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Indstillingsnotat 

Overskrift
Landzonesag på Spettrupvej 38, Spettrup, 8722 Hedensted

Der er søgt om landzonetilladelse til nyopførelse af et 356 m2 udhus/garage til 
opbevaring veteranbiler og antikke traktorer og køretøjer på Spettrupvej 38, 8722 
Hedensted.

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til afgørelse af landzonesagen til nyopførelse af et 
356 m2 udhus/garage (i tilknytning til et kommende enfamiliehus på 200 m²) på 
adressen Spettrupvej 38, 8722 Hedensted.

Økonomi
Ingen bemærkninger

Personale
Ingen bemærkninger

Historik
Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling
Der er søgt om landzonetilladelse til opførelse af 356 m² udhus på Spettrupvej 38, 8722 
Hedensted, matrikel nr. 11c Spettrup By, Urlev. Se bilag 1

I henholdt til BBR er det en bygningsløs ejendom uden landbrugspligt på 6196 m². 
Ejendommen blev opkøbt af Hedensted Kommune i 2010 og samme år blev de 
oprindelige bygninger, fritliggende enfamiliehus på 63 m² og et udhus/stald på 67 m² fra 
1883 nedrevet. Ejendommen er beliggende i landsbyen Spettrup.

Ansøger ønsker om en ny indkørsel til ejendommen fra Spangkildevej i stedet for som i 
dag fra Spettrupvej. Infrastruktur og Transport i Hedensted Kommune vurderer at der kan 
forventes tilladelse til dette. Se bilag 2

Udhuset ønskes opført med en facade højde på 3,15 meter og en tagryg i 8,3 meters 
højde. Facader ønskes opført med lodret bræddebeklædning og med et sadeltag tækket 
med tegl. Se bilag 3 og 4



2

Det ansøgte 356 m² udhus ønskes placeret her (og i tilknytning til ansøgte bolig)

Landzoneadministrationen ved Hedensted Kommune har i 2013 meddelt en sindet 
erklæring til den tidligere ejer af ejendommen om tilladelse til genopførelse af et 
enfamiliehus samt garage på ejendommen. Se bilag 5 og 6

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
navnligt de landskabelige værdier i området. Se bilag 7 og 8

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


