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Landzonesag på Annasmindevej, Eriknauer, 8700 Horsens 

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til ansøgningen om landzonetilladelse til en 
tilbygning til et eksisterende udhus på 165 m2.

Økonomi
Ingen bemærkninger

Historik
Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling
Der ansøges om landzonetilladelse til en tilbygning på 165 m2 til eksisterende udhus på 
matr. nr. 6a, Eriknauer By, Hatting med adressen Annasmindevej 8, Eriknauer, 8700 
Horsens. Tilbygningen ønskes placeret som angivet på nedenstående kort. 

Den ansøgte placering.
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Tilbygningen ønskes opført i pudsede lecablokke malet rødt som de øvrige bygninger, og 
med sort stål-profil eller tagpap tag. Bygningen skal anvendes til hestehold (2-3 heste), 
opbevaring af maskiner, strøelse og øvrige udhusformål. Ansøger oplyser, at de har revet 
2 længer ned i 2011. Ifølge planlovens landzonebestemmelser bortfalder retten til at 
genopføre de nedrevne bygninger, med omtrent samme placering og udseende, efter 3 
år. I dette tilfælde er der gået 4 år, og derfor kan oplysningen ikke tages i betragtning i 
denne sag.

Ejendommen er på 12000m2 og beliggende i landzone. Der er ikke landbrugspligt på 
ejendommen. På ejendommen er der:

 en bolig på 150 m2 fra 1850,
 et udhus på 138 m2 fra 1950
 og et udhus på 24m2 fra 1980.

Det eksisterende udhusareal på ejendommen udgør 162 m2. Det fremtidige udhusareal 
vil blive 327 m2. Det overstiger derfor det samlet 100 m2 udhusareal, hvilket strider 
mod praksis med mindre der er helt særlige omstændigheder. Se afsnittet lovgrundlag.

Det ansøgte ligger delvist indenfor landsbyrammen 4.L.03 for Eriknauer og et særligt 
værdifuldt landskabsområde udpeget i Hedensted Kommuneplan 2013-2025. 
Ejendommen ligger desuden i et område med særlige drikkevandsinteresser. Det 
administrationens vurdering at tilbygningen ikke vil påvirke det landskabelige 
interesseområde væsentligt idet ejendommen og tilbygningen ligger bag en højderyg i 
yderkanten af interesseområdet, tilbygningen vil blive væsentlig lavere end de 
eksisterende bygninger, og tilbygningen placeres ind mod Eriknauer. 

Den ansøgte tilbygning vurderes ikke at påvirke området med særlige 
drikkevandsinteresser væsentligt.

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, hvilket ellers ville være i strid 
med lighedsgrundsætningen. Når Hedensted Kommune træffer afgørelser i 
landzonesager, kan det derfor ikke ske i strid med NMKN's 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.

Indstilling


