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15. Møllebakken 5, 7361 Ejstrupholm - Ændret anvendelse - 
etablering af boliger og kontor i kontorbygning (E) 

01.03.03-P19-85-21 

Beslutning 

Vedtaget. 

Behandlingsforløb 

Teknik- og Miljøudvalget 7. december 2021 

Tidligere udvalgsbeslutninger 

 

Indstilling 

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at 
 

 der kan meddeles landzonetilladelse til det ansøgte, hvis der ikke indkommer 
væsentlige indsigelser i forbindelse med naboorienteringen.  

 

Sagsfremstilling 

Ansøger, som ønsker at købe ejendommen og flytte sin entreprenør-virksomhed til adressen, 
ønsker at indrette to boliger i en eksisterende kontorbygning på Møllebakken 5, Gludsted, 
7361 Ejstrupholm. Ejendommen har tidligere huset en foderstofforretning. Kontorbygningen er 
på ca. 186 m2, med ydervægge i mursten og fladt tag. Ydervæggene bevares, mens det flade 
tag erstattes med spær og høj rejsning, så der kan indrettes en 1. sal. Ændringen betyder, at 
bygningen bliver ca. 4,7 meter højere end i dag. 1. salen skal indrettes som en lejlighed 
(lejemål), mens der skal indrettes privat bolig samt kontor i stueplan. Ejendommen er vist på 
nedenstående kortudsnit. 
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Kortudsnit: Møllebakken 5, 7361 Ejstrupholm. Kontorbygningen er vist med rød prik. Nord er 
opad på kortet. 
 
Udvalget skal tage stilling til følgende 
Udvalget skal tage stilling til, om der kan meddeles landzonetilladelse til det ansøgte. 
 
Planlægnings- og lovgivningsmæssige forhold 
 
Ejendommen ligger i/inden for: 
 

1. Landzone 
2. Landsbyafgrænsning 
3. Kommuneplanramme - blandet bolig og erhverv 
4. Geologisk bevaringsværdi 
5. Særlig værdifuldt landbrugsområde 

 
ad 1. Landzone 
Ejendommen ligger i landzone. Jævnfør planlovens § 35, stk. 1, må der i landzone som 
hovedregel ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages ændringer i anvendelsen af 
bestående bebyggelse. Et af formålene med landzonebestemmelserne er at sikre, at 
landskabelige hensyn tilgodeses, og at udviklingen sker i overensstemmelse med 
planlægningen for området. Etablering af to boliger i en kontorbygning (erhvervsbygning) er 
ændret anvendelse og omfattet af kravet om landzonetilladelse. 
 
Da der skal etableres to boliger (mere en én bolig) kræver forholdet en landzonetilladelse, 
efter den særlige bestemmelse i planlovens § 35, stk. 10: Kommunalbestyrelsen kan meddele 
tilladelse efter stk. 1 til etablering af flere boligenheder i eksisterende bygninger i landzone, 
som er egnede hertil. Det er en forudsætning, at boligenhederne indrettes uden væsentlig om- 
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eller tilbygning. De nye boligenheder er ikke omfattet af retten til at udvide til 500 m2 efter § 
36, stk. 1, nr. 10, og kan ikke overgå til anvendelse til fritidsboliger efter § 36, stk. 1, nr. 11. 
 
ad 2. Landsbyafgrænsning 
Ejendommen ligger inden for en i kommuneplanen udpeget, landsbyafgrænsning - Gludsted. 
Ifølge retningslinjerne i kommuneplanen, skal der som udgangspunkt kun opføres nye boliger 
og erhvervsbyggeri i landzone, hvis det kan ske inden for de i kommuneplanen afgrænsede 
landsbyer. Ligeledes kan der inden for de afgrænsede landsbyer efter en nærmere vurdering 
indrettes et begrænset antal boliger i overflødiggjorte driftsbygninger og i overflødiggjorte 
erhvervsbygninger. 
 
ad 3. Kommuneplanramme nr. 21.B6.1 
Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme, plan nr. 21.B6.1 - Blandet bolig og erhverv, 
Landsbymidten, Gludsted. Området er således planlagt til såvel boliger som erhverv, og der er 
mulighed for bygninger i 1,5 etager, hvilket svarer til én etage med mulighed for udnyttet 
tagetage. 
 
ad 4. Geologisk bevaringsværdi 
Ejendommen ligger i et område, som i kommuneplanen er udpeget som havende geologiske 
bevaringsværdiger - Søhøjlandet. Jævnfør retningslinjerne i kommuneplanen, skal de 
geologiske værdier i Ikast-Brande Kommune bevares, og de skal være synlige i landskabet. 
Byggeri, gravning, anlægsarbejde, tekniske anlæg, beplantning og lignende, der slører de 
karakteristiske overgange og træk i landskabet, skal undgås, med mindre det tilsidesætter 
andre hensyn og beskyttelser. Kun i ubetydeligt omfang kan der etableres anlæg af disse 
områder, og kun i det omfang, at det ikke tilsidesætter interesserne i at beskytte disse 
geologiske værdier. 
 
ad 5. Særlig værdifuldt landbrugsområde 
Endelig ligger ejendommen i et område, som er udpeget som et særligt værdifuldt 
landbrugsområde i kommuneplanen. Jævnfør kommuneplanens retningslinjer for særlige 
værdifulde landbrugsområder, skal de udpegede områder som hovedregel anvendes til 
jordbrugsformål, og udlæg af særlig værdifulde landbrugsområder til anden anvendelse end 
dyrknings- eller naturformål skal begrænses til et minimum. 
 
Teknik og Miljø vurderer 
I og med at ejendommen ligger inden for en landsbyafgrænsning, hvilket som udgangspunkt 
er et krav for at opføre nye boliger i landzone, vurderer Teknik og Miljø, at det ansøgte følger 
kommuneplanens retningslinjer, og kan tillades. 
 
Der er i nærværende sag tale om et område udlagt til blandet bolig og erhverv, og der ligger i 
dag blandt andet et maskinværksted relativt tæt på det ansøgte. Teknik og Miljø vurderer, at 
etableringen af de ansøgte boliger ikke umiddelbart vil give anledning til støjmæssige 
konflikter mellem de nye boliger og etablerede erhverv i området. Dette på baggrund af, at der 
ligger en bolig imellem ejendommen Møllebakken 5 og maskinværkstedet, og at 
bygningsmassen på Møllebakken 5 til dels vil kunne fungere som støjafskærmning. 
 
Som nævnt ligger det ansøgte inden for kommuneplanramme nr. 21.B6.1 - Blandet bolig og 
erhverv, Landsbymidten, Gludsted, hvor der er mulighed for at bygge i 1,5 etager, hvilket er 
det ansøger ønsker. Kontorbygningen ligger i tilknytning til nogle relativt store - og høje - 
erhvervsbygninger, hvorfor Teknik og Miljø vurderer, at det godt kan tillades at ændre det 
flade tag til høj rejsning, uden at det vil ændre oplevelsen af ejendommen - eller området - 
væsentligt, og uden at det vil genere naboer og omgivelser nævneværdigt. 
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Ligeledes vurderer Teknik og Miljø, at ændringen fra eksisterende erhvervsbygning til beboelse 
ikke tilsidesætter interesserne i at beskytte de geologiske værdier. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanrammen, er der taget stilling til udpegningen 
"særlig værdifuld landbrugsområde", hvorfor områdets anvendelse primært er boligområde 
(blandet bolig og erhverv). Teknik og Miljø vurderer, at den ændrede anvendelse af 
kontorbygningen ikke strider imod kommuneplanrammen. 
 
Naboorientering 
Jævnfør planloven kan en landzonetilladelse først meddeles, når der er forløbet to uger efter, 
at kommunen skriftligt har orienteret naboerne til den omhandlede ejendom om det ansøgte - 
med mindre det ansøgte, efter kommunes skøn, er af underordnet betydning for naboerne. 
 
Naboerne defineres i denne sammenhæng som ejere og brugere af de ejendomme, hvis 
ejendomsskel grænser op til den ejendom, hvor der søges om landzonetilladelse. Derudover 
gælder de almindelige partshøringsregler i henhold til forvaltningsloven. 
 
Der er endnu ikke foretaget naboorientering i sagen. 
 
Udvalget har blandt andet følgende muligheder 

1. Udvalget kan beslutte, at der kan meddeles landzonetilladelse til det ansøgte, hvis der 
ikke indkommer væsentlige indsigelser i forbindelse med naboorienteringen. 
Beslutningen kan begrundes med, at området netop er udlagt til blandet bolig og 
erhverv, og at udvalget vurderer, at kontorbygningen er egnet til etablering af boliger, 
og at det sker uden væsentlig om- og tilbygning. 

2. Udvalget kan beslutte, at der ikke kan meddeles landzonetilladelse til det ansøgte. 
Afslaget kan begrundes med, at udvalget vurderer, at ændringen fra fladt tag til et hus 
med høj rejsning er en væsentlig om- og tilbygning. 

 

Budgetmæssige konsekvenser 

Ingen. 


