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Landzonesag på Tønballevej 16, Snaptun, 7130 Juelsminde.

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til afgørelse af landzonesag til opførelse/opstilling af 
en 180 m2 telthal på adressen Tønballevej 16, Snaptun, 7130 Juelsminde

Økonomi
Ingen bemærkninger

Personale
Ingen bemærkninger

Historik
Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling
Der er ansøgt om landzonetilladelse til opførelse/opstilling af 180 m2 telthal til opbeva-
ring af 2 skibe/både samt diverse haveredskaber på Tønballevej 16, Snaptun, 7130 Ju-
elsminde, matr.nr. 10d Østrup By, Glud.

Ejendommen er beliggende i landzone, kystnærhedszonen, skovbyggelinje og særligt 
værdifuldt landskab.

Telthallen er nedtaget fra en anden ejendom og ønskes genopstillet på ansøgers adresse.

Ansøger oplyser at teltet er til erstatning for flere småskure som i dag er fjernet.
Telthallen er 10 meter bredt og 18 meter lang og har en højde på 5 meter. 
Telthallen ønskes placeret som vist på bilag 1 og bilag 2 uden tilknytning til eksisterende 
bebyggelse på ejendommen (ca. afstand på 27 meter til nærmeste bebyggelse)
Teltet er fremstillet med grøn presenning/teltdug og med hvide felter for lysindtag i loft. 
Se Bilag 3

I henhold til BBR er ejendommen på 2026 m2 bebygget med en fritliggende 1½ plans bo-
lig fra 1914 med et bruttoetageareal på 222m2. 
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Den ansøgte telthal ønskes placeret her

Den ansøgte telthals placering set fra øst (Google Street View)
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Foto af ansøgte telthal

Det kræver en landzonetilladelse at opføre nye bygninger i landzone. Formålet med be-
stemmelsen er blandt andet at modvirke spredt bebyggelse i det åbne land og sikre, at 
arealanvendelsen foregår i overensstemmelse med den overordnede planlægning. Der 
skal blandt andet sikres en klar grænse mellem by og land, hvorved det åbne lands land-
skabelige, rekreative, naturmæssige og kulturhistoriske værdier beskyttes og miljøkon-
flikter imødegås.

Landzonen skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse end den, der er nød-
vendig for driften af landbrug og skovbrug.

I retningslinjerne i Hedensted Kommuneplan 2013-2025 fremgår det at et byggeri der 
planlægges eller tillades i nærheden af de værdifulde landskaber, skal det gennemføres 
uden, at de almene værdier forulempes. Det er derfor afgørende, at byggeriet har en høj 
kvalitet og besidder et formsprog, der spiller sammen med landskabet. 

Administrationen vurderer, at der bør meddeles afslag til ansøgte telthal, begrundet med 
at telthallen er skæmmende og er af primitiv karakter samt at telthallen er i konflikt med 
intentionerne i planloven samt i kommuneplanen. Derudover vil en sådan tilladelse kunne 
danne præcedens med lignende sager. 

Det skal pointeres at administrationen vil imødekomme en eventuel ansøgning på et ud-
hus med samme størrelse og beliggenhed; men opført i sædvanlige faste byggemateria-
ler, såsom træ, tegl el. lignende, hvormed udhuset får en mere stationær karakter.

Kommunikation
Beslutningen meddeles ansøger.

Lovgrundlag
Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015

Indstilling
At der meddeles afslag til det ansøgte.
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