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Indstillingsnotat 

Overskrift
Landzonesag på Honum Byvej 8, 8763 Rask Mølle. Matrikel nr. 35d, Honum, Hvirring

Beslutningstema

Udvalget for Teknik skal tage stilling til opførelse af udhus på 112 m².

Økonomi
Ingen bemærkninger

Historik
Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling

Ejendommen, Honum Byvej 8 er ejet af Hedensted Kommune som købte den den 1. 
august 2012 og bygninger er efterfølgende nedrevet medio 2014. Matriklen står i dag 
bygningsløs og ryddet. Se Bilag 1

Der er søgt om landzonetilladelse til opførelse af 112 m2 udhus på Honum Byvej 8, 8763 
Rask Mølle Matrikel nr. 35d, Honum, Hvirring

Ejendommen, Honum Byvej 8 matr. nr. 35d, Honum, Hvirring er beliggende i landzone 
med et areal på 563 m².

Det ansøgte udhus ønskes opført med en maksimal afstand på 20 meter til eksisterende 
bebyggelse på Honum Byvej 10. Udhuset opføres med en facade højde på 4 meter og en 
tagryg på 6 meter højde. Udhuset ønskes opført med facader i lyse stålplader og med et 
sadeltag af mørke bølgetagplader af fibercement. Se bilag 2 og 3

Ansøger og nabo til matriklen, Søren Svendsen, Honum Byvej 10 matr. nr. 2a, Honum, 
Hvirring ønsker at købe matriklen nr. 35d, Honum, Hvirring med adressen Honum Byvej 
8 af Hedensted Kommune, for derefter at matrikulært sammenlægge disse. Honum Byvej 
8 og 10 vil efterfølgende fremstå som een ejendom.

Ejendommen, Honum Byvej 10 matr. nr. 2a, Honum, Hvirring er beliggende i landzone 
med et areal på 4512 m² og ifølge BBR bebygget med et fritliggende enfamiliehus med et 
samlet boligareal på 240 m2. Ejendommen er ikke omfattet af landbrugspligt.
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Udhuset placeres her

Ejendommen er placeret i en mindre landsby.
I kommuneplanen er ejendommen beliggende i kulturmiljø. Konfliktsøgningen viser, at 
ejendommen er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser, OSD og med 
nitratsårbarhed. 

Kommunikation
Beslutningen meddeles ansøger

Lovgrundlag
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, § 35, stk. 1.
Jf. beslutning på Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2013 skal ansøgninger, der
går ud over dette behandles i Udvalget for Teknik.

Indstilling
Til politisk drøftelse


