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AFGØRELSE 

i sag om et solcelleanlæg opsat på taget at bebyggelsen på ejendommen beliggende 

Odelsgade 1  

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 41. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hedensted Kommunes afgørelse af 23. januar 2014 om oven-

nævnte solcelleanlæg. 

 

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, stk. 1. 
  

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

 

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere ændringer  
2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer  
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Ejendommens ejere har ved et landinspektørfirma den 17. februar 2014 gennem Hedensted Kommu-

ne påklaget kommunens afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Kommunen har den 13. marts 

2014 videresendt klagen. 

 

Sagens oplysninger 

Den omhandlede ejendom er omfattet af Lokalplan nr. 54 for et område til” etagebebyggelse inde-

holdende blandet bolig og erhverv og beliggende i vejhjørnet Odelsgade/Rousthøjallé”. 

 

Lokalplanen angiver som sit formål i § 2 at skabe mulighed for opførelse af etagebebyggelse med 

attraktive boliger, at skabe mulighed for etablering af kontorer og butikker i stueetagen, som kan 

støtte den handels- og turistmæssige udvikling, samt at sikre, at ”bebyggelsen tilpasses et attraktivt 

havnemiljø og skaber sammenhæng mellem havnen og Odelsgade”. 

 

Der er i lokalplanens § 10 fastsat bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden.  

 

Der er i § 10, stk. 1, fastsat følgende bestemmelse: 

 

”Den samlede bebyggelse skal fremtræde som en helhed og være ensartet med hensyn til arkitektur, 

farver og materialer.” 

 

Der er i § 10, stk. 2, bl.a. fastsat bestemmelse om, at tage ”skal udføres som symmetrisk saddeltag 

og beklædes med røde teglsten”. 

 

Klagerne har anmodet kommune om at meddele samtykke til en privatretlig servitut om et solcellean-

læg på den omhandlede ejendom.  

 

Kommunen konstaterede, at solcelleanlægget var opsat på ejendommens bebyggelses tag, og kom-

munen meddelte den 1. november 2011 afslag på at meddele det ansøgte samtykke efter planlovens 

§ 42. Denne afgørelse blev ikke påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet inden for klagefristen på 4 

uger. 

 

Kommunen meddelte imidlertid samtidig klagerne, at kommunen ikke ville være sindet at meddele en 

lovliggørende dispensation fra lokalplanens § 10, stk. 1, og stk. 2, og kommunen varslede klagerne 

et lovliggørelsespåbud om fjernelse af anlægget. 

 

Klagerne ansøgte herefter den 10. januar 2014 kommunen om dispensation fra lokalplanen til solcel-

leanlæggets bibeholdelse. 

 

Kommunen har med den påklagede afgørelse af 23. januar 2014 meddelt klagerne afslag på den 

ansøgte dispensation, som efter kommunens opfattelse ville være i strid med lokalplanens formål og 

dermed – som det må forstås – i strid med lokalplanens principper. Kommunen har samtidig påbudt 

solcelleanlægget fjernet. 

 

Det er i klagen navnlig anført, at kommunen burde have meddelt den ansøgte lovliggørende dispen-

sation, og at kommunen ikke har imødekommet et ønske fra klagerne om en besigtigelse af ejen-

dommen. 
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Kommunen har til klagen anført, at man ikke tidligere i området har meddelt dispensationer fra 

lokalplanens § 10, stk. 2, og at kommunen ikke har fundet anledning til at foretage den ønskede 

besigtigelse. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan Natur- og Miljøklagenævnet kun tage stilling til retlige 

spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelse efter planloven. Det er et sådant retligt 

spørgsmål, om Hedensted Kommunes afgørelse af 23. januar 2014 er truffet på korrekt hjemmels-

grundlag. 

 

Efter planlovens § 19, stk. 1, kan en kommune dispensere fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke 

er i strid med planens principper. Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1, kan kun foretages 

ved tilvejebringelse af en ny lokalplan, jf. planlovens § 19, stk. 2. 

 

Principperne i en lokalplan er efter lovbestemmelsens forarbejder planens formålsbestemmelse og de 

anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet med planen. Principperne omfatter også 

den planlagte struktur, fordeling mellem friarealer og bebyggede arealer. 

 

Principperne omfatter derimod som hovedregel ikke de bestemmelser, der mere detaljeret regulerer 

bebyggelsens omfang, udformning og placering, medmindre disse bestemmelser netop er fastlagt for 

at fastholde en særlig udformning af bebyggelsen. 

 

At en bebyggelsesregulerende bestemmelse i en lokalplan må anses for at være en del af principper-

ne i planen kan følge af en detaljeret formålsbestemmelse, der specifikt henviser til den pågældende 

bebyggelsesregulerende bestemmelse, eller af karakteren og detaljeringsgraden af lokalplanbestem-

melsen eller lokalplanen. 

 

Bestemmelsen i § 10, stk. 2, i Lokalplan nr. 54, om at taget skal beklædes med røde teglsten er en 

bebyggelsesregulerende bestemmelse. Der er ikke i lokalplanens formålsbestemmelse anført noget, 

der kan føre til, at bestemmelsen om tagbeklædningen udgør en del af lokalplanens principper. Det 

bemærkes i den forbindelse, at bestemmelsen i lokalplanens § 10, stk. 1, om, at den samlede be-

byggelse skal fremtræde som en helhed og være ensartet med hensyn til arkitektur, farver og mate-

rialer, ikke opfylder det i planlovens § 18 forudsatte krav om klarhed og præcision, som må stilles til 

en lokalplanbestemmelse, for at denne vil kunne håndhæves af kommunen. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder herefter ikke, at det er i strid med principperne i lokalplanen at 

dispensere fra bestemmelsen i lokalplanens § 10, stk. 2, om tagbeklædningen. Det er således muligt 

for kommunen at dispensere fra bestemmelsen efter en konkret vurdering. 
  



 

4 

 

 

På denne baggrund ophæver Natur- og Miljøklagenævnet Hedensted Kommunes afgørelse af 23. 

januar 2014 og hjemviser sagen til fornyet behandling med henblik på, at kommunen foretager en 

konkret vurdering af ansøgningen med henblik på eventuel dispensation. 

 

 
 

 

 Marianne Jensen 

Specialkonsulent 

 

 

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

 

 Landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S, j.nr. 36340, post@landplan.dk; jbf@landplan.dk 

 

 Hedensted Kommune, Plan og Byg, j.nr. 01.02.05-K02-1-14, raadhus@hedensted.dk; kir-

sten.coolidge@hedensted.dk   

 

Naturstyrelsen – Til orientering, anrap@nst.dk  

 

  


