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Overskrift
Landzonesag på Klaks Møllevej 25, 8700 Horsens

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til ansøgningen om landzonetilladelse til opførelse af 
nyt udhus på 250 m2.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Historik
Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling
Der søges om landzonetilladelse til opførelse af en bolig på 250 m2 og et udhus på 250 
m2 som erstatning for eksisterende bebyggelse på ejendommen Klaks Møllevej 25, 8700 
Horsens. Ejendommen ligger i landzone, se Bilag 1 – Oversigtskort.

De eksisterende bygninger er opført på matr. nr. 50 a Korning By, Korning. Den ønskede 
bebyggelse ønskes opført på nabomatriklen nr. 5 d Korning By, Korning. De to matrikler 
er tilsammen 19.298 m2 og der er ikke landbrugspligt. På ejendommen findes jf. BBR en 
bolig på 83 m2 fra 1880, et udhus på 150 m2 fra 1880, som er sammenbygget med 
boligen, og et udhus på 14 m2 fra 2007.

Den eksisterende bebyggelse fra 1800 er i dårlig stand og ansøger ønsker med flytningen 
af bebyggelsen at opnå en mere hensigtsmæssig placering. Det ansøgte placeres 20 
meter fra det eksisterende. Udhuset påtænkes dels at blive brugt til hobbylandbrug (170 
m2) og til garage (80 m2). De nye bygninger ønskes opført i mursten med sort ståltag 
med teglprofil. Vinduer og døre males sort. Udhusearealet øges i forhold til det 
nuværende, der ønskes nedrevet og overstiger 100 m².  

Ejendommen ligger i et område udpeget i Kommuneplan 2013-2025 som et område med 
særligt værdifuldt landskab, som hovedregel skal friholdes for byggeri, anlæg mm. 
Hvor byggeri og anlæg tillades, skal byggeriet besidde en høj arkitektonisk kvalitet og 
samspillet med landskabet skal prioriteres højt. 
Terrænet i området, hvor det ansøgte ønskes placeret, stiger jævnt mod sydøst. Det 
ansøgte påtænkes placeret højre end den eksisterende bebyggelse, men stadig på 
bakkesiden således, at terrænet stiger fortsat bag de nye bygninger. I forhold til den 
eksisterende bebyggelse ønskes det ansøgte placeret trukket længere tilbage fra vejen, 
dog indenfor 20 m fra eksisterende bebyggelses placering. I nærområdet har 
bebyggelsens struktur en spredt karakter, dvs. der findes såvel bebyggelse placeret 
langs vejen som trukket tilbage. På baggrund af ovenstående er det administrationens 
vurdering, at det ansøgte er ikke væsentligt påvirker landskabet.
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Ejendommen ligger næsten i sin helhed indenfor åbeskyttelseslinjen, hvorfor det ansøgte 
kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16. Administrationen vurderer, at 
det ansøgte ikke har nogen væsentlig negativ påvirkning på åen som landskabselement 
eller dyre- og plantelivet nær åen. Derudover ville den nye bebyggelse blive placeret 
længere væk fra åen. Administrationen forventer derfor, at arbejde mod en dispensation 
fra åbeskyttelseslinjen, såfremt der skal arbejdes på en landzonetilladelse.

Ejendommen (afgrænset med rød farve) vist på kort med åbeskyttelseslinjen og højdekurver. 

Den nye ønskede beliggenhed for byggeriet er i området udpeget i Kommuneplan 2013-
2025 til potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturbeskyttelsesinteresser (ny 
natur) og skal derfor så vidt muligt friholdes for byggeri, anlæg og arealanvendelse, der 
forringer muligheden for at oprette nye naturområder og sammenhænge mellem 
eksisterende naturområder. Det vurderes dog ikke, at den nye placering af byggeriet vil 
forringe denne mulighed, da den naturlige forbindelse mellem de eksisterende 
naturområder er langs åen.

De eksisterende bygninger, som ønskes nedrevet, er beliggende indenfor kulturmiljø 95. 
Klaks Mølle udpeget i kommuneplanen. Ændring af eksisterende bygninger indenfor et 
udpeget kulturmiljø kan kun ske med hensyntagen til, at enkeltelementer eller 
sammenhænge mellem de kulturhistoriske elementer ikke forringes eller går tabt. Der er 
tale om den gamle smedje, som blev bygget samtidigt med den nye møllegård. Glud 
Museum har den 23. november 2015 fremsendt bemærkninger til sagen – se bilag. Det 
er Glud Museums vurdering, at bygningen er karakteristisk for kulturmiljøet og dens 
placering ud til vejen ikke er uvæsentlig. 
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Administrationens vurderer, der i nærområdet er bebyggelsen enten opført langs vejen 
eller trukket tilbage i landskabet. Det ansøgte vil dermed ikke væsentligt påvirke 
kulturmiljøet. 

Det ansøgte har været i nabohøring i perioden fra den 11. november 2015 til den 25.
november 2015 og i høringsperioden har kommunen alene modtaget de ovennævnte 
bemærkninger fra Glud Museum.

Kommunikation
Beslutningen meddeles ansøgeren.

Lovgrundlag
Dispensationen fra Naturbeskyttelseslovens § 16, jf. lovens § 65.

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 
udhusbebyggelse 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.


