
 

 

 

 

 

 

 

Rentemestervej 8 

2400 København NV 

Telefon: 72 54 10 00 

nmkn@nmkn.dk 

www.nmkn.dk 

13. november 2014  J.nr.: NMK-31-01403  Ref.: BIBIS-NMKN 

 

 

AFGØRELSE 

i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune  

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter § 58, stk. 1, nr. 1, jf. § 35, stk. 1, i lov om 

planlægning1.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet ændrer Hedensted Kommunes afgørelse af 11. juli 2014 om landzonetil-

ladelse til opførelse af en helårsbolig til erstatning for en fritidsbolig på ejendommen matr.nr. 10f Ø l-

holm By, Langskov, Ølholm Kærvej 9, 7160 Tørring, til et afslag. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens § 62. 

  

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

 

  

                                                
1
 Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 af lov om planlægning.  

2
 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 af lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

 

Hedensted Kommunes afgørelse er påklaget af Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling He-

densted. 

 

DN har som begrundelse for klagen bl.a. anført, at ejendommen er en enligt beliggende ejendom i 

landzone i et uplanlagt område i det åbne land. Nedrivning af et fritidshus med henblik på opførelse 

af et helårshus skal betragtes som nyopførelse af et parcelhus i landzone. Landzonetilladelsen er i 

strid med planlovens intentioner. Ansøgningen blev politisk behandlet i Teknikudvalget den 3. juni 

2014, hvor det blev besluttet at meddele en tilladelse med den begrundelse, at ejendommen er pl a-

ceret i udkanten af kæret og i nærheden af Vestvejen. Med den begrundelse vil landzonetilladelsen 

skabe præcedens i et meget stort område. 

 

Ifølge BBR er fritidshus og udhus opført i 1977. Der er sket en om- og tilbygning i 1995. Ved hen-

vendelse til Hedensted Kommune har DN konstateret, at der ikke har været nogen byggesag på de t-

te tidspunkt. Ved et besøg i området er det konstateret, at det eksisterende fritidshus er en rui n, 

som ikke har været benyttet i mange år, jf. vedlagt foto.  

 

Sagens oplysninger 

 

Ølholm Kærvej 9 ligger i landzone og udgør ca. 1,4 ha, hvoraf ca. halvdelen er udpeget som besky t-

tet natur (ferske engarealer). Ejendommen ligger ca. 325 m fra Vestvejen i et  område, der i Kommu-

neplan 2013 – 2025 for Hedensted Kommune er udpeget som særligt værdifuldt landskabsområde, 

ny natur og klimahåndteringsområde. Ejendommen ligger endvidere inden for Natura 2000-område 

nr. 77 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær. 

 

Ifølge kommuneplanens retningslinjer skal administrationen af de særlige værdifulde naturområder 

ske med henblik på at holde naturområderne i god naturtilstand og udvikle områdernes naturpotent i-

ale til en bedre naturkvalitet. Områder udpeget som ny natur skal så vidt muligt friholdes for byggeri, 

anlæg og arealanvendelse, der forringer muligheden for at oprette nye naturområder og sammen-

hæng mellem eksisterende naturområder. 

 

Ejendommen er i BBR registreret med et sommerhus på 45 m 2 og et udhus på 76 m2 – begge opført i 

1977. 

 

Der er ansøgt om opførelse af en helårsbolig på 170 m2 i ét plan samt et udhus på 60 m2 som er-

statning for sommerhuset på 45 m2 og udhuset på 76 m2. Boligen og udhuset vil blive opført i 

grådæmpede mursten på facaderne med sorte betontagsten på taget. Vinduer og døre er sorte frem-

stillet i ALU/træ. Tagrender og nedløbsrør fremstilles i zink.  

 

Hedensted Kommune har foretaget naboorientering, hvor der indkom bemærkninger fra ejeren af 

Ølholm Kærvej 7 og Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Hedensted. Naboen har anført, 

at han i 2004 erhvervede sin ejendom, hvorpå lå et faldefærdigt stuehus med udhusbygninger. Tidl i-

gere Tørring-Uldum Kommune meddelte afslag på genopførelse af boligen, som blev stadfæstet af 

Natur- og Miljøklagenævnet. Naboen har intet imod, at boligformen på Ølholm Kærvej 9 ændres til 

en helårsbolig, men det forudsætter, at han opnår tilladelse til opførelse af en bolig på sin ejendom. 
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DN har anført, at en tilladelse til en helårsbolig til erstatning for en fritidsbolig  på ejendommen er i 

strid med planlovens landzonebestemmelser. 

 

Hedensted Kommune har til indsigelserne bemærket, at der er tale om forskellige sager, idet 

spørgsmålet i nærværende sag er, om fritidsboligen kan ændres til en helårsbolig, hvorimod boligen 

på naboejendommen var i så ringe stand, at retten til genopførelse var bortfaldet.  

 

Ansøgningen blev behandlet på et møde i Teknikudvalget den 3. juni 2014, hvor et flertal i udvalget 

fandt, at der skulle meddeles landzonetilladelse til det ansøgte begrundet i placeringen i udkanten af 

kæret og i nærheden af Vestvejen.  

 

Hedensted Kommune har den 11. juli 2014 meddelt tilladelse til det ansøgte. Kommunen har be-

grundet afgørelsen med, at det ansøgte efter en konkret vurdering ikke ses at medføre væsentlige 

ændringer på ejendommens omgivelser, idet ejendommen er placeret i udkanten af kærområdet og 

tæt på Vestvejen. Området er udlagt til klimahåndteringsområde, hvorfor kommunen i afgørelsen har 

gjort opmærksom på, at der i fremtiden kan forekomme lejlighedsvise oversvømmelser, hvilket 

kommunen ikke er ansvarlig for. 

 

Kommunens bemærkninger 

 

Hedensted Kommune har oplyst, at kommunen ikke har yderligere bemærkninger til klagen, idet be-

grundelserne for tilladelsen fremgår af afgørelsen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

 

I sagens behandling har deltaget Natur- og Miljøklagenævnets medlemmer: Mikkel Schaldemose 

(formand), Ole Pilgaard Andersen, Martin Glerup, Leif Hermann, Per Larsen, Marianne Højgaard Pe-

dersen, Marion Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben.  

 

Det følger bl.a. af planlovens § 35, stk. 1, at opførelse af ny bebyggelse i landzone eller ændret an-

vendelse heraf, kræver tilladelse fra landzonemyndigheden. Opførelse af et helårshus til erstatning 

for et fritidshus samt statusændring af et sommerhus til helårsbeboelse kræver således landzoneti l-

ladelse. 

 

Den konkrete afgørelse træffes på grundlag af navnlig de planmæssige og landskabelige hensyn, der 

ifølge lovens formål skal varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. I vurderingen 

indgår overvejelser om, hvilken betydning afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager. I Natur- 

og Miljøklagenævnets praksis lægges der stor vægt på lovens almene formål, uanset at den enkelte 

sags betydning er begrænset.  

 

Efter nævnets praksis gives der almindeligvis tilladelse til opførelse af et nyt helårshus til erstatning 

for et ældre, som nedrives. Det er en forudsætning, at det eksisterende beboelseshus er beboet eller 

har været beboet inden for de seneste år, og at det ikke er så forfaldent, at det ikke repræsenterer 

nogen værdi af betydning. Det er endvidere en forudsætning, at det nye hus opføres med nogenlun-

de samme udformning, beliggenhed og størrelse som det eksisterende gamle hus.  
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Størrelsen og eventuelle krav til udformningen vil afhænge af de konkrete landskabelige forhold, 

herunder af, om der er tale om et særligt værdifuldt område, hvor der efter regionplanen gælder 

særlige bestemmelser for udformningen af nyt byggeri.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder, at samme principper kan lægges til grund ved genopførelse af 

sommerhuse. 

 

Afgørelse af, om ændring fra sommerhusstatus til helårsstatus vil kunne tillades, skal for så vidt an-

går betydningen for planlægningen som udgangspunkt træffes ud fra de samme overvejelser, som 

ansøgninger om tilladelse til opførelse af ny helårsbebyggelse, idet helårsbeboelse i højere grad end 

fritidshuse påvirker omgivelserne.  

 

Et af formålene med landzonebestemmelserne er at modvirke byspredning ved at hindre spredt og 

uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Etablering af yderligere helårsboliger i landzone bør som ho-

vedregel ske efter nærmere planlægning og ikke ved enkeltstående landzonetilladelser til f.eks. st a-

tusændring af sommerhuse. I uplanlagt område er det udgangspunktet, at der ikke skal meddeles ti l-

ladelse til at ændre anvendelsen af et fritidshus til helårsbeboelse.  

 

Har fritidshuset tidligere været helårsbolig kan der dog efter Miljøministeriets vejledning 3 og hidtidig 

praksis efter omstændighederne meddeles tilladelse til igen at tage huset i anvendelse til helårsbolig.  

 

Foruden planlægningsmæssige hensyn er der i nævnets praksis i sager om fritidshuses overgang til 

helårsbeboelse lagt vægt på, om der er tale om særligt beskyttede områder i medfør af fredning, 

kommuneplanlægning, kystnærhed og andre umiddelbart beskyttede områder efter naturbeskytte l-

sesloven. I disse områder er man særligt tilbageholdende med at tillade helårsbeboelse.  

 

Ved afgørelsen af om en konvertering fra fritidshus til helårsbolig bør tillades, er der endvidere lagt 

vægt på følgende kriterier: 

 om der er tale om et oprindeligt helårshus, som i nyere tid er overgået til sommerhus, (længden 

af den periode, hvor huset ikke har været anvendt til helårsbeboelse)  

 om sommerhuset ligger omgivet af flere helårshuse i nær afstand, (hvor mange helårshuse, der 

ligger i nærheden) 

 om der er andre sommerhuse i området, som i givet fald, ud fra lighedshensyn, også vil have 

krav på helårsstatus  

 at en tilladelse til statusændring på sigt vil kunne medføre, at der opføres et væsentligt større 

hus - uanset at ansøgningen, på ansøgningstidspunktet kun indebærer begrænsede eller ingen 

bygningsmæssige tiltag. Dette vil kunne føre til etablering af nye større helårsboliger af en anden 

karakter og landskabelig påvirkning end de tidligere bygninger  

 husets størrelse 

 

Det ansøgte sommerhus opføres hverken med nogenlunde samme udformning, beliggenhed eller 

størrelse som det eksisterende gamle hus. Sommerhuset er endvidere oprindeligt opført som et 

sommerhus og har ikke på noget tidspunkt været anvendt som helårsbolig. Endelig ligger ejendom-

                                                
3
 Miljøministeriets vejledning om landzoneadministration; planlovens §§ 34-38; oktober 2002 
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men i Natura 2000-område samt i et område udpeget som særligt værdifuldt landskabsområde, ny 

natur og klimahåndteringsområde.  

 

På den baggrund har Natur- og Miljøklagenævnet enstemmigt besluttet at ændre Hedensted Kom-

munes landzonetilladelse til et afslag. Det af kommunen anførte, hvorefter opførelse af en helårsbo-

lig i stedet for en fritidsbolig ikke vil medføre væsentlige ændringer på ejendommens omgivelser, 

idet ejendommen er placeret i udkanten af kærområdet og tæt på Vestvejen, ikke er sådanne særl i-

ge forhold, der kan begrunde en tilladelse i strid med praksis. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse går herefter ud på, at Hedensted Kommunes afgørelse af 11. 

juli 2014 ændres til et afslag. 

 

 

  På nævnets vegne 

  
                    Bibi Søgaard-Bauditz 

    Specialkonsulent 

  

 

 

 

 

 

 

 

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

- Hedensted Kommune, Kristina.D.Nielsen@Hedensted.dk; byoglandskab@hedensted.dk  

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk; fritzner@mail.tele.dk  

- Svend Østergaard Hansen, Bredgade 44B, 7160 tørring svend.ostergaard@easyfood.dk 

- Jørgen Barsøe, Barsoe@live.dk  
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