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Indstillingsnotat  
 

Overskrift 

Landzonesag på Hostrupvej ved Hostrup 

 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ansøgning om etablering af 500 m² hal på ejen-

dommen matr. nr. 5B Hostrup By, Stouby med adressen Hostrupvej 3, 7140 Stouby ( Bi-

lag 1 – Kortbilag). 

 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

 

Historik 

Der blev givet landzonetilladelse til 220 m² udhus/stald den 20. marts 2019 til en anden 

ansøger. Landzonetilladelsen blev givet i hht. ”Nyt administrationsgrundlag for udhuse” 

vedtaget af Udvalget for Teknik den 8. november 2016 efter at ansøgningen havde været 

sendt til høring/orientering i 2 uger til naboer og øvrige høringsberettigede uden efterføl-

gende bemærkninger. Landzonetilladelsen gælder i 5 år. 

 

Sagsfremstilling 

 

Ansøgning 

Der er søgt om tilladelse til at bygge en maskin-/lagerhal på 500 m² i forbindelse med et 

eventuelt køb af ejendommen (Bilag 2 – Indstillingsnotat). Hallen skal bruges som udhus 

og som bygning til oplag til ansøgers erhverv som entreprenør (Bilag 3 – Ansøgning). På 

ejendommen er der ryddet et større stykke med beplantning og ansøger ønsker at pla-

cere hallen inden for denne rydning.  

 

Der er samtidig søgt om tilladelse til at bygge et stuehus på ca. 300 m² som erstatning 

for eksisterende stuehus. Der er ikke indsendt facadetegninger m.m. på stuehuset, da 

det er en overordnet ansøgning, der primært omhandler muligheden for opførelse af en 

hal i forbindelse med køb af ejendommen. Konkret projekt med mål og afstande vil blive 

indsendt i en landzoneansøgning om det samlede projekt (hal og hus), såfremt der gives 

politisk tilsagn til hallen. 
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Skråfoto af ejendommen fra 2017: Orange markering er ca. placering af hal og blå markering er ca. placering 
af ny bolig. Bemærk at beplantningen der hvor hallen ønskes placeret er fjernet på kort i 2019.  

 

Ejendommen er ca. 3 ha med landbrugspligt. Der er en bolig på 85 m², et udhus på 80 

m², et udhus på 40 m² - alle 3 bygninger er fra 1827. derudover er der på ejendommen 

en garage på 62 m² fra 1997 og et drivhus på 15 m². 

 

Landskab 

Ejendommen ligger inden for kommuneplanens retningslinjer for særligt værdifulde land-

brugsområder, hvor det gælder at jordbrugets (land- og skovbrugets) erhvervsmulighe-

der prioriteres højt i forhold til andre interesser. 

 

Ejendommen ligger i landzone. 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.  

 

Nyt stuehus 

Stuehus som erstatning for eksisterende der nedrives, kan tillades uden landzonetilla-

delse. Det er en forudsætning at det nye stuehus opføres i tilknytning til den eksiste-

rende samlede bygningsmasse. Hvis ansøger ønsker at bo i huset mens det nye bygges, 

kræver det en landzonetilladelse. Der må ikke gives tilladelse til nye boliger i landzone, 

hvorfor der i en evt. landzonetilladelse vil blive stillet vilkår om nedrivning af det gamle 

stuehus ved indflytning i det nye.  

 

 

 

Nord 
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Hal til erhverv 

Nyt byggeri til erhverv, der ikke er jordbrugs-, skovbrugs- eller fiskerierhverv, som f.eks. 

industri, håndværk, liberale erhverv m.v., bør som hovedregel placeres i byzone, hvor til-

gængelighed, bosætning og service er størst. Der bør kun undtagelsesvis og i overens-

stemmelse med konkrete retningslinjer for lokalisering i kommuneplanlægningen, f.eks. i 

landsbyer, som er afgrænset i kommuneplanen, eller i omdannelseslandsbyer, gives 

landzonetilladelser til etablering af sådanne erhvervsvirksomheder. 

 

Ansøger ønsker at opføre en maskin-/lagerhal til brug for andet erhverv end jordbrugs-, 

skovbrugs- eller fiskerierhverv; på en ejendom med landbrugspligt. Vedhæftet afgørelse 

fra planklagenævnet vedr. lignende sag (Bilag 4 – Afgørelse): Afslag på opførelse af en 

maskin-/lagerhal på 128 m2, da en tilladelse vil være i strid med de hensyn, som vareta-

ges med landzonebestemmelserne, herunder planlægningsmæssige og landskabelige 

hensyn. 

 

Privat udhus 

For større udhusbygninger, garager m.v. kræves landzonetilladelse. I den konkrete vur-

dering indgår bl.a. ejendommens størrelse, omfanget af eksisterende udhusbygninger 

samt placering af den nye bygning set i forhold til hensynet om at undgå spredt bebyg-

gelse.  

 

”Nyt administrationsgrundlag for udhuse” vedtaget af Udvalget for Teknik den 8. novem-

ber 2016 skal følges ved sagsbehandling af større udhuse til privat brug. I administrati-

onsgrundlaget blev det besluttet, at afgørelser der indstiller til afslag forelægges udvalget 

og at alle udhuse på mere end 250 m2 forelægges udvalget. 

 

Tilknytning til ejendommens samlede bebyggelse 

Som udgangspunkt skal bygninger ud fra landskabelige hensyn placeres i tilknytning til 

de hidtidige bebyggelsesarealer. Ifølge lovbemærkningerne vil kravet om tilknytning som 

udgangspunkt være opfyldt, hvis afstanden er ca. 20 m. Tilknytningskravet indebærer, at 

der skal foretages en samlet konkret vurdering af, om byggeriet naturligt opleves som 

havende tilknytning til den eksisterende bebyggelse, bl.a. henset til terrænforhold og 

landskabet i øvrigt. Det er således ikke afstanden alene, der afgør, om en bygning kan 

siges at ligge i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. 

 

Overflødiggjorte bygninger i landzone 

Med henblik på at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne giver planloven mulighed 

for, efter forudgående anmeldelse, at indrette håndværks- og industrivirksomhed, mindre 

butikker, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig samt lager- og kontor-

formål i overflødiggjorte bygninger i landzone, jf. planlovens § 37. 

 

Formålet er at udnytte den værdi, bygningerne repræsenterer og skabe mulighed for op-

start af nye virksomheder samt generere arbejdspladser og dermed skabe udvikling i 

landdistrikterne. 

 

Administrationens vurdering 

 

500 m² hal 

Da ejendommen er i ren landzone uden kommuneplanramme, henvises erhvervet til er-

hvervsområder i byzone eller kommuneplanlagte landsbyer. Sagen har ikke været i na-

bohøring. 

 

Der er ikke anført afstande i ansøgningsmaterialet, så administrationen har lavet en an-

slået måling på baggrund af indsendt skitseforslag til placering. Der er ca. 30 meter fra 
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eksisterende samlede bebyggelse til ønsket hal. Umiddelbar vurdering er, at tilknytnings-

kravet ikke overholdes med den ønskede placering af hhv. nyt stuehus og hal i forhold til 

eksisterende samlede bebyggelse eller hinanden. 

 

 
Ortofoto 2019: Anslåede afstande mellem fremtidige bygninger på ejendommen. 

 

På ejendommen er der mulighed for at udnytte eksisterende landzonetilladelse til privat 

udhus på 220 m² forudsat at det bliver med samme placering, udformning og materiale. 

Landzonetilladelsen giver ikke mulighed for at indrette bygningen til lager for erhverv.  

 

Administrationen henviser til muligheder for erhverv i overflødiggjorte bygninger. Anbe-

falingen vil være at finde en ejendom hvor bygningsmassen allerede er (fx overflødige 

landbrugsbygninger) og indret dem til erhvervet – uden landzonetilladelse. 

 

Der er i forvejen et udhusareal på 182 m² (80 + 40 + 62), dvs. samlet udhusareal på 

ejendommen inkl. den ansøgte hal vil blive 682 m². Derfor forelægges sagen til politisk 

drøftelse. 

 

Kommunikation 

Beslutningen meddeles ansøger 

 

Lovgrundlag 

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

 

Indstilling 

Administrationen indstiller 

 

- at sagen drøftes politisk 
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