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AFGØRELSE 

i sag om Hedensted Kommunes afgørelse vedrørende etablering af virksomheder på Kil-

deparken 32 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 41. 

  

Natur- og Miljøklagenævnet afviser at realitetsbehandle klagen over Hedensted Kommunes afgørelse 

af 16. september 2014 om virksomhedsetablering på erhvervsejendommen Kildeparken 32, 8722 

Hedensted. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1. 

  

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur - og Miljøklagenævnet. 

 

 

  

                                                
1
 Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere ændringer  

2
 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer  



 

2 

Sagens oplysninger 

Den 16. september 2014 træffer Hedensted Kommune afgørelse om, at virksomhederne Jelling 

Jagtrejser, Labrador Cargo ApS og Konservator Erling Mørch ikke driver detailhandelsvirksomhed på 

adressen Kildeparken 32, 8722 Hedensted. Kommunen finder således, at det er i overensstemmelse 

med Lokalplan 1069 at etablere de pågældende virksomheder på adressen.  

 

Kommunens afgørelse er påklaget af en borger, der bor i en afstand af ca. 1,8 km i luftlinje og ca. 

3,4 km ad vejene fra Kildeparken 32. 

 

Sagens forhistorie 

Klager har den 24. juli 2013 påklaget vedtagelsen af Lokalplan 1069 og Kommuneplantillæg nr. 19 til 

Kommuneplan 2009-2021. Endvidere har klager påklaget byggetilladelsen af 17. december 2013 til 

en erhvervsbygning på 8.300 m2 samt kælder på 73 m2 og affaldsgård på 169 m2 på Kildeparken 32. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet træffer den 17. juni 2014 en samlet afgørelse i de to sager. Nævnet gav 

ikke klager medhold i klagerne. 

 

Den 3. august 2014 henvender klager sig til Natur- og Miljøklagenævnet, bl.a. fordi der er etableret 3 

virksomheder på Kildeparken 32, hvilket klager finder er ulovligt. Klager ønsker vejledning om, hvo r-

dan han skal forholde sig, således at forholdet kan blive lovliggjort.  

 

Den 9. september 2014 oplyser Natur- og Miljøklagenævnet klager om, at hvis Hedensted Kommune 

måtte træffe afgørelse om, at der ikke er tale om detailhandelsvirksomheder etableret i strid med 

lokalplanen, kan afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 

4 af de klageberettigede. Klager over kommunens tilsynsvirksomhed skal rettes til Statsforvaltningen.  

 

Den 6. august 2014 henvender klager sig til Hedensted Kommune og gør opmærksom på, at de 3 

virksomheder er etableret i strid med lokalplanen, hvorefter Hedensted Kommune træffer den nu 

påklagede afgørelse. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

Planlovens § 59 fastsætter følgende om klageberettigelse: 

 

”§ 59. Klageberettiget efter § 58 er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, 

herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.  

Stk. 2. Klageberettiget efter § 58, stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 5, er endvidere landsdækkende foreninger og organi-

sationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinte-

resser inden for arealanvendelsen, på betingelse af, 

1) at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og  

2) at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.”  

 

I sager om tilvejebringelse af planer og i sager om lokalplanpligt anses i praksis en ganske vid pe r-

sonkreds for klageberettigede. Denne praksis hænger sammen med det centrale hensyn i planloven 

om inddragelse af offentligheden i planprocessen.  

 

En tilknytning til det pågældende lokalområde som grundejer, beboer, arbejdstager, erhvervsdriven-

de eller lokal forening og lignende anses normalt for tilstrækkeligt. Personer, foreninger og myndi g-
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heder, som efter loven forudsættes inddraget i tilvejebringelsen af planer anses som hovedregel for 

klageberettigede både mht. overholdelse af procedureregler og mht. andre retlige spørgsmål angå-

ende planlægningen. 

 

Hvis en klager ikke bor inden for lokalplanområdet, får afstanden til klagers ejendom afgørende 

betydning. Der er ikke noget bestemt krav til afstanden; der skal foretages en konkret vurdering i 

den enkelte sag. I vurderingen indgår afstanden set i forhold til planområdets størrelse samt planens 

hovedindhold og betydning for nærområdet.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet betragtede klager som klageberettiget i forhold til selve planvedtagelsen 

af Lokalplan 1069 ud fra det forhold, at i sager om tilvejebringelse af planer anses i praksis en gan-

ske vid personkreds for klageberettigede.  

 

Det forhold, at klager har påklaget selve planvedtagelsen medfører imidlertid ikke i sig selv, at klager 

også er klageberettiget i forhold til eventuelle efterfølgende sager, der er omfattet af plangrundlaget.  

 

I enkeltsager med en konkret adressat, typisk en konkret byggesag, er kredsen af klageberettigede 

mere begrænset end i sager om planvedtagelse og sager om lokalplanpligt.  

 

Afgørelsens adressat er altid klageberettiget. Det, at man har anmeldt et ulovligt forhold, er imidler-

tid ikke tilstrækkeligt til at give klageberettigelse vedrørende den afgørelse, der træffes i anledning 

af anmeldelsen. Dette gælder uanset om man er adressat for og/eller part i denne afgørelse.  

 

Det forhold, at kommunen har adresseret afgørelsen om kommunens vurdering af om virksomhede r-

ne driver detailhandel til klager medfører således ikke i sig selv, at klager er klageberettiget. 

 

I forhold til klager fra andre end afgørelsens adressat lægges der i praksis afgørende vægt på a f-

standen til klagers ejendom set i forholdet til projektets karakter og omfang. Det kan indgå i vurde-

ringen af den enkelte sag, hvilke genevirkninger det konkrete byggeprojekt eller den konkrete di-

spensation indebærer i forhold til klagers ejendom.  

 

Hvis klagers ejendom ikke ligger indenfor det pågældende lokalplanområde, vil afstandskravet typisk  

være skærpet. 

 

Klageberettigelse forudsætter, at klagers interesse drejer sig om hensyn, der varetages af planloven, 

jf. formålsbestemmelsen i planlovens § 1.  

 

En ideel interesse i overholdelse af lokalplaner er således ikke tilstrækkelig til, at den pågældende 

anses for klageberettiget.  

 

Spørgsmålet er herefter, om klagers beliggenhed i forhold til Kildeparken 32 medfører, at klager har 

en sådan tilknytning til lokalområdet, at der foreligger en retlig interesse i om virksomhederne driver 

detailhandelsvirksomhed. 

 

Klager bor i en afstand af ca. 1,8 km i luftlinje og ca. 3,4 km ad vejene i et område, som ikke har 

nogen naturlig bebyggelsesmæssig eller planlægningsmæssig sammenhæng med det det område, 
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hvor virksomhederne er beliggende. Natur- og Miljøklagenævnet finder på den baggrund, at klager 

ikke har sådan retlig interesse i sagens udfald, at klager er klageberettiget efter planlovens § 59.  

 

Natur- og Miljøklagenævnet bemærker, at nævnet ved en fejl har realitetsbehandlet klagen over 

selve byggetilladelsen på Kildeparken 32. Da kredsen af klageberettigede over konkrete byggesager 

som nævnt ovenfor er mere begrænset end i klager over planvedtagelser, burde nævnet have afvist 

denne klage af de samme grunde, som denne klage bliver afvist. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet afviser således at realitetsbehandle klagen over Hedensted Kommunes 

afgørelse af 16. september 2014 om virksomhedsetablering på erhvervsejendommen Kildeparken 32, 

8722 Hedensted. 

 

 

 

 

 

 

 
 Lena Kongsbach 

Ankechef 
/ 

Tina Sommer  

Fuldmægtig 

 

 

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

 

 Erik Ostenfeldt Jensen, email@svends.dk  

 Hedensted Kommune, sagsnr. 01.02.05-K00-1-14, Leni.Petersen@Hedensted.dk: teknikogmil-

jo@hedensted.dk  
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