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Hej Christina 
  
Tak for din mail. 
Du havde glemt et g i gmail  jojbjerre@gmail.com 
Jeg er glad for at der bliver set på vores sag. 
  
Der er 2 grunde til bygge ansøgningen. 
  
1. Optimal placering for vores solceller. (Ikke monteret endnu) 
2. Redskabsrum for haveredskaber. 
  
Vi er i øjeblikket igang med et større projekt som hedder LIVE LAB. 
LIVE LAB er et energi projekt som INSERO har sat gang i med tilskud fra EU. 
Der er ca. 25 husstande i Stenderup som er med i dette projekt, men vi har været heldige 
og fået lov til at være med. 
De betyder at vores hus bliver fyldt med moderne energi teknologi, så som varmepumpe, 
solceller, EL bil og meget andet. 
Vi skal selv være med til at finansierer noget af dette. 
Men da vores tag på vores garagen var meget dårlig vil vi udskifte dette inden vi ligger 
solceller på og for at vores solceller får den mest optimale beliggenhed vil vi lade taget 
forsætte op over en gammel beton plads bag garagen 
(Som har været itableret siden 1960) og overdække denne plads. 
Så får vi optimal beliggenhed for solcellerne + at den gamle betonplads vil blive lukket af 
og vi kan opbevare vores haveredskaber til haven som ligger lige bag ved. (1200 m2 
tillægs jord som vi købte i 2001)  
Garagen og den forhåbentligt nye overdækkede beton plads er i 2 niveauer, men ved at 
lade taget forsætte, vil hele vores hus få en helhed. Og denne lille "tilbygning" vil ikke 
komme / eller kunne genere nogle af vores naboer. 
  
Men det optimale inden nogen tager en beslutning vil være at se ejendommen først, så I 
ved hvad det drejer sig om. 
I er meget velkommen. 
  
Hedensted kommune har også været med til at få LIVE LAB projektet ind i kommune og 
indvilligt i at hjælpe hvis der skulle være nogen udfordringer iforbindelse med projektet. 



Så derfor håber jeg på, at I vil betragte dette som en særlig omstændighed og godkende 
denne bygge tilladelse. 
Live LAB projektet blev officielt skudt i gang i lørdags i Stenderup med taler fra INSERO's 
direktør samt vores borgmester. Så jeg håber på, I vil holde gang i sagen så vi kan blive 
færdige med monteringen af solcellerne. 
  
Vedr. vej ret som jeg ved I har efterspurgt, så har naboen givet tilladelsen til at vi må 
benytte vejen og landmåler firmaet Bystrup & Bonefeld er i øjeblikket ved at få dette papir 
udarbejdet og tinglyst. 
  
Håndværkerne står på spring for at komme igang, og dem skal vi jo også holde gang i  
  
For almen information / historie så er vi tredje generation på ejendommen, som min farfar 
og far har drevet autoværksted og tankstation fra siden 1931 og til 1995. 
Foto af ejendommen vedhæftet mailen og det er der hvor man kan se et lille hvid plastik 
halvtag at bygge tilladelsen drejer sig om. 
  
Håber på forståelse for ønsket om denne bygge tilladelse.  
I er naturligvis mere end velkomne til at ringe mig op hvis I ønsker yderligere detaljer om 
projektet. 
 
På forhånd tak. 
 
  
Med venlig hilsen 
  
Jens Ole Jakobsen 
Bjerrevej 299, Bjerre 
8783 Hornsyld 
Tlf: 75681539 
Mobil: 29494309 
Mail: jojbjerre@gmail.com 
 

---------- Videresendte meddelelser ---------- 
Fra: Lene Eslund <lene@eslund.dk> 
Dato: 24. jan. 2014 kl. 13.01 
Emne: SV: Ansøgning om landzonetilladelse på Bjerrevej 299, 8783 Hornsyld 
Til: Jens Ole Jakobsen <jojbjerre@gmail.com> 
Cc: "JAKOBSEN, Jens-Ole" <Jens-Ole.JAKOBSEN@airliquide.com> 
 

Hej Jens-Ole 

  

Vil du svare på denneJ 



  

Mvh. Søren  

  

Fra: Christina Duedal Nielsen [mailto:Christina.D.Nielsen@Hedensted.dk]  

Sendt: 24. januar 2014 10:40 

Til: Lene Eslund 

Emne: Ansøgning om landzonetilladelse på Bjerrevej 299, 8783 Hornsyld 

  

Hej Søren 

  

  

Jeg behandler ansøgningen om landzonetilladelse på Bjerrevej 299, 8783 Hornsyld om en tilbygning på 
eksisterende udhus. 

  

Jeg har forsøgt at skrive en mail til Jens Ole Jakobsen, men jeg kan ikke sende til mailadr. 
jojbjerre@mail.com  

  

Det kan være, du kan svare på hvad udhuset skal benyttes til? 

  

  

Når udhusarealet på en ejendom i landzonen overstiger 100 m2 skal ansøgningen behandles politisk af 
Udvalget for Teknik, jf. Teknik og Miljøudvalgets beslutning d. 2. december 2013. 
(http://www.hedensted.dk/page35980.aspx) 

  

  

Med venlig hilsen 

  

Christina Duedal Nielsen 

Arkitekt og Planlægger 



Tlf. 79 75 56 82 

Christina.D.Nielsen@hedensted.dk 

  

  

 

  

Plan & Byg, Tjørnevej 6, 7171 Uldum. Tlf. 79 75 00 00 

www.hedensted.dk 
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