
— 
By- og Udviklingsforvaltningen 

Plan  

Nytorv 11 

6000 Kolding 

kolding.dk 

Stine Knudsen 
79 79 28 02 

stikn@kolding.dk 

ansøger

Landzonetilladelse til ændret anvendelse til forsamlingshus 
og værelsesudlejning, Møllegade 32, 6640 Lunderskov 
11. januar 2021 - Sagsnr. 19/20819 - Løbenr. 209578/19

— 

Kolding Kommune har den 3. juli 2019 modtaget din ansøgning om tilladelse til ændret anvendelse til 

forsamlingshus og værelsesudlejning. Ejendommen ligger i landzone, og det ansøgte kræver derfor 

landzonetilladelse.  

Afgørelse 

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til ændret anvendelse til 

forsamlingshus og værelsesudlejning på ejendommen matr.nr. 13s, Nagbøl By, Skanderup beliggende 

Møllegade 32, 6640 Lunderskov, som ansøgt. 

Landzonetilladelsen offentliggøres den 11. januar 2021 på www.kolding.dk/landzone. 

Klage 

Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 8. februar 2021 påklages til Planklagenævnet, jf. 

vedlagte klagevejledning. 

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. 

Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er 

klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.  

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. 

Redegørelse 

Der er ansøgt om at ændre anvendelse af en bygning fra forskning og undervisning til forsamlingshus og 

værelsesudlejning. Ifølge BBR (bygning 1) er bygningen ”Møllehuset” opført i 1800 og har et samlet 

bygningsareal på 336 m2. Efter ansøgningen skal der være forsamlingslokale med køkken (ingen 

frituregryder) i stueetagen og udlejning af 7 dobbeltværelser med fælles bad og toilet på førstesalen. 

Selve forsamlingslokalet er ifølge ansøgningen ca. 73 m2 med plads til op til ca. 70 personer. 

Forsamlingshuset skal kunne udlejes hele året, alle døgnets timer til fest, dans, idrætsformål, foredrag, 

mm.

https://www.kolding.dk/
http://www.kolding.dk/landzone
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Side 2 

Parkering løses på eksisterende parkeringspladser umiddelbart nord for bygningen og på gårdspladsen 

vest for Møllehuset (matrikel 13a, Nagbøl By, Skanderup). 

 

 

Situationsplan jf. ansøgning. Der søges om anvendelsesændring til forsamlingshus i bygningen beliggende Møllegade 

32. Muligheder for parkering vist med skraveret rødt.  

 

Ejendommen har en samlet størrelse på ca. 2,3 ha og er ikke omfattet af landbrugspligt. 

 

Ejendommen er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af kommuneplanramme 1112.G1 Rolles Møllevej – 

Møllegade (område til fritidsformål). Den specifikke anvendelse af området er parkområde, natur- og 

friluftsområde. 

 

Ejendommen er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af retningslinjer for:   

 Skovrejsning uønsket. I disse områder vil skovrejsning være uforeneligt med andre planlægnings- 

og beskyttelseshensyn. 

 Potentielt økologisk forbindelsesområde. I de udpegede potentielle økologiske forbindelses-

områder ”skal dyr og planters naturlige bevægelsesveje styrkes. Her må ændringer i areal-

anvendelsen … ikke i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder… ”. 

 Geologisk beskyttelsesområde. ”I de særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder må 

landskabstrækkene … ikke sløres eller ødelægges af gravning, terrænopfyldning, bebyggelse, 

tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring. …” 

 Kulturhistoriske værdier. Inden for de udpegede kulturmiljøer må der kun planlægges for og 

udføres aktiviteter inden for byggeri, anlæg, råstofgravning med videre, hvis der tages hensyn til 

de kulturhistoriske bevaringsværdier, og det kan godtgøres, at de beskyttelses- og 
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Side 3 

bevaringsmæssige interesser sikres. Udpegningen omfatter bl.a. et område ved Drabæks mølle 

og langs møllesøen. Kulturmiljøet betegnes som sårbart overfor ”Ændringer i arkitektur, 

mølleanlæg, opstemning, møllesø, jorddamme, veje og omgivelser”.  

 Bevaringsværdi. Bygningen (bygning 1 i BBR) er bevaringsværdig med en SAVE-registrering på 

3. Bygninger der er på Slots- og Kulturstyrelsens liste over bevaringsværdige bygninger med en 

registrering på 1-4 efter SAVE-metoden, udpeges som bevaringsværdige bygninger i 

Kommuneplanen.   

 Områder med drikkevandsinteresser (OD). 

 

Ejendommen ligger desuden inden for en 150 m beskyttelseslinje omkring Drabæks Mølleå 

(naturbeskyttelsesloven § 16). Sø- og åbeskyttelseslinjer skal sikre søer og åer som værdifulde 

landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for 

beskyttelseszonen er der forbud mod at placere bebyggelse, lave tilplantning eller foretage 

terrænændringer. Kommunen kan dispensere ved særlige omstændigheder. 

 

Ejendommen er omfattet af fredningen Drabæks Mølle og Dam, Dollerup. Det fremgår af fredningen, ”… 

at de fredede arealer er af sådan egenart og indeholder så værdifulde elementer af landskabelig skønhed, 

at bevaring af disse må antages at have betydning for en større del af egnens befolkning. … Drabæks 

mølle og den tilgrænsende mølledam er af betydelig kulturhistorisk værdi.”.  

Fredningsnævnet har med afgørelse af 1. november 2020 meddelt dispensation til indretning af 

parkeringsplads på gårdspladsen på Møllegade 33. 

 

Udlejning af værelser kræver tilladelse til erhvervsmæssig udlejning efter sommerhusloven fra 

Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen har 23. oktober 2019 givet tilladelse til udlejning af ferieboliger i 

overflødiggjort bygning. 

 

Vurdering 

Det er konkret vurderet at den ansøgte anvendelsesændring til forsamlingshus og værelsesudlejning kan 

tillades.  

 

Der er i den samlede vurdering lagt særlig vægt på at: 

- de kulturhistoriske værdier ved Drabæks Mølle bevares og respekteres iht. planlovens formål om 

at ”… bevare værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber”. 

- der er ingen ydre bygningsændringer eller spredning af bebyggelse 

 

Det er vurderet, at udlejning af de 7 dobbeltværelser med fælles faciliteter, som ansøgt, er i 

overensstemmelse med muligheden for at indrette ferieboliger i en anden overflødiggjort bygning. 

 

Det ansøgte vurderes ikke at have negativ indvirkning på de hensyn til landskabet og omgivelserne, der 

skal tages efter de nævnte udpegninger i kommuneplanen. 
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Anvendelsen som forsamlingshus kan give en lejlighedsvis merpåvirkning, både i forhold til støj og trafik 

end ved anvendelsen til konference/undervisning. Det vurderes ikke at merpåvirkningen er af en sådan 

karakter, at ændringen vil påvirke naboer eller trafik væsentligt.  

 

Den ansøgte anvendelsesændring vurderes ikke at kræve dispensation fra åbeskyttelseslinjen 

(Naturbeskyttelseslovens § 16), da der ikke er tale om byggeri, tilplantning eller terrænændringer.  

 

Det ansøgte vurderes samlet set at være i overensstemmelse med de hensyn, der skal tages efter 

planloven og vurderes samlet set ikke at være i konflikt med de hensyn, der skal tages efter 

kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser. 

 

Der er foretaget naboorientering. Der er ikke kommet nogen bemærkninger i den forbindelse. 

 

Natura 2000-områder og bilag IV-arter  

Efter §§ 4, 5 og 7 i Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal kommunen ved tilladelser efter planlovens 

§ 35 foretage en vurdering af om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter 

kan:  

 påvirke et Natura 2000-område væsentligt,  

 beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV, 

eller 

 ødelægge plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. 

 

Det ansøgte ligger cirka 7 km fra nærmeste Natura 2000-område, habitatområde Kongeå (SAC80). Ud fra 

afstanden og karakteren af det ansøgte, vurderes det ansøgte ikke, at få negativ effekt på de arter eller 

naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget for at beskytte. 

 

Der er ikke kortlagt bilag IV-dyrearter i umiddelbar nærhed af projektområdet. Det ansøgte vil ikke berøre 

områder, der efter Kolding Kommunes vurdering er yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.  

 

Flagermus har egnede yngle- eller rastelokaliteter ved skove, særligt ældre træer, og der fourageres ofte 

ved læhegn, småskove, haver og bygninger, græsarealer, vandflader og vandløb. Flagermusene 

forventes dog ikke at opholde sig i umiddelbar nærhed af projektområdet. 

 

Der er ikke kortlagt bilag IV-plantearter i det konkrete område. Det vurderes at være usandsynligt, at de 

kan forekomme inden for det ansøgte område.  

Andre tilladelser 

Der gøres opmærksom på, at sagen kun er behandlet efter planloven. Hvis projektet kræver yderligere 

tilladelser og godkendelser, skal du selv fremsende de relevante ansøgninger.  

 

Inden arbejdet påbegyndes, skal der være givet en byggetilladelse af Byggesag, Nytorv 11, 6000 Kolding. 

Du skal selv indsende ansøgning om byggetilladelse. Se mere på http://www.kolding.dk/borger/bolig-

byggeri-og-flytning/byggeri.    

http://www.kolding.dk/borger/bolig-byggeri-og-flytning/byggeri
http://www.kolding.dk/borger/bolig-byggeri-og-flytning/byggeri
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Opmærksomheden henledes på, at der i det åbne land jf. naturbeskyttelseslovens § 21 ikke må anbringes 

plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger i reklame- og 

propagandaøjemed. Forbuddet omfatter ikke blandet andet mindre oplysningsskilte vedrørende 

virksomhed opsat på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom fra nærmeste offentlige vej eller 

private fællesvej. De nærmere regler herom er fastsat i Bekendtgørelse om opsætning af mindre 

oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land (BEK nr. 817 

af 20/06/2018). 

 

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte undertegnede. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Stine Knudsen 

Planlægger 

 

 

Bilag: Klagevejledning 
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Kopi til:  

 

Danmarks Naturfredningsforening 

dnkolding-sager@dn.dk 

 

Kolding Idrætsråd 

Claus Warming 

clwa@clauswarming.dk  

 

Friluftsrådet, Trekantområdets kreds 

Jørn F. Andersen 

trekantomraadet@friluftsraadet.dk 

 

Friluftsrådet 

fr@friluftsraadet.dk  

 

Kolding Herreds Landbrugsforening 

Lars Schmidt 

las@khl.dk 

 

BlueKolding 

kontakt@bluekolding.dk  

 

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev 

planer@msj.dk 

 

  

mailto:dn[kommunenavn]-sager@dn.dk
mailto:clwa@clauswarming.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:las@khl.dk
mailto:kontakt@bluekolding.dk
mailto:planer@msj.dk
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Klagevejledning 

 

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver 

der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. 

 

Hvem er klageinstans? Planklagenævnet. 

 

Hvortil skal klagen sendes? 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Når du søger på 

borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende 

Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 

anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er Planklagenævnet, der afgør 

om en borger kan fritages. 

 

Hvad er klagefristen? Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt eller offentliggjort på 

kommunens hjemmeside. 

 

Hvad er lovgrundlaget? Planloven. 

 

Hvad koster det at klage? 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. 

Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning 

om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 

 

Hvad betyder klagen for det ansøgte? Klager har opsættende virkning, hvilket indebærer, at afgørelsen 

ikke kan udnyttes eller ikke skal efterkommes før klagesagen er afsluttet med mindre Planklagenævnet 

bestemmer andet. 

 

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra 

offentliggørelsesdatoen. 

 

 


