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Indstillingsnotat  
 

Overskrift 

Landzonesag på Kodallundvej i Rask Mølle 

 

Beslutningstema 

Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ansøgning om etablering af fodboldgolfbane 

med tilhørende parkeringsareal og picnic-område på Kodallundvej 4, 8763 Rask Mølle 

med matr. nr. 2B Honum By, Hvirring (Bilag 1: Oversigtskort). 

 

Økonomi 

Ingen bemærkninger 

 

Historik 

Erhvervssager med nabobemærkninger og tæt på beskyttet natur forelægges Udvalget 

for Teknik. 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning 

Der er ansøgt om at etablere en fodboldgolfbane med 18 huller (Bilag 2: Indstillingsno-

tat). Banen etableres på en mark der ligger i tilknytning til ansøgers bolig (Bilag 3: An-

søgning). 

 

 
Skråfoto af ejendommen, hvor ansøgers bolig fremgår til venstre og den ansøgte bane er vist med orange cirkel 

til højre. 
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Fodboldgolfbanen skal primært bestå af et græsareal, hvorpå der er forhindringer som 

f.eks. træmaster, huller, bakker, sten osv. Alt sammen i naturlige materialer. Der vil bli-

ve plantet blomstrende buske og træer i området for at afgrænse området og som en del 

af banen. Der vil desuden blive etableret areal til parkering og toiletfaciliteter. Med tiden 

bliver der opsat et mindre træskur til opbevaring af bolde og redskaber. Jf. ansøger skal 

området være tilgængeligt for alle interesserede som kunne tænke sig en anderledes og 

hyggelig aktivitet i den frie natur. Fodboldgolfbanen beplantes med buske og træer mod 

afgrænsningen til hhv. nord og øst. 

 

 
Ejendommen er ca. 3 ha og med landbrugspligt. Der er en bolig på 200 m² med dertilhø-

rende udhusareal på 370 m².  

 

Nabobemærkninger 

Ansøgningen har været udsendt i høring hos de omkringliggende naboer og høringsberet-

tigede organisationer i 14 dage. Inden for høringsfristen er der indkommet 2 bemærk-

ninger (Bilag 4: Nabobemærkninger og ansøgers svar til bemærkninger).  

 

Da det ikke er muligt at integrere høringssvarene i deres fulde længde i indstillingsnota-

tet, er det i stedet de overordnede træk der gengives. Høringssvarene er vedhæftet som 

bilag og vist på kort herunder, hvor de ligger i forhold til den ansøgte bane. 
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De 2 naboer der er kommet med bemærkninger til nabohøringen er markeret med blå cirkel. Ansøgers ejendom 
er vist med grøn prik til venstre for naboejendommene. 

 

 

Nabo 1 

”Vi kan ikke godkende, at der gives tilladelse til en fodboldgolfbane. Den 

støjende aktivitet fra alle disse gæster på aktivitets banen, vil totalt øde-

lægge freden i vores have, som vil blive nabo til dette område. Afstanden er 

under 200 meter til dette kommende inferno af støj fra biler og højrystede 

personer. Hele sommerhalvåret vil blive endnu mere støjbelastet, når vi skal 

nyde vores fritid under åben himmel. Det er rigeligt med larm fra den anden 

nabos hundepension.” 

 

Nabo 2 

”Gør hermed indsigelse mod etablering af ovennævnte anlæg. Jeg driver 

hundepension og kennel, der vil komme til at ligge mindre end 80 meter fra 

den påtænkte bane. Menneskelige aktiviteter med snak og larmende 

boldspil tæt på min hundepension vil stresse hundene, som derfor må for-

ventes i stort omfang at gø, så længe der er aktiviteter på fodboldgolfbanen. 

Jeg må derfor have garantier for, at den øgede støj, ikke giver anledning til 

klager fra naboer og mulige påbud.”  

 

Ansøger 

Anlægget er planlagt således at den primære aktivitet (Parkering, boldudle-

vering, areal med bord/bænkesæt) foregår tættest på vores egen ejendom. 

Åbningstiden vil være et afgrænset tidsrum. Såfremt vi fornemmer upas-

sende støj/adfærd fra gæster vil vi naturligvis gribe ind, da vi også selv ”bor 

i det”. 

 

Hvis det bliver tilfældet med 2.000 personer i en sæson vil det, delt ud på 

en åbningsperiode på 6 måneder, give et gennemsnit på omkring 11-12 

personer dagligt. Gæster til en sådan aktivitet kommer oftest flere i én bil, 

eller cyklende – det vil give et meget lille antal biler af gangen, og gene fra 

dette vil ikke kunne få betydning. 



4 

 

 

Begge henvendelser fokuserer på bekymring for støj fra den aktivitet et fod-

boldgolfanlæg kunne give. Hvorvidt det vil give øget støj fra den eksisteren-

de hundepension vil være svært at vurdere, da der allerede opleves støj 

døgnet rundt derfra. I det planlagte læhegn som vil blive plantet før en bane 

åbnes, vil der indgå hurtigvoksende træer i det trerækkede hegn, der vil 

skærme for evt. lyde mod begge ejendomme. I banens sæson vil alle træer 

have udsprungne blade der fungere dæmpende for alle lyde. 

 

Landskab 

På ejendommen tæt ved boligen er der en beskyttet sø (naturbeskyttelseslovens § 3). 

Ejendommen er omfattet af Hedensted Kommuneplan 2017-2029 retningslinjer for om-

råder med Specifik geologisk bevaring, Støjbelastet areal og Særligt værdifulde land-

brugsområder.  

 

Ejendommen ligger i landzone. I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen fo-

retages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående 

bebyggelse og ubebyggede arealer. Etablering af en fodboldgolfbane er ændret anven-

delse af et areal der tidligere blev benyttet til landbrugsdrift og kræver derfor landzone-

tilladelse. 

 

Det følger af formålsbestemmelsen, at landzonereglerne skal administreres på baggrund 

af landskabelige, rekreative og arealressourcemæssige hensyn og andre samfundsmæs-

sige interesser, f.eks. trafikale hensyn, samt hensynet til erhvervslivets muligheder for 

vækst og udvikling. 

 

Bestemmelserne har endvidere til formål at modvirke byspredning ved at hindre spredt 

og uplanlagt bebyggelse i det åbne land og sørge for, at byudvikling sker, hvor der i 

planlægningen er åbnet mulighed herfor. Der sikres herved samtidig en klar grænse mel-

lem by og land, hvor det åbne lands rekreative og naturmæssige værdier beskyttes. 

 

Administrationens vurdering 

Der er ikke stor praksis i Planklagenævnet vedr. fodboldgolfbaner i landzone i områder 

uden særligt landskabelige værdier og vi har ikke så vidt vides andre fodboldgolfbaner i 

landzone i kommunen. Det er derfor kan særligt denne sag skabe præcedens for kom-

mende lignende sager. Administrationen har aktuelt en anden ansøgning om fodboldgolf-

bane.  

  

Fodboldgolfbaner etableres generelt ved brug af naturlige dele som forhøjninger, buske 

og mindre elementer, der relativt nemt kan fjernes hvis banens funktion ophører. Det be-

tyder, at der ikke sker stor landskabelig påvirkning ved etablering af banen. Der er ingen 

særlige landskabelige værdier det sted, hvor banen ønskes etableret, men det vides ikke 

hvor stor en påvirkning selve aktiviteten fodboldgolf vil få på området som helhed. 

 

Hvis der skal meddeles landzonetilladelse til projektet anbefaler administrationen derfor, 

at denne gives på vilkår om,  

 at forhindringer/anlæg højst må have en højde på 2,5 m,  

 at de udføres i naturlige materialer og afdæmpede farver  

 Tages højde for weekendaktivitet? 

 Begrænsning på åbningstider? 

 Ingen kunstig belysning af området – dvs. ingen lamper eller oplyste skilte 

 1 mindre oplysningsskilt, kan opsættes i umiddelbar tilknytning til virksomheden 

fx ved indkørsel til arealet, når skiltet ikke virker dominerende i landskabet. 

 Når arealet ikke længere anvendes til fodboldgolfbane skal forhindringer/anlæg 

fjernes senest 3 måneder efter ophør og arealet retableres til landbrugsjord. 
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Derudover må der ikke foretages terrænreguleringer ved anlæg af banen og parkering 

skal finde sted på det dertil indrettede areal øst for beboelsen.  

 

Administrationen henleder opmærksomheden på, at regler ved skiltning i det åbne land 

skal overholdes (Naturbeskyttelseslovens § 21). Disse regler om forbud mod reklames-

kiltning m.v. har til formål at beskytte de landskabelige værdier ved at friholde det åbne 

land for reklameskilte m.v. 

 

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i området. Hedensted Kommune 

vurderer, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af 

Habitatdirektivets bilag IV. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området 

haves dog ikke. 

 

På baggrund af ovenstående beder administrationen Udvalget for Teknik om at drøfte sa-

gen. 

 

Kommunikation 

At beslutningen meddeles ansøger 

 

Lovgrundlag 

Lov om planlægning (LBK nr 287 af 16/04/2018) § 35, stk. 1 

 

Indstilling 

Til politisk drøftelse 

 

 

 

 

 


