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Naboorientering om landzoneansøgning
Hedensted Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre ny bebyggel-
se på i alt 390 m2, indeholdende 253 m2 beboelse med 40 m2 overdækket areal samt 97 
m2 udhus/garage på ejendommen matr. nr. 10FU TØRRING BY, TØRRING beliggende på 
Søndre Fælledvej 18B, 7160 Tørring

Luftfoto af ejendommen – gulcirkel viser hvor ny bolig med garage placeres
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Situationsplan af ansøgte

Facader mod øst og vest

Facader mod syd og nord
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Ifølge BBR har ejendommen et areal på 34.711 m² heraf vej 600 m². Ejendommen
har landbrugspligt. Ifølge BBR er der i 2009 opført et 482 m² maskinhus på
ejendommen. Parallelt med denne ansøgning søges der om ophævelse af landbrugsplig-
ten. Ophævelsen vil blive meddelt særskilt af Jordfordeling & Landbrugslov i Miljø-  og 
Fødevareministeriet når der fra Hedensted Kommune ligger en endelig landzonetilladelse.

Den ny bebyggelse bliver placeret i tilknytning (ca. 20 meter) til eksisterende driftsbyg-
ning/maskinhus (kommende udhus) på ejendommen.

Ejendommen ligger midt på dyrket areal. Nærmeste areal med beskyttet §3 natur ligger
ca. 100 meter mod syd. Der er tale om beskyttet fersk eng. Projektet kommer ikke til at
påvirke beskyttet §3 natur. Ejendommen ligger indenfor Natura 2000 område, nr. 77 Ul-
dum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær (Habitatområde H66, samt Fuglebeskyttelsesom-
råde F44). Der skal jf. habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 408 af 01. maj 2007) foretages 
en vurdering af om projektet kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i om-
rådet væsentligt.
Hedensted Kommune vurderer samlet, at det ansøgte hverken vil indskrænke eller forrin-
ge egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Udvalget for Teknik har på den 6. juni 2016 besluttet at:
”Udvalget ser positiv på ansøgningen, idet gældende afstandskrav til eksisterende bebyg-
gelse (eksisterende driftsbygning) skal overholde”

Hedensted Kommune har derfor til hensigt at meddele en landzonetilladelse til det an-
søgte.

Hvorfor denne forudgående orientering?
Det ansøgte kræver landzonetilladelse og Hedensted Kommune har vurderet, at sagen skal 
sendes til orientering i 2 uger til naboer og øvrige høringsberettigede. 

Hensigten med denne forudgående orientering er at give ansøger og kommunen mulighed 
for at overveje, om eventuelle gener for naboer og omgivelserne i visse tilfælde kan af-
hjælpes eller mindskes. Ansøger vil derfor få mulighed for at forholde sig til de indkomne 
bemærkninger og overveje, om det er muligt at tage højde for disse.

Landzonetilladelse
Kommunen beslutter efter denne forudgående orientering efter planlovens § 35 stk. 4, 
om der kan meddeles landzonetilladelse til det ansøgte i henhold til planlovens § 35. Hvis 
der meddeles landzonetilladelse, vil tilladelsen blive tilsendt alle der er kommet med ud-
talelser til sagen. Tilladelsen vil tillige blive annonceret på kommunens hjemmeside 
http://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser 

Frist for indsendelse af bemærkninger til sagen
Hvis du har bemærkninger til sagen skal de være hos Hedensted Kommune senest den 
6. november 2017. Bemærkninger skal sendes til Byg@Hedensted.dk eller pr. post til 
Uldum Rådhus, Fritid og Fællesskab, Bygge- og Erhvervsservice, Tjørnevej 6, 7171 Ul-
dum.

Du er velkommen til at kontakte undertegnede for eventuelle spørgsmål til sagen.

Med venlig hilsen
Benedikte Lyshøj
Landzonesagsbehandler, arkitekt

http://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser
mailto:Byg@hedensted.dk
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