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Afslag på ansøgning om landzonetilladelse 
 
Du har ansøgt om tilladelse til at opføre et læskur/udhus på 34 m² på 
ejendommen matr.nr. 3a Hage By, Hammer, beliggende Hagevej 5, 
Hammer, 7160 Tørring.  
 
Ejendommen ligger i landzone. Det ansøgte kræver tilladelse efter be-
stemmelserne i Planlovens § 35. 
 
Afgørelse 
Der meddeles herved afslag til at opføre et læskur/udhus på 34 m² til 
heste.  
 
Afslaget meddeles efter Planlovens § 35, stk. 1. 
 
Vurdering 
Sagen har været behandlet på Udvalget for Teknik den 04.02.14, sags-
fremstillingen kan ses på www.hedensted.dk – Om kommunen – Byråd – 
Dagsorden og referater fra byråd og udvalg.  
 
Udvalget har vurderet, at der ikke er helt særlige begrundelser for at op-
føre et udhus på 34 m² i tilbygning til eksisterende udhus på 174 m², så-
ledes at den samlede bygningsmasse herefter vil udgøre 208 m² i alt. 
Desuden er der et udhus på 118 m² samt endnu et udhus på 115 m² på 
ejendommen.  
 
Jf. Natur - og Miljøklagenævnets praksis gives der ikke tilladelse til ud-
husbygninger (herunder læskure, carporte, garager) på 100 m² og der-
over, med mindre der forligger helt særlige omstændigheder. Eksiste-
rende udhusbygninger på ejendommen fratrækkes de 100 m². 
 
Klagevejledning 
Kommunens afgørelse kan inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev 
ankes til Natur- og Miljøklagenævnet jf. vedlagte klagevejledning. 
 
I øvrigt 
Hedensted Kommune gør opmærksom på, at byggesagen henlægges 
uden videre sagsbehandling. 
 
 



 
Med venlig hilsen 
 
 
Merete Garic 
 
 
 
 
 
Brevet er sendt til 
Ansøger, Hagevej 5, 7160 Tørring 
Danmarks Naturfredningsforening - dnhedensted-sager@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening – natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening Hedensted – hedensted@dof.dk 
Friluftsrådet – Soehoejlandet@friluftsraadet.dk 
Glud Museum - kulturarv@gludmuseum.dk 
Horsens museum - horsensmuseum@horsens.dk 
Energinet. dk  – Ledningsinfo@Energinet.dk 
 

 

 



Klagevejledning 
 
Afgørelser truffet efter Planlovens § 35 kan påklages igennem kommu-
nen til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovens § 58, stk. 1 og 2. Klagefri-
sten er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort på kommunens 
hjemmeside www.hedensted.dk/tilladelserogplaner. Tilladelsen må ikke 
udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der er klaget, må tilladelsen 
ikke udnyttes, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet opretholder tilla-
delsen. 
 
Ansøger og enhver, der har retlig interesse i sagens udfald, kan klage. 
Klage kan endvidere landsdækkende organisationer, der som hovedfor-
mål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser indenfor arealanvendelsen på betingelse af, at forenin-
gen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 
 
Klager skal stiles til:  
 
Natur- og Miljøklagenævnet  
Rentemestervej 8 
2400 København NV 
 
Men klager skal indsendes til:  ByogLandskab@Hedensted.dk 
 
eller pr. brev til:   
 
Hedensted Kommune 
Teknik og Miljø 
Tjørnevej 6  
7171 Uldum 
 
Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet vedlagt 
sagens akter med de bemærkninger, klagen giver anledning til. Du vil 
modtage kopi af kommunens brev til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af kla-
gen, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet, gebyret er 
på 500 kr. Nævnet sender en opkrævning på gebyret, når nævnet har 
modtaget klagen fra kommunen. Natur- og Miljøklagenævnet påbegyn-
der ikke behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnet hjemmeside 
www.nmkn.dk   
Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen. 
 
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 
måneder fra offentliggørelsesdatoen. 
 

 
 


