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9. Ejstrupholmvej 13, Brande - Ansøgning om 
landzonetilladelse til indretning af medarbejderværelser (D) 
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Beslutning 

Vedtaget. 

Behandlingsforløb 

Teknik- og Miljøudvalget 20. april 2021 

Tidligere udvalgsbeslutninger 

 

Indstilling 

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at 
 

 der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte. 

Sagsfremstilling 

Ansøgning og baggrund 
Ejer af ejendommen Ejstrupholmvej 13, Brande, søger om landzonetilladelse til ombygning af 
to staldbygninger til medarbejderværelser. Den ene stald skal indeholde 28 
medarbejderværelser, mens den anden stald skal indeholde 24. 
Dyreholdet ophørte på ejendommen i 2017. Staldene, der ønskes omdannet, har tidligere 
været svinestalde.  
Værelserne bliver hver imellem ca. 31 og 34 m2, med toilet og bad, samt tekøkken. I midten af 
bygningerne vil der være et fælles areal med blandt andet garderobe samt vaskerum. 
Værelserne vil kun skulle bruges til sæsonarbejdere. De er der fra forår til engang ind i 
efteråret. Der er flest i sommerperioden. 
Facaden vil blive ændret ved, at der isættes nye store vinduer i hvert værelse. I enden af 
bygningen isættes også større glaspartier.  
 
Ejendommen ejes af et anpartsselskab, som ejer en lang række ejendomme, som drives af 
Axel Månsson Friland ApS. Arealerne bruges hovedsageligt til at dyrke grønsager. Denne 
driftsform er på mange punkter stadig ikke automatiseret, og der er derfor stadig en høj grad 
af manuelt arbejde i forbindelse med driften af markerne. Dette medfører et behov for mange 
sæsonmedarbejdere specielt henover sommeren. 
Bedriften har derfor mange sæsonmedarbejdere i sammenligning med andre typiske 
landbrugsejendomme. Antallet ligger i det konkrete tilfælde imellem 30 og 300 i løbet af en 
sæson.  
Ejer ønsker, blandt andet på grund af Corona, nu at adskille sine medarbejdere på 
selvstændige værelser, og derved at give dem bedre og mere sikre boligforhold. 
Virksomheden har tidligere fået landzonetilladelse til pavilloner til sæsonmedarbejdere ved 
virksomhedens hovedadresse. Disse pavilloner skal fortsat bruges.  
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Lovgivnings- og planlægningsmæssige forhold 
Ejendommen ligger i landzonen, og der er landbrugspligt på ejendommen.  
 
Ejendommen ligger inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt 
landskab på grund af ådalsystemet Skjern å og i et særligt værdifuldt landbrugsområde. 
 
Staldene ligger ca. 320 meter fra nærmeste nabo, som ligger nordøst for de tidligere stalde. 
 
Ifølge vejledningen til landzonebestemmelserne er det ikke erhvervsmæssigt nødvendigt for 
driften, at sæsonarbejdere bor på den pågældende ejendom, som de arbejder på. De må 
derfor på linje med andre ansatte som udgangspunkt henvises til boliger i eksisterende 
bygninger eller eksempelvis nærliggende campingpladser eller lignende. Det er op til 
kommunalbestyrelsen ud fra planlovens formål at vurdere, om der kan meddeles tilladelse til 
midlertidig indkvartering af sæsonarbejdere for eksempel i teltlejre eller beboelsespavilloner. 
Ved afgørelsen vil der endvidere kunne henses til, om det ansøgte vil kunne påføre naboerne 
urimelige gener. 
 
Projektet er vurderet i forhold til, om det er lokalplanpligtigt. Idet de 52 værelser helt tydeligt 
er til medhjælpere på bedriften og opføres i en størrelse, hvor de ikke er egnede som 
familieboliger, kan man ikke sige, at det er byudvikling i åbent land. Projektet er derfor ikke 
lokalplanpligtigt. Det kræver dog, at boligerne bibeholder en tilknytning til bedriften og ikke 
benyttes af andre end ansatte på bedriften (For eksempel som ferieboliger eller til 
håndværkere, som midlertidigt arbejder på andre virksomheder). 
 
Teknik og Miljø bemærker 
Planlovens landzonebestemmelser har blandt andet til formål at hindre spredt og uplanlagt 
bebyggelse, samt at værne om landskabelige og rekreative interesser i det åbne land. Som 
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udgangspunkt skal det åbne land friholdes for anlæg, der ikke er erhvervsmæssigt nødvendige 
for jordbrugserhvervene.  
Planlovens landzonebestemmelser giver dog store muligheder for at udnytte overflødiggjort 
byggeri til nye formål.  
 
I det ansøgte projekt udnyttes overflødiggjorte landbrugsbygninger til at indrette værelserne. 
Der er tale om værelser og ikke oprettelse af deciderede nye boliger.  
Ifølge vejledningen til landzonebestemmelserne har kommunen mulighed for at meddele 
tilladelse til midlertidig indkvartering i f.eks. en teltlejr eller i beboelsespavilloner. Det vurderes 
at være landskabeligt og sundhedsmæssigt bedre, at der etableres mere permanente ”boliger” 
end teltlejre eller fristående pavilloner.  
 
De mere permanente boliger vurderes ikke direkte at stride mod planlovens intentioner, da der 
er tale om en udnyttelse af eksisterende byggeri, og hvis der stilles vilkår om, at værelserne 
kun må bruges af medarbejdere på den pågældende bedrift.  
 
Da bygningerne udadtil kun ændres i mindre grad, vurderes projektet ikke at stride mod 
kommuneplanudpegningerne.  
 
Der er landbrugspligt på ejendommen. Etableringen af medarbejderværelserne vil ikke ændre 
her på. Etableringen vil derfor ikke have en betydning for lugtberegninger i forbindelse med 
udvidelse af husdyrhold på ejendomme i området, da lugtpåvirkningen ikke beregnes til 
ejendomme med landbrugspligt, men til beboelsesbygninger på ejendomme uden 
landbrugspligt. 
 
Teknik og Miljø vurderer samlet set, at det ansøgte ligger uden for rammerne af det, som 
Ikast-Brande Kommune tidligere har givet landzonetilladelse til. Det vurderes dog, at der ikke 
er noget, der taler entydigt imod at meddele landzonetilladelse til det ansøgte projekt, og der 
er tale om et særligt tilfælde. Dette vurderes på baggrund af, at der er tale om en udnyttelse 
af eksisterende byggeri, og da der ikke er tale om 52 selvstændige boliger, men værelser med 
fællesarealer. Der er i det konkrete tilfælde desuden også tale om en virksomhed med et 
meget stort antal sæsonarbejdere, og hvor antallet af værelser, campingmuligheder m.v. 
andre steder i nærområdet samtidigt kan være begrænset, da det største behov til dels falder 
sammen med sommerferien. 
 
Udvalget har blandt andet følgende muligheder: 

1. Udvalget kan beslutte, at der skal meddeles landzonetilladelse til ansøgte projekt. 
Tilladelsen gives på vilkår af, at værelserne kun må benyttes af medarbejdere, der 
arbejder på den pågældende bedrift. Tilladelsen kan blandt andet begrundes med, at 
der er tale om et særligt tilfælde med en landbrugsbedrift med en meget specialiseret 
drift, og med at det ansøgte ikke vil påvirke de landskabelige værdier, da det er 
eksisterende byggeri, der udnyttes. 

2. Udvalget kan beslutte, at der skal meddeles afslag til det ansøgte. Afslaget kan blandt 
andet begrundes med, at udvalget vurderer, at etableringen af medhjælperboligerne 
strider mod planlovens intentioner. 

 

Budgetmæssige konsekvenser 

Ingen. 


