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Indstillingsnotat 

Overskrift
Landzonesag Staksrodevej, 7150 Barrit.

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til landzonetilladelse til en 150 m² garage/udhus 
samt en overdækket terrasse på 28,26 m².

Økonomi
Ingen bemærkninger. 

Historik
Ingen bemærkninger. 

Sagsfremstilling
Der ansøges om landzonetilladelse til at opføre en garage/udhus samt overdækket 
terrasse på matr.nr. 11h, Staksrode By, Barrit med adressen Staksrodevej 17C, 7150 
Barrit. 

Garage/udhus ønskes placeret som angivet på nedstående kort. 

Luftfoto med orange markering som viser placering af garage/udhus.
Den blå skravering viser landsbyafgrænsningen.
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Garage/udhuset ønskes opført uisoleret i lette trækonstruktioner beklædt med brædder. 
Bygningens total højde er cirka 6,5 meter. Afvanding af bygningen føres til eksisterende 
markdræn. Ansøger oplyser, at garage/udhuset skal bruges til opbevaring af maskiner. 
Maskiner som anvendes til at etablere/vedligeholde have med træer. Desuden er der 
grusvej på ejendommen, som skal ryddes for sne om vinteren og høvles om sommeren. 
Ansøger ønsker desuden opbevaring til campingvogne og en jolle. Udgangspunktet var 
egentligt 200 m², men arealet er reduceret til 150 m², oplyser ansøger. Der ansøges 
desuden om en let konstruktion på hjørnet af garage/udhuset, som skal anvendes som 
overdækket terrasse på 28,26 m².

Ejendommen er på 5000 m2 og beliggende i landzone. Der er ikke landbrugspligt på
ejendommen. På ejendommen er der:

 En bolig på 140 m² fra 2014. 

Ejendommen er beliggende indenfor et område, der er udpeget i Hedensted Kommeplan 
2013-2025 som kystnærhedszone. Det ansøgte vurderes ikke, at væsentligt påvirke 
kystnærhedszonen.    

I dag er der ikke opført garage/udhus på ejendommen. Det ansøgte på 178,26 m² 
overstiger de 100 m² udhusareal, hvilket strider mod praksis med mindre, der er helt 
særlige omstændigheder. Se afsnittet lovgrundlag. 

Det ansøgte ligger delvist indenfor kommuneplanramme 3.L.01 landsbyområde. 
Bebyggelse skal udformes og placeres under særlig hensynstagen til den eksisterende 
landsbys struktur og byggestil, herunder materialevalg og farvesætning. Der må ikke 
opføres huse med laftehjørner. Bebyggelse skal endvidere udformes og placeres under 
hensynstagen til natur- og landskabsinteresser i området, herunder særligt i 
grænsezonen mellem landsbyen og det åbne land. Byggeri må ikke placeres nærmere 
skel mod det åbne land end 5 meter. Til udvendige bygningsdele må der ved 
farvesætning ikke anvendes stærke signalfarver.   
 
Der er i 2008 givet landzonetilladelse til udstykning. Landzonetilladelsen er givet med 
følgende vilkår:

 at bebyggelse overholder de retningslinier, der fremgår af kommuneplanens
landsbyplan for Staksrode. Herunder placering af byggeri og havearealer inden for 
landsbyafgrænsningen.

 at arealer, der ligger uden for landsbyafgrænsningen skal fremstå
som dyrkede landbrugsarealer, hvor dyrehegning alene må ske som trådhegn.

 at byggeri kun må opføres inden for en afstand af højst 65 m fra Staksrodevej.

 at der ikke ved afledning af regnvand eller spildevand påføres naboer økonomiske 
eller fysiske gener eller ulemper.

Udstykningen stemmer overens med ”Landsbykatalog Staksrode” udarbejdet af 
Juelsminde Kommune i 2005. Der er i kataloget anvist udstykningsmuligheder i 
landsbyen, som fortætter den eksisterende struktur. 

Landzonetilladelsen til en bolig på 140 m² på pågældende ejendom er givet i 2012. Her 
er der ligeledes stillet vilkår om:

 at der ikke må opføres bygninger udenfor landsby afgrænsningen.

 at hegn udenfor landsby afgrænsningen kun må etableres som levende hegn, 
dyrehegn dog som trådhegn.  
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Det ansøgte ønskes opført i tilknytning til den eksisterende bebyggelse (boligen) på 
ejendommen. Administrationen vurderer, at landsbyens struktur ikke påvirkes negativt 
selvom det ansøgte ligger delvist udenfor landsbyafgrænsningen. Boligen og det ansøgte 
garage/udhus opleves som en samlet helhed i kraft af tilknytningskravet.  

Kommunikation
Beslutningen meddeles ansøger. 

Lovgrundlag
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, § 35, stk. 1.

I landzonesager er Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) 2. instans. Det betyder, at NMKN 
i landzonesager udsteder landzonetilladelser eller afslag i forbindelse med stillingtagen til 
landzoneklagesagerne. Det følger af forvaltningsretten, at 1. instansmyndigheden ikke 
må træffe afgørelser, der er i strid med 2. instansens praksis. 

Det følger af NMKN's praksis, at der ikke gives tilladelse til udhusbygninger på 100 m² og 
derover, med mindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Eksisterende udhusbe-
byggelse på ejendommen fratrækkes de 100 m².

Jf. beslutning på Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2013 skal ansøgninger, der 
går ud over dette behandles i Udvalget for Teknik.


