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12. Frihedevej 13, 7330 Brande - Ansøgning om 
landzonetilladelse til udstykning (D) 

01.03.00-G01-51-20 

Beslutning 

Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen. 
 
Udvalget finder, at der skal meddeles landzonetilladelse til det ansøgte. Det skal klausuleres, 
at de to ejendomme skal forblive i samme ejerkreds. Udvalget ønsker at understøtte, at der 
som hidtil kan være et bofællesskab, og udvalget vurderer at en evt. mindre forøgelse af 
antallet af beboere og et evt. yderligere mindre byggeri vil være af underordnet betydning i 
forhold til de eksisterende forhold på stedet. 
 
Trine Meldgaard Kristensen og Carl Jensen deltog ikke i behandlingen af dette punkt pga. 
afbud. 

Behandlingsforløb 

Teknik- og Miljøudvalget 9. marts 2021 

Tidligere udvalgsbeslutninger 

 

Indstilling 

Teknik- og stabsdirektøren indstiller, at  
 

 der meddeles afslag på den ansøgte udstykning. 
 

Sagsfremstilling 

Ansøgning og baggrund 
Bofællesskabet på Frihedevej 13, Brande, blev etableret i 2005 og opstod på denne ejendom 
som følge af, at bofællesskabets tidligere ejendom blev eksproprieret i forbindelse med 
etableringen af motorvejen ved Brande. Det oprindelige bofællesskab blev etableret i 1980. 

Bofællesskabet fungerer i dag ved, at hver familie har sit eget hus, og hvert hus indeholder 
køkken, bad og toilet. Disse huse blev etableret i 2006. Derudover er der et fælleshus, et 
gæstehus og diverse øvrige fælles bygninger. Hele ejendommen ejes af beboerne i fællesskab, 
og alle ejere hæfter solidarisk for al gæld i ejendommen. 

Beboerne på ejendommen er alle blevet pensionister, og de ser nu et behov for at planlægge 
fremtiden. Derfor undersøger de nu muligheden for at imødegå en situation, hvor nogen 
begynder at falde fra, og de bliver nødt til at sælge ejendommen. De arbejder på den 
baggrund på at få afhændet ejendommen og ønsker i stedet at opbygge et nyt bofællesskab i 
Brande by. 
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De er i den forbindelse blevet gjort opmærksomme på, at deres ejerform og mulighederne for 
belåning af ejendommen i den nuværende form vil være en, vurderer de, væsentlig hindring 
for at få nye ejere ind – eller for at få ejendommen solgt til en fornuftig pris. De arbejder 
derfor for at få skabt en større fleksibilitet med hensyn til opdeling af ejerforhold og belåning 
og finansiering for en eventuel kommende ejer af ejendommen. 

Konkret søger de nu om at udstykke fælleshuset og de fire boliger til en selvstændig ejendom 
uden landbrugspligt, mens det øvrige areal inklusive bygninger bibeholdes som en 
landbrugsejendom, hvor det nuværende gæstehus (formentlig det oprindelige stuehus på 
ejendommen), bliver beboelsen. Udstykningen er, ifølge ansøger, kun en teknisk manøvre for 
at gøre ejendommen mere salgbar som bofællesskab, idet der derved kan skabes flere 
muligheder for at eje og belåne hver boligdel for sig – og samtidig eje den resterende 
landbrugsdel i fællesskab. Det er ikke meningen, at de to matrikler/ejendomme skal fungere 
adskilt. Ansøger foreslår derfor selv en klausul om, at de to matrikler/ejendomme til stadighed 
skal være ejet af samme ejerkreds. 

 

Lovgivnings- og planlægningsmæssige forhold 
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Ejendommen ligger i landzonen. Der er et jordtilliggende på cirka 13 ha til ejendommen, og 
der er landbrugspligt på ejendommen. Halvdelen af jorden er fredskov. Ejendommens 
bebyggelse ligger inden for følgende relevante kommuneplanudpegninger: Værdifuldt landskab 
– ådalssystem ved Skjern å, Spredningsveje for dyr og planter og særlig værdifuldt 
landbrugsområde. Dele af bygningerne ligger desuden inden for en å-beskyttelseslinje og en 
skovbyggelinje.  

Ifølge § 35 i planloven kræver udstykning landzonetilladelse. Kravet om landzonetilladelse til 
udstykning har blandt andet til formål at sikre, at der ikke sker udstykning med henblik på 
bebyggelse eller anden anvendelse, som kræver tilladelse, uden at der foretages en vurdering 
af formålet med udstykningen.  

Kravet om landzonetilladelse skal endvidere sikre, at udviklingen sker i overensstemmelse med 
planlægningen for området. Det indgår således i vurderingen, hvad der er formålet med 
udstykningen, og hvilke afledte følger udstykningen kan få, herunder om udstykningen må 
antages at kunne bidrage til en planlægningsmæssigt uheldig udvikling i strid med planlovens 
generelle formål om at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land. 

Det følger af planlovens formål, at der som hovedregel ikke bør gives tilladelse til udstykning 
af ejendomme i landzone, hvorved der skabes en ny, frit omsættelig ejendom i det åbne land. 
Udstykning til boligformål skal så vidt muligt ske i områder, der gennem planlægningen er 
udlagt hertil. 

Den konkrete afgørelse træffes med udgangspunkt i de planlægningsmæssige og landskabelige 
hensyn, der skal varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. Individuelle 
sociale eller menneskelige hensyn kan tillægges vægt i konkrete tilfælde, men er typisk ikke af 
afgørende betydning.  
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Klagenævnspraksis lægger stor vægt på lovens almene formål, uanset at den enkelte sags 
betydning er begrænset. I vurderingen indgår derfor overvejelser om, hvilken betydning 
afgørelsen kan få for fremtidige lignende sager. 

Teknik og Miljø bemærker 
Ansøger ønsker at opdele ejendommen i to selvstændige ejendomme, men oplyser, at de to i 
praksis vil blive ved med at fungere som en ejendom, da de ikke kan fungere som et 
bofællesskab, hvis de adskilles.  

Problemstillingen er dog, at der reelt oprettes to selvstændige ejendomme i stedet for én. Det 
hidtidige gæstehus bliver med udstykningen til en ny selvstændig bolig. Denne vil derefter 
kunne til- og ombygges op til i alt 500 m2 og med diverse mindre udhuse uden 
landzonetilladelse. Dele af ejendommen ligger dog inden for å-beskyttelseslinje, og byggeri vil 
derfor kræve en dispensation her fra. Selv om der ikke er et ønske om at til- og ombygge i 
dag, kan fremtidige ejere have et ønske om det.  

Ansøgers forslag om, at gæstehuset skal fungere som bolig på den tilbageværende 
landbrugsejendom, kræver, at der er nogen, der bor der hele tiden. Huset vil derfor ikke 
længere kunne fungere alene som gæstehus, da det skal være beboet i henhold til 
landbrugsloven. Dette vil betyde, at der vil kunne flytte en familie mere til bofællesskabet end 
i dag.  
Stedet vil dermed ikke fungere helt, som det gør i dag. Selv om der tinglyses en betingelse 
om, at de to ejendomme skal ejes sammen, så vil udstykningen til to selvstændige 
ejendomme alt andet lige kunne medføre større aktivitet i området via flere beboere, og en vis 
sandsynlighed for ønsker om mere byggeri på stedet. 

Udvalget har blandt andet følgende muligheder: 

1. Udvalget kan beslutte, at der skal meddeles landzonetilladelse til den ansøgte 
udstykning med en klausul om, at de to ejendomme skal ejes af samme ejerkreds. 
Tilladelsen kan blandt andet begrundes med, at udvalget ønsker at understøtte 
muligheden for, at stedet fortsat kan tjene som et bofællesskab, og at udvalget 
vurderer, at et eventuelt øget antal beboere og eventuelt yderligere mindre byggeri vil 
være af underordnet betydning i forhold til de eksisterende forhold på stedet. 

 
2. Udvalget kan beslutte, at der skal meddeles afslag på den ansøgte udstykning. Afslaget 

kan blandt andet begrundes med, at det ansøgte vil stride mod 
landzonebestemmelserne ved, at der skabes en ny frit omsættelig ejendom i landzonen, 
og at dette kan medføre yderligere bebyggelse på stedet.  

 

Budgetmæssige konsekvenser 

Ingen. 


