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Forslag til retningslinjer for nyopførelse af ridehaller 
 

Der meddeles normalt tilladelse til opførelse af ridehaller og andre nødvendige bygninger på 
større rideskoler og større hestepensioner. Det forudsættes her, at ridehallen kan opføres med 
hensyntagen til naboer og landsbymiljø, de trafikale forhold, det omgivende landskab herunder 
rekreative områder og naturområder, ejendommens grundstørrelse, og at hallen ikke vil virke 
dominerende i forhold til ejendommens øvrige bebyggelse.  
 
For at varetage disse hensyn kan der ved landzonetilladese og byggetilladelse stilles krav til: 

-    ridehallens præcise placering 
- ridehallens udformning og størrelse 
- materiale- og farvevalg 
- skærmende beplantning 
- belysning 

 
Ved ansøgning om en ny rideskole, vil der blive taget hensyn til beliggenheden i forhold til 
brugere, ridemuligheder og dokumentation for, at der er tale om et bæredygtigt etablissement 
(hjemmeside, antal rideskoleheste, antal elever, jordbesiddelser m.v.). Der vil på baggrund af 
det samlede billede blive taget stilling til den konkrete ansøgning.  

 
Der meddeles som hovedregel ikke tilladelse til opførelse af nye ridehaller til mindre hestepen-
sioner, mindre rideskoler eller ridehaller udelukkende til privat brug. Der skal være tale om 
store hestehold og større ejendomme, samt at ridehallen kan indpasses under hensyn til nabo-
er, landsbymiljø, landskab, rekreative områder, naturområder og samspillet med den øvrige 
bebyggelse.  
 
Det bemærkes, at der normalt ikke vil blive meddelt tilladelse til ridehaller, der har et bane-
areal større end 20 x 40 m (ridehal indtil 925 m²). Det bemærkes herudover, at også rideba-
ner, springbaner mv. kræver en landzonetilladelse, og at de skal etableres i forbindelse med 
ejendommens eksisterende bebyggelse. Der gives som hovedregel ikke tilladelse til belyste 
udendørs ridebaner (lysmaster) i det åbne land. 
 
 
Ridehaller der ikke kræver landzonetilladelse 
I forbindelse med en vurdering af, om en ridehal er erhvervsmæssig nødvendig for ejendom-
mes drift som landbrugsejendom (og ikke kræver landzonetilladelse, idet den opføres i tilknyt-
ning til den eksisterende bebyggelse) bliver der lagt vægt på en beskrivelse af driftens 
avlsheste (hingste og hopper) herunder avls- og salgsmål mv. Målet er, at det dokumenteres, 
at ridehallen er erhvervsmæssig nødvendig for landbrugsejendommens drift (stutteri). Der kan 
stadig stilles krav til  

-    ridehallens præcise placering 
- ridehallens udformning og størrelse 
- materiale- og farvevalg 
- skærmende beplantning 
-    belysning 

 

 
 


