesta-

tus. Tværtimod står der flere steder både i de fremsendte dokumenter og i kommunens 

arkiver, at det er en ubebygget grund i landzone. Hvilket betyder at der ingen byggeret 

er på ejendommen.   
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Luftfoto fra 1990 viser en ubebygget grund (ejendommen er markeret med grøn prik). 

 

 
Luftfoto fra 1964 viser en ubebygget grund (ejendommen er markeret med grøn prik). 

 

Endvidere er der tidligere meddelt afslag på flere ansøgninger om at bygge på ejendom-

men i kommunens byggesagsarkiv, hvorfor der ikke kan forventes en ret til at bygge på 

matr. nr. 5K Nr. Bjerre By, Bjerre. 

 

Matriklen er udstykket fra matr. nr. 5g, Nr. Bjerre By, Bjerre omkring ’66 eller ’67 (I dag 

Stenderupvej 17 på den anden side af vejen) og derfor henviser flere af dokumenterne i 

filarkiv til begge matrikelnumre: 

 

1) Der er i 1986 meddelt afslag til forespørgsel om opførelse af en lagerhal til en 

murervirksomhed. 

 

2) Der er i 1978 meddelt afslag til at bygge en lagerhal på matriklen. 

 

3) Der er i 1971 meddelt afslag til at bygge en 612 m2 erhvervsbygning på ma-

triklen. Dette har også været gennem det daværende klagenævn, som har 

stadfæstet Amtets afgørelse om afslag på ansøgningen. 

 

4) I 1969 oplyses det til nuværende ejers far, at matriklen ligger uden for kom-

munens byggeområder og det derfor ikke kan forventes at der kan gives tilla-

delse til at bygge på grunden – på trods af sundhedskommissionens skrivelse 

fra 1964 om løsningsforslag til håndtering af spildevand. 

 

Udklip fra skrivelse til nuværende ejers far (der var tidligere ejer) den 

11.06.1969: 
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Ansøger er flere gange blevet oplyst, at der ikke kan forventes tilladelse til en bolig på 

ejendommen og at de fremsendte dokumenter ikke kan føre til anden afgørelse.  

 

Hedensted Kommune har oplyst ansøger, at hvis der ikke har været et hus på matriklen 

inden for en rimelig tid, så har man mistet retten til at bygge på grunden. Der har tidli-

gere været klagenævns praksis på, at en ubebygget grund kan miste retten til bebyg-

gelse, hvis en bolig blev revet ned og grunden herefter stod tom i mere end 3 år.   

 

I den konkrete sag er der tale om en ejendom i landzone, som ikke tidligere har været 

bebygget og Hedensted Kommunes praksis er, at der som altovervejende hovedregel 

meddeles afslag på ansøgninger om at opføre fritliggende boliger i det åbne land og an-

søgninger om at opføre boliger i landområder med spredt bebyggelse. Dette er også 

praksis i Planklagenævnet. Især med tanke på den præcedens en tilladelse eventuelt kan 

medføre for fremtidige ønsker om ikke-landbrugsmæssig beboelse i det åbne land/uplan-

lagte områder. 

 

Der er ikke foretaget nabohøring før udvalgsmødet. 

 

Efter en samlet konkret vurdering ses det ansøgte at være i strid med planlovens intenti-

oner om regulering af bebyggelse og anlæg i det åbne land. Administrationen beder der-

for Udvalget for Teknik om at tage stilling til ansøgningen om en ny bolig: 

  

- På en ejendom i landzone der aldrig tidligere har været bebygget. 

- I landzone, hvor den altovervejende hovedregel er afslag til nye boliger. 

- På en ejendom i landzone hvor der tidligere er givet afslag til at bygge. 

 

Kommunikation 

At beslutningen meddeles til ansøger 

 

Lovgrundlag 

Lov om planlægning, LBK nr 287 af 16/04/2018, Planlovens § 35, stk. 1 

 

Administrationen indstiller, 

 

- At der meddeles afslag 

 

 

 


