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AFGØRELSE 

i sag om Hedensted Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 1078 for ejendommen Snap-

tunvej 11 mellem Glud og Snaptun samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 5  

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 41. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hedensted Kommunes afgørelse af 29. oktober 2014 om ved-

tagelse af Lokalplan nr. 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun samt tilhøre n-

de Kommuneplantillæg nr. 5 på grund af en manglende planlægningsmæssig og/eller funktionel 

begrundelse for kystnær lokalisering. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har samtidig hermed truffet afgørelse om, at klage over kommunens 

afgørelse af 4. juli 2014 om, at der ikke skulle foretages en miljøvurdering af planforslagene, ikke 

længere betragtes som aktuel (NMK-41-00278) og derfor bortfalder.  

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1. 

  

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

 

                                                
1
 Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere ændringer  

2
 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer  
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Klager, hvis ejendom grænser op til lokalplanområdet, har den 24. november 2014 klaget over He-

densted Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og 

Snaptun samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 5.  

 

Klager har navnlig gjort gældende 

- At der ikke er en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for en kystnær placering 

af byggeriet, og at kravet i planlovens § 5 b om en planlægningsmæssig eller funktionel be-

grundelse ikke kan fraviges. 

- At ejeren på trods af afslag i 2010 på at bygge yderligere 1.000 m2 hal til brug for ejendom-

mens drift, har opført byggeriet mod bedrevidende.  

 

 

Sagens oplysninger 

Lokalplan  

Lokalplan nr. 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun er endelig vedtaget af 

Hedensted Byråd den 29. oktober 2014 og offentliggjort den 12. november 2014. Forslag til lokalpl a-

nen har været i høring i perioden 2. juli til den 27. august 2014.  

 

Lokalplanområdet omfatter hovedparten af en enkelt ejendom beliggende Snaptunvej 11 mellem 

Glud og Snaptun og omfatter den del af matr. nr. 18-c Østrup By, Glud, der ligger landværts strand-

beskyttelseslinjen. 

 

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 5,3 ha og ligger i landzone og skal forblive i landzone.  

 

Der er tale om en ejendom, som ifølge BBR har et bebygget areal på 2725 m2, et samlet boligareal 

på 305 m2 og et erhvervsareal på 1071 m2 og et samlet areal for småbyggelse på 1478 m2.  

 

Lokalplan nr. 1078 er udarbejdet, fordi en lokal entreprenør, hvis bolig - og erhvervsejendom er 

beliggende i landzone mellem Glud og Snaptun, ønsker at sikre sin nuværende virksomhed gennem 

en lokalplan, der bringer de planlægningsmæssige forhold i overensstemmelse med eksisterende 

bebyggelse, anvendelse og aktiviteter på ejendommen.  

 

Lokalplan nr. 1078 udlægger området til blandet bolig- og erhvervsformål og åbner mulighed for 

anvendelse til entreprenør-, murer- og lignende håndværksvirksomhed. Bebyggelse skal ske indenfor 

udlagte byggefelter, som lokalplanen udlægger omkring eksisterende bygningers ydre afgrænsning.  

 

Da byggefelterne allerede er fuldt udbyggede, giver lokalplanen ikke mulighed for yderligere udvide l-

ser udover den bebyggelse, som allerede er opført i området. Udover evt. småbygninger under 10 

m2 til områdets tekniske forsyning, må der ikke opføres bebyggelse uden for byggefelterne.  

 

Det fremgår, at lokalplanens bestemmelser ikke er til hinder for, at der på ejendommen opføres 

bygninger, der er nødvendige for opretholdelsen af den landbrugsmæssige drift.  

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, derfor er der udarbejdet et kommu-

neplantillæg nr. 5, som udlægger et nyt rammeområde 1.L.10 til blandet bolig og erhverv med sam-
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me afgrænsning som lokalplanens område, herunder bebyggelse med en maksimal bygningshøjde på 

8,5 m. 

 

Særligt om kystnærhedszonen i lokalplanens redegørelsesdel  

Det fremgår af lokalplanens redegørelsesdel om kystnærhedszonen, at:  

 

”Planlægning/funktionel begrundelse  

En entreprenørvirksomhed er som udgangspunkt ikke funktionelt afhængig af en kystnær placering.  

 

Den pågældende virksomhed er imidlertid opstået i tilknytning til ejerens bolig i overflødiggjort landbrugsbe-

byggelse på en eksisterende landejendom. I forhold til virksomhedens størrelse er der siden foretaget ganske 

væsentlige investeringer i ejendommen.  

 

Der er derfor på nuværende tidspunkt hverken økonomisk eller logistisk baggrund eller funktionel begrunde l-

se for at omlokalisere virksomheden, hvis kundekreds, arbejdsgiver og medarbejdere helt overvejende har 

lokal forankring.  

 

Visuel påvirkning af kystlandskabet samt natur- og friluftinteresser.  

Lokalplanområdet ligger mindst 300 m fra kysten, idet den nærmest beliggende afgrænsning af området er  

defineret af strandbeskyttelseslinjen. Kystlandskabet i nærheden af lokalplanområdet er generelt forholdsvis 

ufremkommeligt.  

 

Ved færden langs kysten opleves lokalplanområdet som skjult bag terrænet og den eksisterende beplantning, 

som det fremgår af billede A. Billede B, som er taget fra Søborgvej, viser, hvordan lokalplanområdet opleves 

herfra og at aktiviteter i lokalplanområdet kun i helt ubetydelig grad eller slet ikke kan ses herfra, da den vil 

være skjult bag den eksisterende bebyggelse.  

 

Det kan ikke udelukkes, at der udefra Horsens Fjord kan være lidt mere indblik til lokalplanområdet, og at 

aktiviteter og bebyggelse vil kunne ses herfra.  

 

Kommuneplantillægget og lokalplanen muliggør ikke opførelse af flere boliger eller yderligere erhvervsbe-

byggelse indenfor lokalplanens område og kan dermed ikke medføre en ændring i forhold til den eksisteren-

de og ydre. På denne baggrund vurderes det ikke, at der kan forekomme en ændret påvirkning, som er væ-

sentlig for hverken den visuelle påvirkning af kystlandskabet eller for varetagelsen af natur- og friluftsinte-

resser.”  

 

Kommunens udtalelse på baggrund af klagen i relation til det historiske sagsforløb 

Kommunen har om det historiske sagsforløb oplyst, at der i 2004 er meddelt byggetilladelse til om-

bygning/etablering af erhvervsvirksomhed i en overflødiggjort landbrugsbygning på ejendommen i 

overensstemmelse med planlovens § 37, stk. 1. Den pågældende entreprenørvirksomhed er således 

lovligt etableret.  

 

Efterfølgende er det i 2008 skriftligt meddelt ejeren, at en ansøgt udvidelse på 180 m2 falder ind 

under planlovens § 36, stk. 1, nr. 13, hvorefter virksomheden kan udvides med op til 500 m2 uden, 

at der skal meddeles zonetilladelse til udvidelsen.  
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I 2010 blev der givet afslag på landzonetilladelse til at bygge yderligere 1.000 m2 hal til brug for 

ejendommens drift som landbrugsejendom, da jordbrugskommissionen skønnede udvidelsen unød-

vendig for landbrugsdriften. 

 

I 2012 er det under et miljøtilsyn på virksomheden konstateret, at der er opført et ca. 1000 m2 lager 

på ejendommen. Der er ikke meddelt de fornødne tilladelser til bygningen. Denne del af bebyggelsen 

ligger som en vinkelformet afskærmning omkring den gårdsplads, der anvendes som entreprenør-

virksomhedens manøvre-/arbejdsareal. I forlængelse af tilsynet blev det ved sammenligning af luftfo-

tos fra 2008 og 2011 konstateret, at der var sket ændring af arealanvendelsen af ca. 2.880 m2 

landbrugsjord, hvoraf ca. 1.150 m2 er blevet bebygget med et lager- og garageanlæg, mens resten 

var blevet befæstet. Der var endvidere sket en udvidelse af omfanget af udendørs oplag af maskinel.  

Virksomhedens ejer blev efter miljøtilsynet telefonisk gjort opmærksom på, at retlig lovliggørelse af 

denne del af bebyggelsen evt. kunne ske gennem lokalplanlægning, og at alterna tivet ville være en 

fysisk lovliggørelse – dvs. en nedrivning af den del af bebyggelsen på ejendommen, der ikke er 

meddelt tilladelse til. Ejeren har på denne baggrund anmodet kommunen om at lokalplanlægge for 

virksomheden.  

 

På baggrund af en anmodning fra ejeren blev de første planforslag fremlagt i maj 2013, som udover 

den retlige lovliggørelse af det 1.150 m2 store lageranlæg, muliggjorde en yderligere udvidelse af 

virksomheden.  

 

Naturstyrelsen gjorde indsigelse mod disse første planforslag på baggrund af såvel udvidelsesmulig-

hederne som manglen på særlige planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for virksomhedens 

placering i kystnærhedszonen. Under kommunens efterfølgende drøftelser med Naturstyrelsen blev 

det aftalt, at lokalplanlægning for virksomhedens eksisterende bebyggelse uden muligheder for 

yderligere udvidelse af erhvervsbebyggelsen ikke ville afføde indsigelse fra Naturstyrelsen, og at de i 

henhold til denne aftale justerede planforslag skulle fremlægges som nye planforslag i 8 uger.  

 

Kommunens udtalelse på baggrund af klagen i relation til de planlægningsmæssige overvejelser 

Hedensted Kommune har overfor Natur- og Miljøklagenævnet bl.a. anført, at  

 

”Hedensted Kommune overvejede virksomhedsejerens anmodning om lovliggørelse gennem lokalplanlægning 

på baggrund af såvel placeringen i landzone indenfor kystnærhedszonen og indenfor en udpegning af værd i-

fuldt landskab i kommuneplanen som de allerede væsentlige og lovligt foretagne investeringer i virksomhe-

den og det generelle hensyn til at undgå samfundsmæssigt spild.  

 

Det indgik desuden i overvejelserne, at det omgivende terræn, nærområdets bevoksning og den afskærmen-

de beplantning, som virksomhedsejeren supplerende havde foretaget, effektivt hindrer, at virksomheden og 

dens drift kan opleves i sammenhæng med kystlandskabet og betyder, at den heller ikke i væsentlig grad 

kan opleves fra nabobebyggelse. Der henvises til fotos på lokalplanens side 6, som i rimeligt omfang gengi-

ver, i hvilken grad virksomheden og dens bebyggelse kan opleves fra klagers beboelse Søborgvej 6, 7130 

Juelsminde.  

 

Derudover vurderes det, at den mindre del af bebyggelsen på ejendommen, der ikke var ansøgt byggetill a-

delse til, ikke medvirkede til væsentligt at forøge erhvervsaktiviteterne, men overflødiggjorde det udendørs 

oplag, som ellers typisk præger entreprenørvirksomheders omgivelser. Det medvirkede også, at denne del af 
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bebyggelsen kunne bidrage til at nedbringe støjpåvirkningen af omgivelserne fra virksomhedens manøvr e-

arealer.  

 

Endelig var det væsentligt for beslutningen om at planlægge for en lovliggørelse, at det gennem lokalplan-

lægning blev muligt at regulere arealanvendelsen og virksomhedens fremtidige omfang og ydre fremtoning, 

hvilket var hensigtsmæssigt allerede i forhold til den lovligt etablerede del af vi rksomheden på grund af be-

liggenheden indenfor en udpegning af værdifuldt landskab i kommuneplanen og beliggenheden i kystnær-

hedszonen.  

 

På baggrund af ovenstående overvejelser blev det politisk principgodkendt at gennemføre en lokalplanlæg-

ning for virksomheden.” 

 

Kommunen har oplyst, at virksomheden er veldrevet og i vækst.  

 

Byrådet har den 29. oktober 2014 truffet afgørelse om at vedtage de justerede planer endeligt, 

hvilket ikke muliggør yderligere udvidelser af områdets eksisterende erhvervsbebyggelse,  men omfat-

ter ca. en femtedel af ejendommens bebyggelse, det 1.150 m2 store lageranlæg, der aldrig er søgt 

zone- eller byggetilladelse til.  

 

Kommunens supplerende udtalelse  

Natur- og Miljøklagenævnet har anmodet kommunen om supplerende at uddybe den særl ige plan-

lægningsmæssige eller funktionelle begrundelse for kystnær lokalisering.  

 

Kommunen har supplerende bl.a. udtalt, at  

 

”Entreprenørvirksomheden er etableret i kystnærhedszonen på ejendommen Snaptunvej 11, 7130 Juelsminde 

i overflødiggjorte driftsbygninger på en landbrugsejendom i overensstemmelse med planlovens landzonebe-

stemmelser. Udnyttelsen af denne mulighed i planlovens landzonebestemmelser forudsætter ikke kommu-

nens tilladelse, men kun en anmeldelse fra virksomheden. Kommunen har således ikke i  den konkrete sag 

haft anledning til at vurdere eller mulighed for at tage stilling til, om der er en særlig funktionel eller plan-

lægningsmæssig begrundelse for den ændrede anvendelse af den pågældende ejendom i kystnærhedszonen 

fra landbrugsejendom til entreprenørvirksomhed. 

  

Lovliggørelsen af det 1.150 m2 store lager, som ejeren har opført uden tilladelse, kunne som et alternativ til 

kommune- og lokalplanlægning være søgt gennemført via en land-zonetilladelse. I dette konkrete tilfælde 

har kommunen imidlertid vurderet, at virksomheden ville have været lokalplanpligtig jf. planlovens § 13, stk. 

2, dersom den ikke allerede var etableret, og at det fremadrettet kun gennem kommune- og lokalplanlæg-

ning var muligt effektivt at regulere anvendelsen og derudover andre væsentlige forhold som afskærmende 

beplantning, skiltning, placering af oplag mv. samt den ydre fremtræden af bebyggelsen på et detaljerings-

niveau, som er planlægningsmæssigt velbegrundet for en virksomhed, der er placeret ikke bare i kystnær-

hedszonen, men også indenfor en udpegning af særlig værdifuldt landskab.  

 

Hedensted Kommune er en landkommune uden store bysamfund, men med en god vækst i erhvervssektoren 

og et stærkt politisk ønske om at fastholde og fremme den decentrale struktur, hvor erhvervsmæssig vækst 

og udviklingsmuligheder ikke begrænses til større bysamfund. Det prioriteres meget højt af Hedensted Byråd 

at fastholde arbejdspladser – også i landdistrikterne. På baggrund af denne politiske prioritering og under 

hensyn til at undgå samfundsmæssigt spild, er der i de endeligt vedtagne planer - i overensstemmelse med 
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Hedensted Kommunes aftale med Naturstyrelsen - lokalplanlagt for den retlige lovliggørelse af den 1.150 m2 

lagerbebyggelse, som udgør mindre end 20 % af ejendommens samlede bruttoetageareal. Det er således 

politisk prioriteret, at den investering, der allerede var foretaget i virksomhedens drift, sikres gennem et 

plangrundlag, som udlægger ejendommen til erhverv og samtidig regulerer, hvad der fremadrettet sker på 

ejendommen. 

 

I kommunens overvejelser vedrørende udformningen af kommune- og lokalplanlægning for virksomheden 

indgik såvel placeringen i landzone indenfor kystnærhedszonen og de allerede væsentlige og hovedsageligt 

lovligt foretagne investeringer i virksomheden. Formålet med kommune- og lokalplanlægningen har således 

ikke været at udlægge et nyt areal i kystnærhedszonen til en ny erhvervsanvendelse, for hvilken der ikke er 

en særlig funktionel begrundelse for en kystnær placering, men at regulere en allerede eksisterende er-

hvervsanvendelse, til hvilken hovedparten af bebyggelsen er lovligt etableret.  

 

Da planlægningen alene lovliggør et lager, som overflødiggør et tilsvarende stort udendørs oplag, vurderes 

det heller ikke, at denne del af bebyggelsen i sig selv bidrager t il at øge de erhvervsmæssige muligheder på 

ejendommen. Da skrænten langs kysten mod nord har sit højeste punkt mellem ejendommens bebyggelse og 

kysten, og såvel kysten og terrænet derefter falder igen ind mod land, og lagerbebyggelsen er halvvejs er 

bygget ind i skrænten på landsiden af denne, og skrænten desuden er bevokset med træer og buskads, 

medfører lagerbebyggelsen heller ingen ændring af den visuelle påvirkning af oplevelsen af kystlandskaber-

ne. Det skal desuden bemærkes, at såvel lagerbebyggelsen som skrænten i denne konkrete sammenhæng 

vurderes at udgøre den bedst mulige afskærmning af visuelle indtryk og lyde fra virksomhedens manøvre-

areal for større maskiner i forhold til ejendommen Søborgvej 6, hvor klager bor.  

 

…..” 

 

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
I sagens behandling har Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer deltaget: Pernille Christensen 

(formand), Ole Pilgaard Andersen, Pelle Andersen-Harild, Jeppe Brogård, Torben Hansen, Henrik 
Høegh, Iver Pedersen, Marianne Højgaard Pedersen, Peter Thyssen, og Henrik Waaben.  

 

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan Natur- og Miljøklagenævnet tage stilling til retlige spørgsmål 

i forbindelse med en kommunes afgørelse efter planloven. Det er et retligt spørgsmål, om den kræ-

vede særlige planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelse for planlægning i kystområderne 

foreligger.  

 

Kystnærhedszonen omfatter kystområderne i ca. 3 km’s afstand fra kysten i landzone og somme r-

husområder.  Hensigten med kystbestemmelserne er at friholde kystområderne for bebyggelse og 

anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed.  Det stiller særlige krav til planlægningen i de kystnæ-

re områder for at sikre den mindst mulige påvirkning af kystlandskabet.  De åbne kyststrækninger er 

særligt sårbare, hvorfor udgangspunktet også er, at nyt byggeri og anlæg skal placeres bagved 

eksisterende bebyggelse.  Endelig skal kystbestemmelserne medvirke til at sikre og udbygge befol k-

ningens adgang til kysterne. 

 

En særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnærhed lokalisering  

Bestemmelserne om planlægningen i kystnærhedszonen fremgår bl.a. af følgende bestemmelser i 

planloven: 
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I planlovens § 5 a bestemmes det, at landets kystområder skal søges friholdt for bebyggelse og 

anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed, og ifølge § 5 b må der i kystnærhedszonen kun ind-

drages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlæg-

ningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnærhed lokalisering.  

 

Kystnærhedszonen er en planlægningszone og ikke en forbudszone, men det er hensigten med 

lovbestemmelsen, at der skal stilles særlige krav til planlægningen i kystområderne.  

 

Det fremgår af lovbemærkningerne til planlovens § 5 b om særlig begrundet kystnær lokaliseri ng, at 

 

”Lokalisering af nye arealudlæg i kystnærhedszonen er således ikke udelukket, men udgangspunktet er, at 

nye arealer i byzone og anlæg i landzone skal lokaliseres i størst mulig afstand fra kystlinjen og fortrinsvis 

bag eksisterende bebyggelse.   

Bestemmelsen pålægger de planlæggende myndigheder at godtgøre behovet for kystnær beliggenhed, her-

under i fornødent omfang at belyse mulighederne for placering uden for kystnærhedszonen.  En godtgørelse 

af behovet kræver en særlig planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse.” 

 

Som eksempler på planlægningsmæssige begrundelser nævnes i lovbemærkningerne boligers lokali-

sering i forhold til infrastruktur og servicefunktioner, allerede foretagne investeringer i infrastruktur, 

og tilfælde hvor byvækst ind i landet vil komme i konflikt med klare natur- og landskabsinteresser.  

På øer, halvøer og lignende, der er helt omfattet af kystnærhedszonen, kan der fortsat inddrages 

areal til nødvendig byudvikling.  Det er understreget, at nødvendig udvikling ikke bremses af be-

stemmelserne, idet byudviklingen fastsættes ud fra den kommunale planlægning for kommunen som 

helhed.  Loven stiller alene krav om, at en sådan byudvikling skal begrundes, samt at udviklingen 

skal foregå væk fra kysten, hvis det er muligt.  

 

Som eksempel på en funktionel begrundelse nævnes i lovbemærkningerne bl.a. anlæg som har 

behov for kystnær placering af hensyn til søværts transport, udøvelse af fiskerierhvervet, kølevand, 

vindforhold o.lign, og anlæg, hvor placering udenfor kystnærhedszonen medfører uforholdsmæssige 

samfundsøkonomiske omkostninger.  

 

For at et anlæg skal kunne tillades placeret inden for kystnærhedszonen med en funktionel begrun-

delse, bør alternative placeringsmuligheder både uden for og inden for zonen være belyst, og den 

funktionelle begrundelse i kystnær lokalisering skal være afvejet mod kystnærhedszonens natur - og 

landskabsinteresser.  

 

Det bemærkes, at privatøkonomiske interesser, grundejerforhold eller behov for gunstig beliggenhed 

i forhold til herlighedsværdier ikke i sig selv kan anses for planlægningsmæssige eller funktionelle 

begrundelser.  

 

Den aktuelle sag 

Den aktuelle sag er en atypisk kystnærhedszonesag, fordi det omhandlede byggeri allerede fysisk er 

eksisterende. Der er således ikke tale om forudgående planlægning for en påtænkt bebyggelse.  

 

I den aktuelle sag er der tale om et ca. 5,3 ha stort område i landzone indenfor kystnærhedszonen, 

og som ligger ca. 300 meter fra kysten.  
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Ifølge redegørelse i Lokalplan nr. 1078 har udgangspunktet for lokalplantilvejebringelsen været 

ønsket om at bevare virksomheden, idet der er foretaget væsentlige investeringer i ejendommen, og 

det fremgår af redegørelsen, at der derfor hverken er økonomisk eller logistisk baggrund eller funkti-

onel begrundelse for at omlokalisere virksomheden, hvis kundekreds, arbejdsgiver og medarbejdere 

helt overvejende har lokal forankring.  

 

Dette ønske er isoleret set en lovlig planlægningsmæssig begrundelse for at udarbejde en lokalplan 

for et område til blandet bolig- og erhvervsformål, men det er ikke en særlig planlægningsmæssig 

og/eller funktionel begrundelse for kystnær placering.  

 

Lokalplan nr. 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun indeholder således ingen 

særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.  

 

Lokalplan nr. 1078 omfatter et ca. 5,3 ha stort område i landzone indenfor kystnærhedszonen og 

ligger ca. 300 meter fra kysten.  

 

Som tidligere nævnt skærpes kravene til begrundelse, jo tættere man kommer på kysten.  

 

Det er normalt en forudsætning for planlægning i kystnærhedszonen, herunder også planlægning for 

erhvervsvirksomhed, at det kan godtgøres, at der ikke findes brugbare alternativer i større afstand 

fra kysten.  

   

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at Hedensted Kommune – hvilket kommunen også selv ses i 

sin udtalelse at give udtryk for – har godtgjort lovens krav om en særlig planlægningsmæssig eller 

funktionel begrundelse for kystnær lokalisering, jf. planlovens § 5b, stk. 1, nr. 1.  

 

Der er tale om privatøkonomiske interesser for et område, der ligger ca. 300 m fra kysten, og som 

ikke understøtter en eksisterende infrastruktur i forhold til de omkringliggende arealer.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet bemærker, at det er formålsløst at hjemvise sagen med henblik på, at 

kommunen reparerer afgørelsen efter kystzonereglerne, således, at den afspejler de faktiske forhold, 

som særligt kan begrunde planlægningsmæssigt eller funktionelt den kystnære lokalisering, idet de 

faktiske forhold herfor ikke er til stede.  

 

Der er tale om et ulovligt byggeri, som ikke kan gøres lovligt ved en lokalplan, der – som her – ligger 

i kystnærhedszonen.  

 

Den omstændighed, at Hedensted Kommune henviser til, at Naturstyrelsen ifølge aftale med kom-

munen ikke vil komme med indsigelser mod planforslagene i høringsperioden, kan ikke føre til et 

andet resultat. Det bemærkes, at det er kommunen, der skal iagttage, at kravene i planlovens § 5b, 

stk. 1, nr. 1, er opfyldt i forbindelse med udarbejdelse af plangrundlaget.  

 

På ovenstående baggrund ophæver Natur- og Miljøklagenævnet Hedensted Kommunes afgørelse af 

29. oktober 2014 om vedtagelse af Lokalplan nr. 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud 

og Snaptun samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 5 på grund af en manglende planlægningsmæs-

sig og/eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. 
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Kommunen må herefter som tilsynsmyndighed søge bygningen lovliggjort på anden vis – enten 

retligt (landzonetilladelse) eller fysisk (fjernelse). 

 

I forhold til en hel eller delvis retlig lovliggørelse må kommunen tage stilling til, hvorvidt der inden 

for lovens rammer kan meddeles en landzonetilladelse til (dele af) tilbygningen til virksomheden. 

Kommunens afgørelse af spørgsmålet vil kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har samtidig hermed truffet afgørelse om, at klage over kommunens 

afgørelse af 4. juli 2014 om, at der ikke skulle foretages en miljøvurdering af planforslagene, ikke 

længere betragtes som aktuel (NMK-41-00278) og derfor bortfalder.  

 

Afgørelsen er truffet af et enstemmigt nævn. 

 

På nævnets vegne 

 

 

 

 
Henriette Oldager 

Fuldmægtig, cand. jur. 

 

 

 

 

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

 

Hedensted Kommune, Leni Pedersen, sagsnr.: 01.02.05-K02-4-14 og 01.02.05-P16-2-13,  le-

ni.pedersen@hedensted.dk; raadhus@hedensted.dk 

 

Svend Smedegaard, svs@landplan.dk 

 

Torben Ross Sørensen, torbenross@gmail.com 

  

Skjold Tveen Jensen, skjold@tveen.dk  

 

og pr. brev til: 

 

Michael Mortensen 

Snaptunvej 11 

7130 Juelsminde 
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