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Indstillingsnotat 
Overskrift
Landzonesag på Flemmingvej i Flemming.

Beslutningstema
Udvalget for Teknik bedes tage stilling til ansøgning om ny erhvervsbygning på matr. nr. 
6o Flemming By, Hornborg med adressen Flemmingvej 25, 8762 Flemming.

Økonomi
Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling
Der søges om ny erhvervsbygning, som erstatning for eksisterende erhvervsbygning på 
Flemmingvej i Flemming (Bilag 1 - Oversigtskort). Tidligere blev bygningerne benyttet af 
DLG (foderstoffabrik). Ansøger oplyser, at de ønsker at opføre en kontor-/lagerbygning 
på 166 m2. Kontoret opmures i teglsten, som eksisterende, for at bevare udtrykket – 
bygningen udformes også mest muligt i h.t. eksisterende (Bilag 2 - Ansøgning om 
landzonetilladelse og tegninger). Derudover skal der bygges en hal på 1098 m2. Lager-
hallen udføres i metalplader, delvis isoleret.

Facade mod nord og syd

Eksisterende vartegn, i form af silo, bibeholdes som mobilmast for teleselskaber. Ligeså 
bibeholdes eksisterende silobygning, sydligste bygning på 692 m2 jf. situationsplan. Der 
tilkøbes areal ved nabo mod øst (del af matr. nr. 6a Flemming By, Hornborg), samt eksi-
sterende skel mellem matr. nr. 6o og 6p Flemming By, Hornborg ophæves/sammenlæg-
ges til én matrikel (Bilag 3 - Situationsplan).
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Situationsplan

Beskrivelse og vurdering af omkringliggende landskab
I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny 
bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede 
arealer. Hovedformålet med landzonereglerne er at forhindre byspredning i det åbne land 
og at sikre, at egentlig bymæssig udvikling sker, hvor der gennem planlægningen er åb-
net mulighed for det. Det følger af formålsbestemmelsen, at landzonereglerne skal admi-
nistreres på baggrund af landskabelige, rekreative og arealressourcemæssige hensyn og 
andre samfundsmæssige interesser, f.eks. trafikale hensyn, samt hensynet til erhvervsli-
vets muligheder for vækst og udvikling.

Der bør kun i overensstemmelse med konkrete retningslinjer for lokalisering i kommune-
planlægningen, f.eks. i landsbyer, som er afgrænset i kommuneplanen, gives landzonetil-
ladelse til nybyggeri til erhverv. Ansøgning om tilladelse til en ny erhvervsbygning til er-
statning for eksisterende erhvervsbygning kræver landzonetilladelse og i vurderingen 
om, hvorvidt der kan meddeles tilladelse skal det også vurderes, hvorvidt en sådan virk-
somhed skal have tilladelse til oplag uden for bygningerne.

Ejendommen er omfattet af kulturmiljø nr. 92 ”Flemming”, der beskriver miljøet som en 
lille sluttet rural by opvokset omkring Flemming landsby efter stationens anlæggelse i 
1891. Kulturmiljøet kan være sårbart over for ændringer i arkitektur, veje, bystruktur og 
omgivelser.

Kommuneplanramme 6.L.03 for landsbyen Flemming, udlægger ejendommen, hvorpå 
der ønskes bygget, til blandet bolig og erhverv. Kommuneplanrammen er i Hedensted 
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Kommuneplan 2017-2029 udvidet til også at omfatte den del af matr. nr. 6a Flemming 
By, Hornborg som ønskes tilkøbt erhvervsarealet. Den maksimale bebyggelsesprocent er 
30%, antal etager 2 og maksimal højde på nybyggeri 8,5 meter. 

Der henvises i kommuneplanen til særlige bestemmelser vedr. Flemming, idet der i 2008 
er udarbejdet en Udviklingsplan for Flemming, hvis anbefaler skal tages i betragtning i 
sagsbehandlingen (Bilag 4 - Udviklingsplan for Flemming). I ”Delområde D” i Udviklings-
planen udlægges området øst for eksisterende erhvervsareal til nye erhvervsgrunde - se 
afsnit om ”Indsatsområde 5: butikker og erhverv” i udviklingsplanen på side 36-39.

Delområde D ses i det sydøstlige hjørne af Flemming

Sagen har været i nabohøring i perioden 13. juni 2018 til 26. juni 2018 (Bilag 5 - Nabo-
bemærkninger). Der er kommet nabobemærkninger i ét samlet brev fra:

- Hornborgvej 27, 28, 30, 32, 34
- Flemmingvej 26. 

Nabobemærkningerne er efterfølgende sendt til ansøgerne i partshøring. Overordnet 
handler bemærkningerne om bekymring for støjgener og den visuelle påvirkning af re-
sten af byen. Naboerne kommer endvidere med løsningsforslag til de problemstillinger de 
nævner. I det kommende afsnit bliver naboernes bemærkninger og ansøgeres kommen-
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tarer hertil præsenteret efterfulgt af administrationens kommentarer til de samlede be-
mærkninger.

Ejendommene der er kommet med bemærkninger til sagen er markeret med gul cirkel. Rød cirkel viser det om-
råde sagen omhandler.

STØJ
Nabobemærkning vedr. støj:

”Tung trafik giver støj og larm. Vi ser ikke bygningen egnet til tung erhverv, 
da Flemming i dag værner om andre værdier end det grove erhverv, som 
DLG og Mejeriet var.”

”Vi vil ønske at den port der vender mod nord bliver fjernet, så støj fra byg-
ning ikke vil gå direkte ud til de nærliggende huse. Vi kunne foreslå der ar-
bejdes på en løsning med port i øst enden (der grænser op mod mark) Det 
vil tage støj fra bygningen (hvis det vil forekomme). Dernæst at der bliver 
afskærmet med et præsentabelt (udregnet) akkustik/støj hegn på de sider 
hvor der er naboer.”

Ansøgeres kommentarer til bemærkningerne:

”Naturligvis vil der komme mere trafik end i dag. Men set i forhold til tidlige-
re tider, hvor der var konstant tung trafik til og fra møllen, vil der fremover 
kun være trafik med mindre køretøjer, samt varevogne til og fra entrepre-
nørvirksomhed. Nøjagtigt hvor meget trafik der vil være vil dog være van-
skeligt at sige, lige som trafikken sagtens kan være i perioder, med dage 
med mere trafik, og andre dage helt uden trafik”.
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”Der vil være begrænset støj fra virksomheden, idet hallen vil være isoleret i 
den del, hvor der vil være dagligt arbejde. Støjen vil dog være begrænset til 
almindelig smedevirksomhed o.l.” 

”Ejendommen er ikke helt øde, da en virksomhed benytter arealet til contai-
nere m.v. og vægten, ud mod Flemmingvej, stadig benyttes af de lokale 
landmænd. Der er derfor både trafik til og fra ejendommen samt erhverv på 
ejendommen i dag.” 

SILO
Nabobemærkning vedr. silo:

”I brevet omtales den gamle silo som ”varetegn”. Det tårner nok mere til 
minde om en svunden tid der har været, en et varetegn. Mobilmasterne, 
som vi ofte har snakket om hvorfor de ikke har været i høring også?? Pynter 
på ingen måde det ”trætte” tårn.”

Ansøgeres kommentarer til bemærkningerne:

”Siloen vil inden for en årrække få en makeover”.

Administrationens kommentarer til og vurdering af de samlede bemærkninger:
I beskrivelsen af kulturmiljøet nævnes det, at betonsiloen står som et vartegn i byens 
østlige udkant. Siloen nævnes også som et fysisk vartegn og pejlemærke i udviklingspla-
nen for Flemming fra 2008. Administrationen vil derfor anbefale, at siloen ikke står og 
forfalder yderligere, men bliver istandsat - sådan som naboerne foreslår i høringsbrevet 
(Bilag 6 - Fotos af silo og erhvervsbygning). 
Mobile antenner, der sættes på eksisterende høje elementer såsom bygninger eller ma-
ster, kræver ikke landzonetilladelse og der bliver derfor heller ikke foretaget en høring. 
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Administrationen og ansøgere er opmærksomme på eventuelle støjgener til nærmeste 
naboer (Bilag 7 - Vurdering af miljøforhold). Ansøgere oplyser, at de vil søge om en ny 
indkørsel til ejendommen, væk fra boligområdet, således at trafikstøj afhjælpes. Det vil 
eventuelt være muligt, med en ændret placering af den nye bygning, at forebygge 
støjproblemer ift. især boligerne på vestsiden af virksomheden. Dette kunne fx være ved 
at vende bygningen nord-syd og kun have tilkørsel og porte på østsiden. Bygningen bli-
ver dermed en støjskærm mod vest.
Administrationen vil ikke anbefale en støjskærm eller støjvold af hensyn til den negative 
landskabelige påvirkning et sådan fremmedelement vil være. Vi foreslår at der etableres 
et plantebælte for at skærme visuelt mod naboer og landskab – også for at sikre en klar 
afgrænsning af Flemming ved ankomst til byen fra syd (Hornborgvej) og mod øst (Flem-
mingvej). Et beplantningsbælte er også vist i Udviklingsplanen for Flemming, hvor idéop-
læg til et erhvervsområde i forlængelse af eksisterende erhvervsejendom præsenteres. I 
udviklingsplanen nævnes det, at hvis DLG skulle vælge at lukke den lokale Flemming-af-
deling, bør bygningerne anvendes til andre funktioner eller genanvendes til nyt erhverv. 

Vi gør opmærksom på, at arealoverførsel af del af matr. nr. 6a Flemming By, Hornborg 
fra landzone til erhverv kræver landzonetilladelse (der er indsendt matrikulær ansøgning 
til Hedensted Kommune) og skal holde sig inden for det kommuneplanlagte areal. Samt 
at bygninger og/eller oplag på den ønskede tilkøbte matrikel også kræver landzonetilla-
delse.

Kommuneplanramme 6.L.03 for landsbyen Flemming er vist med rød

Med vedtagelsen af den ændring af planloven, som trådte i kraft 15. juni 2017, blev § 
37, stk. 2, indført, således at andre overflødiggjorte bygninger end landbrugsbygninger 
kan tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, liberale erhverv, 
forenings- og fritidsformål, en bolig samt lager- og kontorformål. Det er en betingelse, at 
virksomheden etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt 
omfang, at bygningen ikke er opført inden for de seneste 5 år, og at bygningen ikke er 
beliggende inden for klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen. Dvs. at ansøgerne har 
mulighed for at tage den overflødiggjorte erhvervsbygning i brug til deres virksomhed i 
dag. Og det uden landzonetilladelse.

Kommunikation



7

At beslutningen meddeles til ansøgere/ejere

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

Indstilling
Administrationen indstiller

 at ansøgningen imødekommes med vilkår om beplantningsbælte rundt om ejen-
dommen


