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AFGØRELSE 
i klagesag om Hedensted Kommunes landzonetilladelse til opførelse af 
bl.a. multihus samt lovliggørelse af overdækket terrasse på Hornborg-
vej, Flemming  
 
Hedensted Kommune har den 18. oktober 2018 givet landzonetilladelse til 
opførelse af busskur, multihus og etablering af multibane, bålplads, tram-
poliner samt lovliggørelse af overdækket terrasse på ejendommen Horn-
borgvej 13, 8762 Flemming.   
 
Planklagenævnet har modtaget en klage over afgørelsen. 
 
Planklagenævnet stadfæster afgørelsen. Det betyder, at kommunens afgø-
relse gælder.  
 
  

1. marts 2018 

Sagsnr.: 18/09648 

Klagenr.: 1002357 

SIKER 

Planklagenævnet 

NÆVNENES HUS 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37 79 55 26 

www.nævneneshus.dk  

http://www.nævneneshus.dk/
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1. Klagen til Planklagenævnet 

En nabo klagede den 11. november 2018 til Planklagenævnet over kommu-
nens afgørelse om tilladelse.   
 
Planklagenævnet modtog klagen den 11. december 2018 fra Hedensted 
Kommune. 
 
I klagen er der klaget over, at der opføres et stort multihus og en overdækket 
terrasse, som vil genere naboerne.    
  
2. Sagens oplysninger 

2.1. Området og ejendommen 

Klagesagen vedrører en ejendom på matr.nr. 18v Hornborg By, Hornborg, 
på adressen Hornborgvej 13, 8762 Flemming. Ejendommen ligger i landzo-
ne og er på 4.200 m2. 
 
Ejendommen ligger i landsbyen Hornborg og er omgivet af boligbebyggelse 
i form af mindre parcelhusejendomme. Langs ejendommens østlige matri-
kelskel løber Hornborgvej. Ejendommen består af et græsareal til boldspil, 
og i det sydøstlige hjørne er etableret en petanquebane.  
 
Ejendommen ligger i et område, der er udpeget som kulturhistoriske beva-
ringsværdier (kirkebyggelinjer) og specifik geologisk bevaring i kommune-
plan 2017-2029 for Hedensted Kommune. Ejendommen er omfattet af 
kommuneplanramme 6.L.04 Hornborg, som udlægger området til blandet 
bolig og erhverv.  
 
Det fremgår af kommuneplanrammen omkring bebyggelse, at: 
 
Nybyggeri må normalt ikke placeres nærmere skel mod det åbne land end 5 
meter. Til udvendige bygningsdele må der ved farvesætning ikke anvendes 
stærke signalfarver. Ved træhusbyggeri er det ikke tilladt at opføre huse 
med laftehjørner. Der må ikke anvendes stærkt reflekterende tagmateriale, 
med mindre et sådan tag er i overensstemmelse med bygningens byggeskik. 
 
Det fremgår af retningslinje 11.2.2 og 11.2.3 om kulturhistoriske bevarings-
værdier:  
 
Kirkernes nærmiljø skal tilpasses samspillet med kirken og de kirkelige an-
læg. Kirkernes ofte markante synlighed i omgivelserne skal bevares. 
 
Inden for beskyttelseszonerne omkring kirkerne kan der kun opføres bebyg-
gelse hvis det kan ske uden, at hensynet til kirkernes landskabelige belig-
genhed eller samspil med bymæssigt miljø herved tilsidesættes. 
 
Området er ejet af Hedensted Kommune og er udlejet til Hornborg Gymna-
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stik og Idrætsforening. Ejendommen bliver i dag benyttet som boldbane og 
petanqueområde. 
 
2.2. Ansøgningen 

Der er ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af busskur på 14 m2, mul-
tihus på 72 m2 og etablering af multibane, bålplads, trampoliner samt lov-
liggørelse af overdækket terrasse på 20 m2. 
 
Busskuret opføres i lærketræ og med tagpap. Multihuset består af en træ-
konstruktion med et tag og sider på nordfacaden og gavlen. Taget vil være 
af tagpap. Bygningen har en højde på 4,6 m.  
 
Den eksisterende overdækkede terrasse består af 4 søjler med et tag i en 
højde på 2,3 m i klar PVC. Væggene er lukket mod syd- og vestfacaden. 
 
2.3. Kommunens afgørelse  

Kommunen traf den 18. oktober 2018 afgørelse om at give landzonetilladel-
se til opførelse af busskur, multihus og etablering af multibane, bålplads, 
trampoliner samt lovliggørelse af overdækket terrasse. Tilladelsen blev givet 
efter planlovens § 35, stk. 1, og blev givet på følgende vilkår: 
 

 At Hornborg Gymnastik og idrætsforening, HGI er ansvarlig for 
fjernelse af bygninger, belægninger med mere efter endt brug 
og/eller nedbrud/slitage og arealet fremstår ryddet senest 6 måneder 
efter endt lejeaftale/benyttelse. 

 at vilkåret skal tinglyses før der kan meddeles byggetilladelse 
 
Kommunen vurderede, at det ansøgte ikke ville forringe levevilkårene for 
dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Kommunen foretog naboorientering og modtog to bemærkninger til sagen, 
herunder omkring støj fra multihuset og aktivitetspladens samt forringelse af 
lys og udsigt. Kommunen bemærkede, at støj håndteres af en anden lovgiv-
ning, samt at multihuset overholder byggeretten, og at spørgsmålet om ud-
sigt ikke er noget der varetages efter planloven.  
 
Kommunen begrundede tilladelsen med, at det ansøgte byggeri er i begræn-
set omfang – simple konstruktioner uden egentlig fundament og ydervægge 
– hvorfor der kan gives landzonetilladelse.  
 
Kommunen fandt, at det ansøgte var af underordnet betydning for kirkebyg-
gelinjen, idet det ansøgte var under 8,5 m i højden.  
 
Kommunen lagde i sin afgørelse vægt på, at ejendommen ligger i en landsby 
omfattet af en kommuneplanramme, at bygningerne fjernes efter endt benyt-
telse, at det ansøgte er til børn og unges sportsudøvelse og trivsel, samt at 
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det ansøgte er forenings- og lokalsamfundsfremmende. Dertil lagde kom-
munen også vægt på, at det er til lokalsamfundets udendørs fælleskab.  
 
2.4. Klagen og bemærkninger til klagen 

2 4.1. Korrespondance under klagesagen 

I sagen indgår klagen af 11. november 2018. Klageren har uddybet sin klage 
i brev af 11. december 2018. Kommunen er kommet med bemærkninger til 
klagen i brev af 11. december 2018.  
 
2.4.2. Klagen  og klagerens øvrige bemærkninger 

Klageren anfører, at klageren finder det fuldstændigt unødvendigt at placere 
et hus på denne størrelse på sportspladsen.  
 
Klageren er glad for etableringen af idrætsaktiviteter, men mener ikke at et 
multihus samt en overdækket terrasse hører ind under, hvad man kan kalde 
idrætsaktiviteter.  
 
Klageren anfører supplerende, at såfremt ansøgeren er villigt til at placere 
multibanen midt på sportspladsen, så er klageren villigt til at trække sin kla-
ge.  
 
2.4.3. Kommunens bemærkninger til klagen 

Kommunen oplyser, at kommunen ikke har yderligere bemærkninger til 
klagen. 
 
3. Planklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

3.1. Planklagenævnets kompetence og prøvelse 

Planklagenævnet kan tage stilling til en kommunes afgørelse efter plan-
lovens § 35, stk. 1 (landzone), jf. lovens § 58, stk. 1, nr. 1.1 
 
3.2. Generelt om landzonetilladelser 

I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, 
opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyg-
gelse og ubebyggede arealer, jf. planlovens § 35, stk. 1. 
 
Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonereglerne er at forhindre 
byspredning i det åbne land og at sikre, at egentlig bymæssig udvikling sker, 
hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det. Det følger af 
formålsbestemmelsen, at landzonereglerne skal administreres på baggrund 
af landskabelige, rekreative og arealressourcemæssige hensyn og andre sam-
fundsmæssige interesser, f.eks. trafikale hensyn, samt hensynet til erhvervs-
livets muligheder for vækst og udvikling2.  Ved afgørelsen kan der endvide-

                                                 
1 Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere ændringer. 
2 Bemærkninger til lovforslaget, kapitel 7 (LFF nr. 76 af 23. januar 1991) og (LFF nr. 121 af 25. 
januar 2017). 
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re tages hensyn til, om det ansøgte vil påføre naboer urimelige gener. 
 
Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden spredt og 
uplanlagt bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, 
skovbrug og fiskeri. Udover at værne om natur og landskab er varetagelsen 
af de primære erhvervsinteresser blandt de hensyn, der ligger bag landzone-
reglerne. 
 
Efter hidtidig praksis lægges der 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 lignen-
de sager (præcedensvirkning). 
 
I sager om lovliggørelse skal forholdet som udgangspunkt vurderes, som 
i de tilfælde, hvor der er indgivet forudgående ansøgning. 
 
3.3. Bebyggelse til rekreative formål 

I overensstemmelse med planlovens formål kan der efter hidtidig praksis 
gives landzonetilladelse til at anvende en ejendom til almene rekreative 
formål, hvis det er foreneligt med de landskabelige og planlægnings-
mæssige hensyn, som landzonereglerne skal varetage. 
 
I de tilfælde, hvor der efter hidtidig praksis er givet tilladelse til fritlig-
gende shelters, bålhytter og lign., har der været tale om etablering i om-
råder, der anvendes til rekreative formål, og hvortil der er offentlig ad-
gang, således at anlægget er tilgængeligt for en bredere kreds af brugere, 
herunder befolkningen i lokalområdet, vandrere, cyklister, sejlere, sko-
ler, børnehaver m.v. 
 
Tennisbaner, fodboldanlæg, lystbådehavne, svømmehaller o.lign. bør 
som udgangspunkt placeres i byzone. Der kan dog også etableres idræts-
faciliteter og andre fælles opholdsarealer i landsbyer, herunder i forbin-
delse med skoler. 3 
 
3.4. Planklagenævnets vurdering 
Planklagenævnet forstår klagen således, at der kun klages over opførel-
sen af multihuset og lovliggørelsen af den opførte overdækkede terrasse. 
Nævnet tager kun stilling til de af klageren anførte klagepunkter.  
 
Planklagenævnet finder ikke, at der er sådanne væsentlige landskabelige 
eller planlægningsmæssige hensyn, som taler afgørende imod en tilla-
delse til opførelse af det ansøgte multihus samt den overdækkede terras-
se. Nævnet finder endvidere ikke, at det ansøgte vil påføre naboerne 
urimelige gener.  
 
                                                 
3 Vejledning om landzoneadministrationen, Planlovens §§ 34-38, juli 2018, afsnit 3.12.2. 
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Nævnet har lagt vægt på, at området ligger inden for landsbyafgræsnin-
gen, og indgår som et naturligt element i brugen og udviklingen af 
sportspladsen. Nævnet har også lagt vægt på multihusets og den over-
dækkede terrasses simple konstruktion og begrænsede areal, samt at det 
opføres i træ og klar PVC, og dermed ikke vil fremstå skæmmende for 
området, der ligger i en landsby omkranset af parcelhusgrunde. Nævnet 
har endvidere lagt vægt på, at aktivitetsfaciliteterne ikke efter nævnets 
vurdering vil indebære genevirkninger for naboerne, som går væsentlig 
ud over, hvad der må forventes som nabo til en sportsplads. 
 
3. 5. Planklagenævnets afgørelse 

Planklagenævnet stadfæster Hedensted Kommunes afgørelse af 18. oktober 
2018 om landzonetilladelse til opførelse af busskur, multihus og etablering 
af multibane, bålplads trampoliner samt lovliggørelse af overdækket terrasse 
på ejendommen matr.nr. 18v Hornborg By, Hornborg, på adressen Horn-
borgvej 13, 8762 Flemming. 
 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter Planklage-
nævnets afgørelse, eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, 
jf. planlovens § 56, stk. 2. 
 
Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden 
administrativ myndighed, jf. § 3, stk. 3, i lov om Planklagenævnet.4 Eventu-
el retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. § 3, 
stk. 4, i lov om Planklagenævnet. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 4, stk. 1, i lov 
om Planklagenævnet. 
 
  

                                                 
4 Lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet. 
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4. Gebyr 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. Klagegebyrer tilbagebetales 
kun, hvis nævnet har afvist at behandle sagen, hvis klagen tilbagekaldes, 
eller hvis nævnet giver klageren medhold eller i øvrigt ændrer den afgørelse, 
der er klaget over. Det er ikke tilfældet i denne sag. Planklagenævnets afgø-
relse vedrørende klagegebyret kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed. Der henvises til § 3 i gebyrbekendtgørelsen for Planklagenæv-
net.5  
 
5. Meddelelse og offentliggørelse af afgørelsen 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Hedensted Kommune (01.03.03-P19-
217758-18) samt for klageren via klageportalen og e-Boks. Afgørelsen sen-
des desuden til eventuelle andre parter i klagesagen via e-Boks. 
  
Afgørelsen vil blive offentliggjort på https://pkn.naevneneshus.dk/. Person-
oplysninger vil blive anonymiseret. 
 
 

 
Anja Bergman Thuesen 

Stedfortrædende formand 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Bekendtgørelse nr. 108 af 28. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Planklagenævnet. 

https://pkn.naevneneshus.dk/
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