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Indstillingsnotat 
Overskrift
Landzonesag på Kollen 17, Nr. Aldum i Hedensted

Beslutningstema
Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ansøgning om landzonetilladelse til 447m² spej-
derhytte på adressen Kollen 17, Nr. Aldum, 8721 Hedensted.

Økonomi
Ingen bemærkninger  

Sagsfremstilling
Hedensted Kommune har i september 2014 fået en forespørgsel om principgodkendelse 
til en ny spejderhytte som erstatning for eksisterende. Hedensted Kommune har meddelt 
en sindet erklæring, hvori det er oplyst at kommunen er indstillet på i princippet at med-
dele tilladelse og at det skal vurderes på baggrund af en konkret ansøgning med dertilhø-
rende projektmateriale.

I oktober 2016 er der ansøgt om tilladelse til opførelse af en 447 m² spejderhytte som 
erstatning for eksisterende spejderhytte på ejendommen matr. nr. 6C Nr. Aldum Kolle, 
Urlev beliggende Kollen 17, Nr. Aldum, 8721 Hedensted (Bilag 1).

De 447 m2 fordeles på 275 m2 i stueetagen og 172 m2 på 1. sal (Bilag 3). Bygningen øn-
skes 8,80 m høj. Facade og tag opføres i tækkespån med ensartet udtryk. Hytten place-
res vest for den eksisterende spejderhytte, som vil blive nedrevet umiddelbart efter den 
nye hytte er opført. Den eksisterende spejderhytte er bygget i 1920 og har et samlet 
areal på 263 m² jf. BBR. 

Sagen har været i nabohøring i perioden fra 19. december 2016 til 2. januar 2017 og i 
høringsperioden har kommunen modtaget 5 bemærkninger til sagen (Bilag 2 og 4).

Bemærkningerne fra naboejendommene udtrykker generelt opbakning til projektet om at 
forny hytten på Kollen 17. Dog er det gældende for samtlige bemærkningerne, at der i 
dag er en række gener forbundet med den måde den nuværende hytte benyttes. Over-
ordnet lyder bemærkningerne:

 meget og hurtig trafik på adgangsvejen til hytten
 høj musik og generel støj på alle tidspunkter af døgnet
 færdsel på de omkringliggende arealer/marker
 mange forskellige grupper/arrangementer (hytten tenderer til at blive brugt 

som forsamlingshus i stedet for spejderhytte)
Der ønskes øget dialog.
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Endvidere har Hedensted Kommune modtaget høringssvar fra Vejle Museum, som anbe-
faler at der foretages en mindre arkæologisk forundersøgelse efter reglerne i museumslo-
vens § 26. 

De indkomne bemærkninger har været sendt til ansøger i partshøring jf. forvaltningslo-
vens § 19 (Bilag 5). Ansøger beklager, at naboerne har oplevet gener fra lejerne af hyt-
ten. Og redegør i sit svar for antal udlejninger, formål og ønsker for fremtidig brug af 
spejderhytten. Derudover oplyses forhold vedr. vedligehold af grusvejen til ejendommen, 
en opstillet container og nogle shelters på ejendommen (bilag 6). Ansøger vil også gerne 
i dialog.

Ejendommen er beliggende i landzone, ca. 200 meter fra et § 3-beskyttet engområde og 
med ca. 8 km til nærmeste Natura 2000-område. 
Der må generelt ikke foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i 
anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone uden tilladelse 
fra landzonemyndigheden. Opførelse af en ny spejderhytte i landzone kræver landzonetil-
ladelse, spildevandstilladelse og byggetilladelse fra Hedensted Kommune. Opstilling af en 
container i landzone kræver landzonetilladelse og byggetilladelse fra Hedensted Kommu-
ne. Opførelse af shelters uden tilknytning til eksisterende bebyggelse kræver landzonetil-
ladelse. Administrationen har ikke foretaget en vurdering af containeren eller de to shel-
ters i denne sagsfremstilling. Vedligehold af grusvej til ejendommen er en privatretlig 
sag.

Administrationen vurderer, at der kan meddeles tilladelse til en ny spejderhytte som er-
statning for eksisterende, idet bygninger til organiseret friluftsliv er hjemmehørende i 
landzone. Administrationen anbefaler dialog mellem parterne for fremtidige ønsket brug 
af spejderhytten forud for en eventuel landzonetilladelse. Der kan meddeles tilladelse til 
en spejderhytte til brug for spejdere og andre, tilsvarende natur- og friluftsorganisationer 
og af institutioner såsom lejrskoler og skovbørnehaver med samme behov for at være i 
sådanne omgivelser og udføre tilsvarende aktiviteter. For at tilgodese nabobemærknin-
gerne kan der evt. stilles vilkår i landzonetilladelsen for anvendelsesformål, således at 
hytten fremadrettet ikke fungerer som forsamlingshus, men som spejderhytte.
Endvidere kan Hedensted Kommune være behjælpelig med et henvisningsskilt fra vejen 
Markdalen til Kollen, således at primær trafik til og fra spejderhytten ikke vil køre forbi 
naboejendommene.
Pga. afstanden og typen af byggeri og anvendelse vurderes det, at spejderhytten ikke 
har nogen væsentlig negativ indvirkning på § 3-området og Natura 2000-området. En 
landzonetilladelse er på betingelse af at der kan meddeles spildevandstilladelse til en ny 
spejderhytte.

Kommunikation
Beslutningen meddeles ansøger

Lovgrundlag
Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, Kapitel 7 § 35

Indstilling
Administrationen indstiller

Indstillingens indhold

At der meddeles tilladelse til den ansøgte spejderhytte


