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Overskrift
Landzonesag på Hagevej 5 i 7160 Tørring

Beslutningstema
Udvalget for Teknik bedes tage stilling til landzonesag om 61 m2 tilbygning til udhus på 
ejendommen matr. nr. 3a Hage By, Hammer beliggende Hagevej 5, 7160 Tørring.

Økonomi
Ingen bemærkninger

Historik
Den 26. september 2013 modtog Hedensted Kommune en ansøgning om 34 m2 læskur 
til heste + foderrum som tilbygning til eksisterende udhus på 174 m2 på Hagevej 5.

Sagen har været behandlet på Udvalget for Teknik den 4. februar 2014 jf. beslutning på 
Teknik og Miljøudvalget d. 2. december 2013, hvor det blev besluttet at alle ansøgninger 
om udhusbygninger med et samlet areal over 100 m² skulle behandles i Udvalget for 
Teknik. Udvalget vurderede dengang, at der ikke var helt særlige begrundelser for at op-
føre et udhus på 34 m² i tilbygning til eksisterende udhus på 174 m², således at den 
samlede bygningsmasse ville udgøre 208 m². Desuden var der i forvejen yderligere et 
udhus på 118 m² samt endnu et udhus på 115 m², således at det samlede udhusareal på 
ejendommen i alt ville udgøre 441 m2.

Administrationen sendte afslag på ansøgning om landzonetilladelse til tilbygning på 34 
m2 til ansøger den 21. februar 2014.

Sagsfremstilling
I forbindelse med en BBR-registrering oplyste ejer telefonisk, at der på ejendommen er 
opført en udhustilbygning på 61 m2 på eksisterende udhus på 174 m2. (Ikke de ansøgte 
34 m2 fra 2013.)

Ejendommen er beliggende i landzone i et område, der er udpeget som særligt naturom-
råde for småbitoper og ligger tæt på NATURA 2000. Grunden er 9171 m2 og der er ikke 
landbrugspligt.

På ejendommen er der en bolig på 163 m2, et udhus på 118 m2, et udhus på 115 m2 
samt et udhus på 174 m2.

Jf. 'Nyt administrationsgrundlag for udhuse' vedtaget af Udvalget for Teknik på udvalgs-
møde den 8. november 2016 skal sager med et samlet udhusareal på mere end 250 m2 
foreligges udvalget. I nærværende sag med den nuværende tilbygning på 61 m2, så er 
det samlede udhusareal i alt 468 m2.

Da byggeriet er opført og da Udvalget for Teknik har meddelt afslag til bygningen på et
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udvalgsmøde primo 2014, så beder administrationen Udvalget for Teknik om at behandle
sagen.

Kommunikation
Beslutningen meddeles ejer

Lovgrundlag
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, § 35, stk. 1.

Administrationen indstiller,
Til politisk drøftelse


