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Overskrift
Landzonesag på Troldhøjvej ved Soleskov

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til ansøgningen om landzonetilladelse til et udhus på 
305 m2.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Historik
Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling
Der ansøges om landzonetilladelse til eksisterende udhus/lade på 305 m2 på matr. nr. 9a 
Soleskov By, Ø. Snede med adressen Troldhøjvej 21, 8722 Hedensted. Ejendommen 
ligger i landzone. Se Bilag 1.

Udhuset er placeret her.
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Udhuset/laden blev bygget i slutningen af 2008, og benyttes til opbevaring af hø, halm 
og foder til ejendommens 10 ponyer. Der er derfor tale om et hobbyhold. Facaderne er 
opført i rødt tegl og metalplader samt med grå eternit på taget. Bygningens højde er 
6,3m. Se tegninger på bilag 3. Ejer oplyser, at de ikke var opmærksomme på, at 
bygningen krævede landzonetilladelse, da de opførte den, men er blevet det i forbindelse 
med en låneomlægning.

Ejendommen er 15000m2, og er ikke omfattet af landbrugspligt. Landbrugspligten blev 
ophævet d. 19-10-2005. Laden er derfor ikke en driftsbygning, men et udhus. Ifølge BBR 
er der på ejendommen en bolig på 249 m2 fra 1860, et udhus på 105 m2 fra 1933, et 
udhus/maskinhus på 420 m2 fra 1987 samt en erhvervsbygning på 364 m2 fra 2001. Det 
samlede antal m2 udhusareal er 525 m2. Med det ansøgte udhus/lade vil det samlede 
udhusareal blive 830 m2. Udhusarealet overstiger de 100 m2 udhusareal, hvilket strider 
mod praksis med mindre der er helt særlige omstændigheder. Se afsnittet lovgrundlag.

Ejendommen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Administrationen 
vurderer, at det ansøgte ikke vil påvirke området med særlige drikkevandsinteresser 
væsentligt.

Landskabet er et åbent landbrugslandskab med den østjyske motorvej placeret ca. 250m 
nordvest for ejendommen. Ejendommen ligger ca. 1,5km fra Soleskov mod nordøst, ca. 
2km fra Bredal mod sydøst og ca. 1km fra Vejle. Bygningen vurderes ikke at påvirke 
landskabet væsentligt, idet farver og bygningsvolumen ligner det eksisterende, og 
bebyggelsen holdes samlet på ejendommen.

Kommunikation
Beslutningen meddeles ansøger.

Lovgrundlag
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, § 35, stk. 1. 

I landzonesager er Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) 2. instans. Det betyder, at NMKN 
i landzonesager udsteder landzonetilladelser eller afslag i forbindelse med stillingtagen til 
landzoneklagesagerne. Det følger af forvaltningsretten, at 1. instansmyndigheden ikke 
må træffe afgørelser, der er i strid med 2. instansens praksis. 

Det følger af NMKN's praksis, at der ikke gives tilladelse til udhusbygninger på 100 m² og 
derover, med mindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Eksisterende udhusbe-
byggelse på ejendommen fratrækkes de 100 m².

Jf. beslutning på Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2013 skal ansøgninger, der 
går ud over dette behandles i Udvalget for Teknik.


