
 
 
Danmarks Naturfredningsforening 
Masnedøgade 20 
2100 København Ø 
 
 
 
 
 
 
KOPI TIL ORIENTERING 
 
Landzonetilladelse  

 
Vedrørende:  Ejendommen matrikelnummer 1G BRÅSKOVGÅRD, STEN-

DERUP, med adressen Bråskovvej 27, Bråskov, 8783 Horn-
syld  

___________________________________________________________________ 
 
Afgørelse  
Der meddeles landzonetilladelse til ombygning af eksisterende bolig til dobbelthus.   

Offentliggørelse 
Afgørelsen vil så vidt muligt blive offentliggjort tirsdag d. 28. februar 2023  ved an-
noncering på Hedensted Kommunes hjemmeside  
 

 
Ejendommens placering i landskabet vises på luftfoto fra 2022. 

Stationsparken 1 
7160 Tørring 
T: 79755000 
 
Trine Ross Laursen 
D: +4579755654 
M: +4530328942 
Mail:  
landskab 
@hedensted.dk 
Sagsnr. 02.34.00-P19-
1720253-22 
 
28.2.2023 

https://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser
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Ansøgningen  
Der er ansøgt om tilladelse til at ændre anvendelse af eksisterende bolig til to boligenhe-
der med lodret lejlighedsskel. Hver bolig får et areal på 69 m². Der ændres ikke på byg-
ningens højde eller materialevalg. Der sker en omplacering af enkelte vinduer og døre.  
 
Eksisterende sekundær bebyggelse nedrives. Der opføres to carporte med integreret ud-
hus hver på 18 m².  
 

 
Luftfoto fra 2022 viser den omtrentlige placering af det ansøgte hus, som ombygges på ejendom-
men 
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Relevante tegninger fra ansøgning er sat ind herunder: 

 
Ansøgers indsendte tegninger af det ønskede projekt 
 

Landskabelige udpegninger  
Ejendommen er omfattet af følgende udpegninger i gældende kommuneplan for Heden-
sted Kommune: 
 

 Bevaringsværdige landskaber - landskaber, der er særligt karakteristiske på 
grund af deres natur-, kulturgrundlag og/eller rumlige og visuelle fremtoning. 
 

 Støjbelastet areal – I den fælles planlægningszone for støj må der ikke planlæg-
ges områder til støjfølsom anvendelse, før det er dokumenteret, at det samlede 
støjniveau er acceptabelt. 

 
• Klimatilpasningsområde - Klimatilpasningsområder er arealer, som risikerer at 

blive udsat for periodevise oversvømmelser som følge af klimaforandringerne frem 
til år 2100. Her med risiko for oversvømmelse fra kloaknettet. 
 

 Større sammenhængende landskaber - er landskaber, som der er behov for at 
beskytte da, de er med til at skabe de fysiske og visuelle sammenhænge mellem 
de bevaringsværdige landskaber. 

 
 Værdifulde kulturmiljøer – Nybyggeri, udvidelse eller ændring af eksisterende 

bygninger, tekniske anlæg og større terrænændringer inden for et kulturmiljø kan 
kun ske under hensyntagen til, at enkelte elementer eller sammenhænge mellem 
de kulturhistoriske elementer ikke herved forringes eller går tabt. 
 

Der gøres opmærksom på, at der i fremtiden kan forekomme lejlighedsvise oversvøm-
melser i området, hvor din ejendom er beliggende, og at Hedensted Kommune ikke er 
erstatningsansvarlig i tilfælde af skader som følge af oversvømmelse. 
 

Naturbeskyttelsesloven 
Ejendommen er delvist beliggende inden for åbeskyttelseslinjen.  
Da der findes lovligt opført bebyggelse mellem åen og det ansøgte, kræver det ansøgte 
ikke dispensation fra åbeskyttelseslinjen. 
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Ejendommen 
Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 3.L.13, som udlægger området til blan-
det bolig og erhverv. Af rammen fremgår følgende vilkår for tilladt bebyggelsesomfang: 

 Maksimal bebyggelsesprocent er 40% af det enkelte jordstykke 
 Maksimale antal etager er 2 
 Maksimal højde er 8,5 m 

Grunden har et grundareal på 815 m². Ved en eventuel udstykning til to grunde bliver 
grundene henholdsvis 362 m² og 453 m².    
 
Ejendommen er ifølge BBR i dag bebygget med: 

 Et enfamiliehus fra 1906 med et samlet boligareal på 83 m² og 
 Et udhus på 33 m², som nedrives i forbindelse med projektet. 

  
Ejendommen er beliggende i den nordlige del af landsbyen Bråskov.  
  
Terrænet på ejendommen er overvejende fladt og dette ændres ikke væsentligt ved byg-
geriet. 
 

Naturvurdering  
Der skal ifølge Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med interna-
tionale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bkg. nr. 1383 af 26. 
november 2016 (Plan-habitatbekendtgørelsen) foretages en vurdering af om projektet 
kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt. 
 

Natura 2000 
Der er ca. 6,6 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 
område nr. 78 ’Skove langs nordsiden af Vejle Fjord’, som rummer Habitatområde nr. 67 
og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45.  
På grund af afstanden og projektets karakter vurderes det ikke at have indflydelse på 
Natura 2000 områdernes udpegningsgrundlag. 
 

Bilag IV-arter  
Der er ifølge Danmarks Miljøundersøgelser, jf. Håndbog om dyrearter på habitatdirekti-
vets bilag IV, faglig rapport nr. 635, fra 2007 fra DMU, udbredelsesområde for flere bilag 
IV-arter.  
Hedensted Kommune vurderer, at projektet, på grund af den hidtidige anvendelse af are-
alet, ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets 
bilag IV. 
 

Høring  
I landzonesager skal kommunen foretage en høring med mindre det vurderes, at sagen 
er af underordnet betydning for naboerne jf. planlovens § 35 stk. 4. 
 
Det vurderes at sagen er af underordnet betydning for både myndigheder, høringsberet-
tigede organisationer og naboer fordi det ansøgte omhandler ændret anvendelse af en 
eksisterende bolig til 2 boliger, den eksisterende bygnings ydre geometri ikke ændres 
væsentligt og der ikke sker væsentlige ændringer af det bestående miljø.   
Det ansøgte har derfor ikke været udsendt i høring. 
 

Vurdering  
Hedensted Kommunes samlede vurdering er, at det ansøgte ikke vil påvirke de landska-
belige værdier udpeget i kommuneplanen i væsentlig negativ grad.  
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I afgørelsen er der lagt særligt vægt på, at:  

 Ejendommen i kommuneplanramme er udlagt til boliger  
 Ejendommen er beliggende i et område med tættere landsby bebyggelse  
 Eksisterende bolig ændre anvendelse til 2 boliger i form af dobbelthus 

 
Hedensted Kommune har på baggrund af ovenstående vurderet, at det ansøgte er i over-
ensstemmelse med de hensyn som planlovens landzonebestemmelser skal varetage. 
 
Lovgivning  
Tilladelsen meddeles efter planlovens § 35, stk. 1 (LBK nr. 1157 af 01/07/2020). 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den ikke er 
udnyttet inden for 5 år. 
 

Andre tilladelser  
Det ansøgte kan også kræve andre tilladelser, for eksempel byggetilladelse. Det er ejers 
ansvar at ansøge om de nødvendige tilladelser. 
 

I øvrigt  
Der gøres i øvrigt opmærksom på, at Museumslovens § 25 giver en bygherre mulighed 
for at bede det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse forud for anlægsarbej-
dets opstart. Ifølge museumslovens § 27 stk. 2 gælder desuden følgende: Findes der un-
der jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører 
fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste 
statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum – i dette tilfælde Vejle Museum. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Trine Ross Laursen 
Byggesagsbehandler 
 
 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til:  
Danmarks Naturfredningsforening 
Dansk Ornitologisk Forening  
Dansk Ornitologisk Forening Hedensted  
Friluftsrådet  
Glud Museum 
Vejle museum  
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Klagevejledning 
 
Klageregler 
Borgere, virksomheder og organisationer kan påklage afgørelser truffet i henhold til plan-
loven efter planlovens § 58. 
 
Hvis du vil klage  
Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive kla-
gen via Planklagenævnets Klageportal, som du finder et link til på Borger.dk og Virk.dk. 
Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune. 
 
På Nævnenes Hus hjemmeside er der en vejledning til, hvordan du klager. Når du klager, 
skal du betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er be-
talt. 
 
Klagefrist 
Klage skal ske inden 4 uger fra annoncering på kommunens hjemmeside. Hvis afgørelsen 
ikke er offentlig bekendtgjort på hjemmesiden, gælder klagefristen fra modtagelsen i e-
boks. 
 
Opsættende virkning 
En klage over denne afgørelse har opsættende virkning efter lovgivningen. Planklage-
nævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde. 
 
Fritagelse for at bruge Klageportalen 
Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kom-
munen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til 
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes. 
 
Domstolsafgørelse 
Hvis du vil have Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske in-
den 6 måneder efter, at deres afgørelse er meddelt. 
 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/

