
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landzonetilladelse  

 
Vedrørende:  Ejendommen matrikelnummer 3X BÅSTRUP BY, Ø. SNEDE, med 

adressen Båstrupvej 29A, 8722 Hedensted 
_______________________________________________________________________ 

 

Afgørelse  

Der meddeles landzonetilladelse til opførelse af 2 siloer til erstatning for eksisterende 
bygning.  

Offentliggørelse 
Afgørelsen vil så vidt muligt blive offentliggjort torsdag den. 2. marts 2023 ved annon-
cering på Hedensted Kommunes hjemmeside  
 

 
Ejendommens placering i landskabet ses på luftfoto fra 2022 

Ansøgningen  
Hedensted Købmandsgård har søgt om tilladelse til at opføre to ens stålsiloer til erstat-
ning for 1000 m² bygning. Bygningen har været brugt til opbevaring af korn, og erstattes 
af siloer til samme opbevaringsformål. Siloerne har udvendig diameter på 22 m og en to-
tal højde på 18,2 m. Hver silo kan rumme 4917 m3. Samlet 2 x 4917 m3 = 9834 m3. 
Siloerne placeres på ejendommens nordvestlige del, ud til Båstrupvej. 

Stationsparken 1 
7160 Tørring 

T: 79755000 
 

Camilla Lenbroch Hansen 

D: +4579755605 

M: Landskab@Hedensted.dk 

 

Sagsnr. 02.34.00-P19-85-23 

 

1.3.2023 

https://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser
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De 2 ansøgte siloers placering på ejendommen vises med gule markeringer på luftfoto fra 2022 
 

Ejendommen 

Ejendommen er ifølge BBR bebygget med: 
 4 stk. kornsiloer fra 2010, hver med at areal på 412 m² 
 Bygning nr. 1 til industri uden integreret produktionsapparat fra 1961 på 268 m² 
 Bygning nr. 2 til industri uden integreret produktionsapparat fra 1961 på 32 m² 
 Bygning nr. 3 til industri uden integreret produktionsapparat fra 1973 på 373 m² 
 Bygning nr. 4 til industri uden integreret produktionsapparat fra 1971 på 330 m² 
 Bygning nr. 5 til industri uden integreret produktionsapparat fra 1964 på 575 m² 

 Bygning nr. 6 til industri uden integreret produktionsapparat fra 1975 på 1000 m²  
 Bygning nr. 7 til kontor fra 1983 på 553 m² 
 Bygning nr. 8 til industri uden integreret produktionsapparat fra 1979 på 1938 m² 
 Bygning nr. 9 til parkering- og transportanlæg fra 1979 på 256 m² 
 Bygning nr. 10 til industri uden integreret produktionsapparat fra 1982 på 184 m² 
 Bygning nr. 11 til industri uden integreret produktionsapparat fra 1984 på 2175 

m² 
 Bygning nr. 12 til industri uden integreret produktionsapparat fra 1985 på 1389 

m² 
 Bygning nr. 13 Bygning til produktion fra 1988 på 450 m² 

 
Bygning nr. 6 nedrives i forbindelse med opførelse af det ansøgte. 
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Relevante tegninger fra ansøgning er sat ind herunder: 
 

 
Ansøgers indsendte situationsplan, som viser de ansøgte siloers placering på ejendommen. 

 

 
Ansøgers indsendte 3D illustration af de ansøgte siloer 
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Ansøgers indsendte facadetegning af de 2 siloer. 

Landskabelige udpegninger  
Ejendommen ligger i landzone. Der må generelt ikke foretages udstykning, opføres ny 
bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede 
arealer i landzone uden tilladelse fra landzonemyndigheden. Det ansøgte kræver landzo-
netilladelse fordi der opføres ny bebyggelse, som ikke er omfattet af planlovens §36 und-
tagelsesbestemmelser. 

 
Den del af ejendommen, som bebygges er omfattet af følgende udpegninger i gældende 
kommuneplan for Hedensted Kommune: 
 

• Støjbelastet areal: Støjbelastede arealer må kun udlægges til støjfølsom anven-
delse, hvis den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener. 

• Specifik geologisk bevaring: Værdifulde geologiske landskabstræk, deres indbyr-
des overgange og sammenhænge, skal sikres. I det konkrete tilfælde udspringer 
den geologiske bevaring fra Løsning Hedeslette – Smeltevandsslette ved den Øst-
jyske israndslinje. 

Jf. Hedensted Kommuneplan er ejendommen omfattet af kommuneplanramme 5.L.02 
Båstrup, som udlægger området til blandet bolig- og erhvervsområde.  
 
Båstrup er en mindre landsby beliggende omkring 1 km vest for motorvej E45, vest for 

Hedensted og mellem Øster Snede mod nord og Gammelsole mod syd. Virksomheden 
Hornsyld Købmandsgårds, udgør en større del af landsbyen, med bygninger på hver side 
af Båstrupvej. Derudover fines der endnu en virksomhed, et større landbrug og en klynge 
enfamiliehuse. Det omkringliggende landskab er let kuperet og primært præget af dyr-
kede marker. 
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Landsbyen Båstrup ses på skråfoto - virksomheden Hornsyld Købmandsgård ses øverst til højre, 
det større landbrug øverst til venstre, anden virksomhed nederst til venstre og en klynge enfamilie-
huse ses nederst til højre i billedet 

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. 6,7 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, da siloerne opføres til erstatning for eksisterende byg-
ning med omtrent samme placering, volumen og det er forventeligt, at en eksisterende 
virksomhed erstatter eksisterende bygninger med nye. Det ansøgte har derfor ikke været 
udsendt i høring.   
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Vurdering  
Hedensted Kommunes samlede vurdering er, at det ansøgte ikke er i strid med de, for 
ejendommen gældende, landskabelige udpegninger og at der kan meddeles landzonetil-
ladelse til det ansøgte. 
 

I afgørelsen er der lagt særligt vægt på, at: 
 

• Ejendommen ligger inden for område, som i kommuneplanramme er udlagt til 
blandet bolig- og erhvervsområde. 

• Det ansøgte opføres til erstatning for eksisterende bygning. 
 
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. 
 

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 
 
Camilla Lenbroch Hansen 
Landskabssagsbehandler 
 
 
 
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/

