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Overskrift
Landzonesag på Sanatorievej ved Stouby

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til ansøgning om landzonetilladelse til at opføre en 
garage på 77m2.

Økonomi
Ingen bemærkninger.  

Historik
Ingen bemærkninger.  

Sagsfremstilling
Der ansøges om landzonetilladelse til at opføre en garage på 77m2 på matr. nr. 19v 
Stouby By, Stouby med adressen Sanatorievej 17, 7140 Stouby. Ejendommen ligger i 
landzone. Se Bilag 1.

Garagen placeres her.

Garagen opføres med træ på facaderne og med metalplader på taget. Se tegningerne på 
bilag 3.

Ejendommen er 2784m2, og er ikke noteret med landbrugspligt. På ejendommen er der
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en bolig fra 152m2 fra 1958 samt to udhuse på henholdsvis 18 og 25 m2. Med den 
ansøgte garage vil det samlede udhusareal blive 120 m2.

Det ansøgte er placeret inden for delområde B i lokalplan 12.Z5.01 for området omkring 
Vejlefjord Center ved Stouby, og er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. 
Lokalplanen giver ikke bonusvirkning, og det ansøgte kræver derfor landzonetilladelse.

Området er i Hedensted Kommuneplan 2013-2025 udpeget som særligt værdifuldt 
landskabsområde, samt ligger indenfor kysnærhedszonen. Det ansøgte vurderes ikke at 
påvirke det værdifulde landskab eller kysten, idet det bliver placeret i tilknytning til 
eksisterende bebyggelse og i den eksisterende klynge af huse, og med det samme 
bebyggelsesmæssige udtryk.

Området er desuden udpeget i Hedensted Kommuneplan 2013-2025 som kulturmiljø for 
Vejlefjordcenteret, der består af det tidligere sanatorium med tilbygninger og 
funktionærboliger beliggende skovrigt og stærkt skrående terræn. Det ansøgte vurderes 
ikke at påvirke kulturmiljøet væsentligt.

Området er udpeget som særlig værdifuldt naturområde i Hedensted Kommuneplan 
2013-2025. Det ansøgte vil ikke forhindre, at området holdes i en god naturtilstand, eller 
at området udvikles med høj naturpotentiale og med bedre naturkvalitet. 

Ejendommen ligger op til Natura 2000 område 78, Skove langs nordsiden af Vejle Fjord 
(Habitatområde H67 og Fuglebeskyttelsesområde F45). Carporten ønskes opført i afstand 
af 15 meter fra Natura 2000 området. Der er jf. habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 408 af 
01. maj2007) foretaget en vurdering af om projektet kan påvirke Natura 2000-områder 
eller Bilag IV arter i området væsentligt. Det er administrationens vurdering, at opførelse 
af carporten ikke vil have en negativ indflydelse på arter eller naturtyper i Natura 2000 
området. Administrationen vurderer endvidere, at opførelsen af carporten ikke vil komme 
til at påvirke bilag IV arterne i området, da ingen egnede yngle- eller levesteder for 
arterne vil blive påvirket af byggeriet.

Det ansøgte kræver desuden dispensation fra naturbeskyttelseslovens §18 
(fortidsmindebeskyttelseslinjen) idet hovedparten af ejendommens bebyggelse indenfor 
100m af et beskyttet fortidsminde (rundhøj). Formålet med 
fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som 
landskabselementer. Både den generelle betydning af fortidsminderne i 
landskabsbilledet, indsyn til og udsyn fra fortidsminderne skal sikres med bestemmelsen. 
Samtidig skal bestemmelsen sikre de arkæologiske lag i området omkring
fortidsminderne, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved 
de fredede fortidsminder. Administrationen vurderer, at der vil kunne gives dispensation, 
idet det ansøgte ikke vil forringe fortidsmindets værdi som landskabselement, da 
garagen placeres i det i forvejen bebyggede område. Området var bebygget i 1950’erne 
og denne ejendom i 1960’erne. Garagen vil ikke mindeske indsynet til eller udsynet fra 
fortidsmindet, idet fortidsmindet er omgivet af fredsskov.

Det ansøgte har været i nabohøring og høring af foreninger og myndigheder. Horsens 
Museum skriver: ”Horsens Museum har ingen bemærkninger til dispensation fra 
fortidsmindebeskyttelseslinjen, da garagen placeres i et allerede bebygget område. 
Museumsloven er gældende, så hvis der gøres fund af fortidsminder skal anlægsarbejdet 
standses og Horsens Museum tilkaldes jf. museumslovens § 27 stk. 2. Horsens Museum 
76292350.” Glud Museum skriver: ” Glud Museum vurderer ligesom Hedensted 
Kommune, at det ansøgte ikke har nævneværdig indflydelse på Kulturmiljøet omkring 
det institutionelle miljø – Kulturmiljøudpegning nr.117. I forhold til 
fortidsmindebeskyttelsen ligger ansvaret hos Horsens Museum.” Bemærkningerne tages 
til efterretning.

Kommunikation
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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 
udhusbebyggelse 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.


