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Overskrift 

Landzonesag på Skovvej 45, Kragelund i Løsning  

 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik bedes tage stilling til landzoneansøgning om etablering af en parke-

ringsplads til 8 lastbiler på matr. nr. 11b Kragelund By, Ø. Snede til eksisterende vogn-

mandsvirksomhed med adressen Skovvej 45, Kragelund, 8723 Løsning med matr. nr. 2b 

Kragelund By, Ø, Snede.  

 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

 

Sagsfremstilling 

Ansøger ønsker at etablere en parkeringsplads med en størrelse på ca. 5500 m² til brug 

for op til 8 lastbiler til eksisterende vognmandsvirksomhed.  

 
Placering af ansøgte p-plads for lastbiler 
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Der vil i tilknytning hertil blive etableret en ny overkørsel samt ny vej ind til parkerings-

pladsen (se bilag 3). Ansøger oplyser, at der vil være kørsel til og fra parkeringspladsen 

på skiftende tider af døgnet. Uddybende beskrivelse af projektet med tilhørende fotos af 

berørte område ses på bilag 1, 3 og 5. 

 

En grusbelagt parkeringsplads, der efter det oplyste skal anvendes til parkering af last-

vogne med anhænger og med en størrelse, der giver plads til parkering af indtil otte last-

vogne med lad kræver en landzonetilladelse.  

 

Den ansøgte parkerings-/oplagsplads ønskes etableret på en i dag bar mark på matr. nr. 

11b Kragelund By, Ø. Snede beliggende mellem ansøgers ejendom og naboejendommen 

Skovvej 39 og 37 (se bilag 4 og 6) 

Ansøger er ikke ejer af marken (i dag ejes denne af Fælledvej 60, 8723 Løsning), men 

ansøger ønsker at erhverve sig ca. 5500 m² af matriklen til sin virksomhed på Skovvej 

45 på. Denne udstykning vil skulle behandles i en særskilt landzonesag. 

 

I henhold til BBR er ejendommen, hvorpå virksomhedens bygninger i dag er placeret, på 

5809 m2 og består af et enfamiliehus (1887) med et boligareal på 190 m2 og med et 

samlet udhusbyggeri på 432 m2. Henholdsvis 138 m2 (opført 1952), 102m2 (opført 1952) 

og 192 m2 (opført 1987). Den eksisterende vognmandsvirksomhed er etableret i ejen-

dommens overflødiggjorte landbrugsbygninger og har ifølge ansøger ca. 12 ansatte. 

 

Industri og Miljø oplyser bl.a. at Hedensted Kommune ofte modtager klager fra naboer 

der er plaget af støjgener fra parkerede lastvogne på baggrund af tomgangskørsel og kø-

leanlæg. Det forventes, at en parkeringsplads så tæt op af en beboelsesejendom, Skov-

vej 39, vil kunne bidrage til væsentlige støjgener fra opstart af køretøjer, tomgangskør-

sel og ikke mindst fra køleanlæg Se bilag 7 

 

Ansøgningen har været i partshøring i henhold til forvaltningsloven fra den 22. december 

2016 til den 9. januar 2017. Der er indkommet en bemærkning fra Vejle Museum til sa-

gen inden for høringsperioden. Vejle Museum anbefaler at der foretages en arkæologisk 

forundersøgelse før en evt. etablering af p-plads. Se bilag 8. 

 

Naboejendommen Skovvejen 39 står i dag forladt og tom. Den ansøgte oplagsplads stø-

der op til denne adresse. Hedensted Kommunen har i efteråret 2016 fået en forespørgsel 

fra en interesseret køber af Skovvejen 39, om muligheden for nedrivning og genopførelse 

af bolig. Hedensted Kommune har givet tilkendegivelse på tilladelse til dette. Da partshø-

ringen i f. m. ansøgning om landzonetilladelse til parkeringsplads blev foretaget, er den 

på det givende tidspunkt ejeren (nu tidligere ejer) af ejendommen der blev hørt. Heden-

sted Kommune var ikke bekendt med at Skovvejen 39 var under handlen hvorfor de nye 

(og nuværende) ejere ikke er blevet partshørt. Efter høringsfristen har de nye ejere af 

ejendommen Skovvej 39 fremsendt deres synspunkter til ansøgning om landzonetilladel-

se til parkeringspladsen. Skovvej 39 mener ikke at en oplagsplads som ansøgt hører 

hjemme i landzone og de er bekymrede fra støj fra lastbilmotorer og kompressorer. Se 

bilag 9. 

 

Den omhandlede beboelsesejendom er beliggende i landzonen i det åbne land, indenfor 

et værdifuldt landbrugsområde og i skovbyggelinje. Et af formålene med landzonebe-

stemmelserne er at sikre, at landskabelige hensyn tilgodeses, og at udviklingen sker i 
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overensstemmelse med planlægning for området. Bestemmelserne skal således modvirke 

spredt og uplanlagt by- og erhvervsudvikling i det åbne land. Erhverv, som ikke har for-

bindelse med jordbrugserhvervene, skal som hovedregel henvises til erhvervsområder i 

byzone.  

Administrationen henleder opmærksomheden på, at såfremt der meddeles landzonetilla-

delse til den ansøgte parkeringsplads, vil dette kunne få betydning for fremtidige lignen-

de sager (præcedens), samt være egnet til at give ansøger forventninger om adgang til 

senere at kunne udvide virksomheden. 

Det ansøgte vurderes derfor at være i strid med planlovens intentioner i det åbne land. 

 

Kommunikation 

Beslutningen meddeles ansøger. 

 

Lovgrundlag 

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

 

Indstilling 

At der meddeles afslag til ansøgte. 


