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Åben overskrift

Overskrift
Landzonesag til ny bolig på Søndre Fælledvej 18B, 7160 Tørring

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til om der skal meddeles landzonetilladelse efter 
indsigelser ifm. naboorienteringen, til opførelse en bolig med tilhørende udhus på ejen-
dom beliggende i det åbne land uden nuværende beboelse.

Økonomi
Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling

Ejendommen ligger i landzone på matr. 10fu Tørring By, Tørring med adressen Søndre
Fælledvej 18B, 7160 Tørring. Se bilag 1.

Udvalget for Teknik har på et tidligere udvalgsmøde, afholdt den 6. juni 2016 besluttet 
at:
”Udvalget ser positiv på ansøgningen, idet gældende afstandskrav til eksisterende bebyg-
gelse (eksisterende driftsbygning) skal overholdes. Projektet kan betragtes som hulud-
fyldning.” Se bilag 2.

Hedensted Kommune har den 2. oktober 2017, modtaget et projekt til ansøgning om 
landzonetilladelse til et enfamiliehus med 253 m2 beboelse og 40 m2 overdækket areal 
samt 97 m2 udhus/garage i en afstand fra nuværende maskinhus på 20 meter. 
Se bilag 3 og 4.
Ansøgningen har været i naboorientering fra den 20. oktober til den 6, november. 
Se bilag 5.
Kommunen har indenfor tidsfristen modtaget 2 indsigelser. Dels fra nabo til ejendommen 
og dels fra Danmarks Naturfredningsforening. Se bilag 6 og 7 
I naboens indsigelse er der benyttet en udtalelse fra en ejendomsmægler som ejendoms-
mægleren efterfølgende tilbagetrækker. Se bilag 8.

Ifølge BBR har ejendommen et areal på 34.711 m² heraf vej 600 m². Ejendommen er
omfattet af landbrugspligt. Ifølge BBR er der i 2009 opført et 482 m² maskinhus på
ejendommen.
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Bebyggelsen ønskede placering

Situationsplan af ansøgte
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Ejendommen er noteret som landbrugsejendom uden beboelse. Dette betyder, i
henhold til landbrugsloven, at der ikke må opføres beboelse på ejendommen. Skal der
opføres et beboelsesbygning  kræver der således først og fremmest, at der ansøges om
tilladelse til det, ved Jordfordeling & Landbrugslov, Miljø- og Fødevareministeriet.
Ved henvendelse hertil er det oplyst, at en ophævelse af landbrugspligten først kan blive 
meddelt særskilt når der foreligger en landzonetilladelse fra Hedensted Kommune.

Det ansøgte 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. Administrationen vurderer samlet, at det ansøgte hverken vil 
indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.

Kommunikation
Beslutning meddeles ansøger

Lovgrundlag
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, § 35, stk. 1.
Det følger af Natur- og Miljøklagenævnets (i dag Planklagenævnet) praksis, at der som 
hovedregel ikke bør gives tilladelse til opførelse af helårsboliger i landzone, som ikke er 
nødvendig for enten landbrugs-, skovbrugs- eller fiskerierhvervet. Landzonebestemmel-
serne skal modvirke en udvikling i strid med planlægningen for området og modvirke by-
spredning, ved at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Etablering af 
nye helårsboliger skal så vidt muligt ske i områder, hvor der gennem region-, kommune- 
og lokalplanlægningen er åbnet mulighed for det. Der meddeles således som hovedregel 
afslag på opførelse af nye helårshuse i det åbne land.
Fravigelse af hovedreglen kræver en særlig begrundelse.

Administrationen indstiller
At der meddeles afslag til ansøgningen om opførelse en bolig med tilhørende udhus med 
begrundelse i indsigelse fra nabo til ejendommen og fra Danmarks Naturfredningsfore-
ning samt på grund af Natur- og Miljøklagenævnets (i dag Planklagenævnet) praksis. 


