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Sindet erklæring 

 

Opførelse af enfamiliehus og garage 

 

Du har søgt om principiel godkendelse til genopførelse af et enfamilieshus samt garage 

på ejendommen mat.nr.: 11c Spettrup By, Urlev beliggende Spettrupvej 38, 8722 He-

densted.  

 

Tilkendegivelse 

Hedensted Kommune meddeler hermed, at vi er sindede, at give en tilladelse 

til opførelse af nyt enfamilieshus samt garage som erstatning for det eksisterende nedre-

vet, således som ansøgt jf. materiale modtaget af Hedensted Kommune den 08. 

november 2013. Endelig tilladelse forudsætter ny ansøgning, hvor Hedensted Kommune 

kan tage stilling til den ansøgte bebyggelses størrelse, placering og karakter,  

jf. planlovens § 35. 

 

Sagsfremstilling  

De eksisterende bygninger på ejendommen blev nedrevet i 2010. Ejer, som købte ejen-

dommen i 2011, ønsker at opføre et enfamilieshus på 110 m² i grundplan med udnyttede 

tagetage på 90 m². Der ønskes opført en garage på ca. 90 m² i tilknytning til enfamilies-

huset. 

 

Der ønskes en ny placering af byggeriet rykket væk fra vejkrydset ved Spettrupvej og 

Spangkildevej. Dermed rykkes placeringen af en ny bolig samt garage ca. 15 m sydvest i 

forhold til den tidligere placering af bygninger på ejendommen – se luftfoto. 

 

Ejer tænker en ny indkørsel til ejendommen fra Spangkildevej og ikke fra Spettrupvej 

som i dag. 
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Luftfoto 2012 – den orange cirkel viser en ca. placering af et fremtidig byggeri på ejendommen. 
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Luftfoto 2008 som viser det nu nedrevet byggeri. 
 

Vurdering 

 

Der gives normalt tilladelse til at opføre et nyt helårshus som erstatning for et ældre på 

en ejendom, der er beboet eller som har været beboet  inden for de seneste år. 

Det er endvidere en forudsætning for tilladelsen, at den nye bolig opføres med omtrent 

samme størrelse, udformning og placering som det eksisterende der er nedrevet. Ønskes 

der herudover ændringer, skal der foretages en konkret vurdering under hensyntagen til 

navnlig de landskabelige værdier i området. 

 

Hedensted Kommune vurderer, at der i denne sag kan gives en forhåndstilladelse 

til opførelse af en ny bolig, som erstatning for det eksisterende nedrevet. 

 

Som belyst ovenfor kræver en endelig landzonetilladelse til en ny bolig en ny ansøgning 

med et konkret projekt, idet opførelse af ny bebyggelse eller ændring i anvendelsen af 

eksisterende bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone forudsætter tilladelse fra 

kommunen, jf. planlovens § 35, stk. 1. 

Da den egentlige sagsbehandling af sagen ikke er påbegyndt og evt. lokalplaner mv. 

endnu ikke er gennemgået, så skal Hedensted Kommune forbeholde sig ret til at bede 

om yderligere oplysninger, materiale m.v. når et konkret projekt er modtaget hos kom-

munen. 

 

Der skal ligeledes ansøges om ny indkørsel til ejendommen.   

Med venlig hilsen 

 

Lene Stegemejer 

Arkitekt 
 
 
 

 


