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Overskrift
Zonetilladelse til erhvervsmæssig drift af eksisterende autoværksted til hobbybrug

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til, om der skal igangsættes nabororientering med 
henblik på eventuelt  at meddele zonetilladelse til erhvervsmæssig drift af et 
eksisterende autoværksted.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Historik
Vejle Amt meddelte i august 2000 zonetilladelse til opførelse af en værkstedsbygning på 
ejendommen Vejlevej 98, 7140 Stouby med en præcisering af, at værkstedet ikke måtte 
anvendes erhvervsmæssigt.

Teknik og Miljøudvalget i Juelsminde Kommune traf den 5. maj 2003 beslutning om, at 
varsle påbud til Lars Bjarne Hansen om nedbringelse af biloplaget på ejendommen 
Vejlevej 98, 7140 Stouby til maks. 2 biler.

Sagsfremstilling
Den hobbymæssige værkstedsdrift på ejendommen har foregået mindst siden 2000, hvor 
der fra sagsfremstillingen til Teknik- og Miljøudvalget i Juelsminde henvises til de første 
sagsakter vedrørende autoværkstedet. 

Vejle Amt meddelte i april 2000 afslag til opførelse af et maskinhus på ejendommen og 
gav samtidig påbud om at fjerne et oplag på ca. 10 biler, hvilket lodsejer efterkom. 
Efterfølgende gav amtet i august samme år zonetilladelse til opførelse af en 
værkstedsbygning med præcisering af, at bygningen ikke måtte udnyttes 
erhvervsmæssigt. Juelsminde Kommune har efterfølgende meddelt byggetilladelse til et 
værksted på 73 m2.

Efter et tilsyn varslede det daværende Miljøcenter Horsens i 2001 et påbud om fjernelse 
af oplag af biler og denne henstilling blev efterkommet, uden at det blev nødvendigt at 
udstede påbuddet. 

På baggrund af udvalgsbeslutningen i Teknik og Miljøudvalget i Juelsminde Kommune 
den 5. maj 2003 varsles lodsejer den 8. maj 2003 et påbud om at nedbringe biloplaget 
på ejendommen til 2 biler. Udvalgsbeslutningen træffes og meddeles på baggrund af, at 
værkstedet ikke er etableret som et lovligt erhverv i en overflødiggjort landbrugsbygning, 
at Vejle Amt i 2000 understregede for lodsejer, at værkstedet ikke måtte drives 
erhvervsmæssigt samt at det ved zonetilladelser er almindeligt at stille vilkår om, at 
oplag skal være beskedne og eksempelvis placeres indenfor ejendommens gårdsplads. 
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SKAT har i 2013 konstateret, at værkstedet er ejers eneste indtægtskilde og der skiltes 
med ”Vejlevejens Synsklargøring” på ejendommen.

Hedensted Kommune har i april 2013 foretaget et miljøtilsyn og i den forbindelse 
informeret ejer om, at han skal have en landzonetilladelse, hvis værkstedet skal drives 
erhvervsmæssigt. 

Lodsejer Lars Bjarne Hansen har den 29. maj 2013 ansøgt om zonetilladelse til at drive 
sit autoværksted erhvervsmæssigt med henblik på klargøring af biler til syn.

Ejendommen Vejlevej 98, 7140 Stouby ligger indenfor udpegninger af ”områder med 
særlige drikkevandsinteresser”, ”indsatsområder med hensyn til nitrat” og ”nitratfølsomt 
indvindingsopland”. Nitratfølsomhed indikerer generelt, at der kan være fare for hastig 
nedsivning til grundvandet med alle vandopløselige stoffer. Derfor er ikke er 
hensigtsmæssigt at planlægge for eller meddele tilladelse til nyetablering af 
virksomheder, som kan give anledning til nedsivning af forurenende stoffer i sådanne 
områder. Det vurderes dog i dette tilfælde, at en eventuel påvirkning af grundvandet 
ikke vil ændres væsentligt, fordi anvendelsen fra at være hobbyvirksomhed ændres til 
erhvervsvirksomhed.

Der er ifølge journalen ikke indgivet klager over værkstedsdriften.

Ved en ikke varslet forbikørsel den 15. september 2015 kunne det konstateres, at der 
vest for bebyggelsen på ejendommen var placeret 1 bil på et markareal ud mod Vejlevej 
og at der i haven øst for bebyggelsen lå en mindre dynge belægningssten. Lige bag 
ejendommens bebyggelse var der parkeret ca. 8 biler i en velafgrænset halvcirkel.  
Bebyggelsen er af ældre dato og virker ikke nyrenoveret, men fremtræder heller ikke 
forfalden, og der virker generelt ikke påfaldende uordentligt på ejendommen.

Kommunikation
Hvis der skal meddeles zonetilladelse til det ansøgte, skal det ske på baggrund af en 
naboorientering.

Lovgrundlag
 Zonetilladelse: Lov om planlægning, LBK nr. 587 af 27/05/2013, § 35 stk. 1 og 4.

Indstilling
Administrationen indstiller,

 at der gennemføres en naboorientering med henblik på eventuelt at meddele 
zonetilladelse til erhvervsmæssig drift af autoværkstedet.


