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Tværgående planlægning 

J.nr. NST-122-766-00011  

Ref. tosch 

Den 7. august 2013 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 21, område til blandet bolig og 

erhverv, Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun    

 

Hedensted Kommune har fremsendt forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og 

forslag til lokalplan 1078 i offentlig høring i perioden 12. juni 2013 til 8. august 

2013. Formålet med planforslagene er at muliggøre bebyggelser i tre byggefelter 

med et samlet maksimalt etageareal på 7100 m2, således at entreprenør inden for 

håndværksmæssige fag, hvis bolig- og erhvervsejendom i forvejen er beliggende 

inden for planforslagenes område, får mulighed for udvidelse. Eksisterende 

bebyggelser udgør 4300 m2, og disse er beliggende inden for to af byggefelterne. 

Planforslagene giver således mulighed for en udvidelse på i alt op til 2800 m2. 

Området er beliggende i landzone inden for kystnærhedszonen og umiddelbart 

bagved strandbeskyttelseslinjen. 

 

Naturstyrelsen fremsætter hermed statslig indsigelse i henhold til planlovens § 29, 

stk. 1, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 21, Hedensted Kommune
1
. 

  

En statslig indsigelse efter planlovens § 29 har den virkning, at 

kommuneplanforslaget ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed 

mellem parterne om de nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28. Enighed er 

opnået, når Naturstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen. 

 

Indsigelsen 

Af planlovens § 5 a fremgår det, at landets kystområder skal søges friholdt for 

bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed. Videre fremgår det af § 

5 b, nr. 1, bl.a., at det for planlægningen i kystnærhedszonen gælder, at der kun må 

planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig 

eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Af punkt 3.1.2 i ”Oversigt 

over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013” fremgår det endvidere 

bl.a., at både erhvervs- og boligbyggeri i udgangspunktet skal placeres i byzone i 

eksisterende byer eller i tilknytning til eksisterende byer eller bysamfund. Af 

                                                             
1
 Det fremgår af planloven, at miljøministeren har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, 

stk. 1, hvis planforslaget ikke er i overensstemmelse med de overordnede interesser, se ”Oversigt over 

statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”, udsendt af Miljøministeriet 2011. Indsigelsen har 

hjemmel i § 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere 

ændringer. Beføjelsen er henlagt til Naturstyrelsen, jf. § 17, stk. 1, nr. 8, i bekendtgørelse nr. 1411 af 8. 

december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen gør 

opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget legalitetskontrol af planforslaget ud over de forhold, der 

vedrører de overordnede statslige interesser. Naturstyrelsen har således alene vurderet de 

skønsmæssige og retlige mangler i forhold til de statslige interesser.   



 

samme oversigts punkt 7.3 fremgår det videre bl.a., at det er hovedformålet med 

planlovens landzonebestemmelser at forhindre spredt og uplanlagt bebyggelse og 

anlæg i det åbne land. Områder i landzone skal derfor som udgangspunkt friholdes 

for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug 

og fiskeri. Kravet er skærpet for så vidt angår områder beliggende inden for 

kystnærhedszonen. 

 

Planloven giver mulighed for frit at indrette håndværks- og industrivirksomhed 

samt lager- og kontorformål i overflødiggjorte landbrugsbygninger, jf. planlovens § 

37. Opførelse af nyt byggeri til brug for industri, håndværk, kontor, liberale 

erhverv, hotel, kroer, restaurationer m.v. i landzone kræver tilladelse. En 

kommunalbestyrelse kan således efter planlovens § 35, stk. 1, meddele tilladelse til 

opførelse af ny bebyggelse i landzone. Videre fremgår det imidlertid af stk. 3, at for 

arealer i kystnærhedszonen må tilladelse kun meddeles, hvis det ansøgte har helt 

underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i 

kystområderne.  

 

Naturstyrelsen finder, at planforslagene ikke indeholder hverken en 

planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for en udvidelse af eksisterende 

bebyggelse af den størrelsesorden, som planforslagene giver mulighed for. 2800 

m2 er at betragte som en større udvidelse, som således skal henvises til egentlige 

erhvervsområder i byzone, som er indrettet til formålet.    

 

Naturstyrelsen står til rådighed for en evt. dialog om indsigelsen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Torsten Oster Schmidt  
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