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Indstillingsnotat 
Overskrift
Landzonesag på Norddalsvej i Flemming

Beslutningstema
Udvalget for Teknik bedes tage stilling til en motocrossbane på ejendommen matr. nr. 
27A Hvirring By, Hvirring med adressen Norddalsvej 5, 8762 Flemming (Bilag 1 - Kortbi-
lag).

Økonomi
Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling
Historik
Administrationen modtog en naboklage i sommeren 2018 (Bilag 2 – Indstillingsnotat). 
Klagen blev sendt i partshøring og hvortil ejer svarede, at det kun var privat kørsel på en 
mark engang i mellem og ikke en anlagt bane. Sagen blev dengang henlagt.

Ny klage i februar 2019 fra samme nabo. Klager nævnte, at der er megen støj og ofte er 
kørsel på marken, som ifølge klager tydeligt er en anlagt bane. Administrationen foretog 
en besigtigelse af arealet i maj (Bilag 3 – besigtigelsesnotat). 

Foto fra besigtigelse 9. april 2019

Sagen blev herefter sendt i partshøring hos ejer med følgende spørgsmål:
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1. Hvor mange anvender typisk banen samtidig?
2. Hvem? Familie, klub eller?
3. På hvilke tidspunkter/ hvor ofte anvendes banen typisk? Dage og klokkeslæt?
4. Er der tale om permanent baneanlæg? Eller har marken en anden anvendelse?
5. Typer af køretøjer? ATVér og/eller crossere eller?

Ejer svarede på partshøring og fortalte at der kun er privat kørsel, primært af barnebarn 
på 10 år, og ikke anlagt en permanent bane (Bilag 4 – svar på partshøring).

Landskab
Ejendommen ligger i et område, der i Hedensted Kommuneplan er udpeget som:

 Grønt danmarkskort – økologisk forbindelse, hvor det gælder at der ikke må 
etableres byggeri og anlæg eller foretages indgreb, som forringer tilstanden.

 Specifik geologisk bevaring, hvor værdifulde geologiske landskabstræk, deres 
indbyrdes overgange og sammenhænge, skal sikres.

 Særligt værdifuldt landbrugsområde. I områder udpeget som særligt værdi-
fulde landbrugsområder skal landbrugets erhvervsmuligheder prioriteres højt i for-
hold til andre interesser.

 Støjbelastet areal, hvor det gælder at støjende anlæg, der nødvendigvis skal 
placeres i det åbne land, skal der stilles krav om tiltag, der sikrer hensynet til de 
uforstyrrede dele af det åbne land.

Arealet grænser op til fredskov og ligger i landzone. I landzone må der ikke etableres be-
byggelse eller ske ændring i anvendelsen af arealer uden tilladelse fra kommunen.

Ortofoto forår 2019 af ejendommen

Norddalsvej 5 er en landbrugsejendom på ca. 5,4 ha. Arealerne har tidligere været be-
nyttet til græsning med kvæg. Hvis der sker ændret anvendelse af arealet fra græsnings-
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areal til motocrossbane, vil det kræve en landzonetilladelse. Der er spor fra motocrossba-
ne på kort fra foråret 2019. 

Vurdering
Når det vurderes, at der er tale om en motocrossbane der kræver landzonetilladelse, skal 
der foretages en vurdering efter de hensyn, som kan varetages i forbindelse med landzo-
nebestemmelserne, herunder landskabelige og planlægningsmæssige hensyn samt nabo-
hensyn. Der er støj-klager fra nabo i hhv. 2018 0g 2019. 

Administrationen vurderer, at der er en motocrossbane på ejendommen. En moto-
crossbane i det åbne land, hvor der ikke er planlagt for støjende fritidsaktiviteter i en 
kommuneplan, strider mod de overordnede hensyn, der skal varetages ved administra-
tion af landzonebestemmelserne.

På baggrund af ovenstående indstiller administrationen derfor til et afslag og beder Ud-
valget for Teknik beslutte om der skal sendes varsel om påbud til ejer om fjernelse af ba-
nen.
 
Kommunikation
Klager og ejer orienteres om beslutningen og det videre forløb

Lovgrundlag
Lov om planlægning LBK nr 287 af 16. april 2018, planlovens § 35, stk. 1

Indstilling
At der meddeles afslag 


