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Indstillingsnotat 
Overskrift
Landzonesag på Ørumvej 80, 8721 Daugård.

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til lovliggørelse af udhusbyggeri og 
ridebane/luftefold med dertilhørende lystmast på ejendommen.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Historik
Landzonesagen var på Udvalget for Teknik d. 2-2-2016, hvor udvalget besluttede at 
udsætte sagen.

Sagsfremstilling
Den pågældende sag er opstået på baggrund af en klagesag vedrørende 
terrænregulering, affaldshåndtering og byggeri i skel. Klagen er indsendt fra nabo i 2013. 
Klagepunktet vedr. terrænregulering er blevet sagsbehandlet i en separat sag, hvor 
administrationen har truffet en afgørelse om, at skrænten ikke vil kræve 
landzonetilladelse. Denne afgørelse er nu påklaget af naboen til Natur- og 
Miljøklagenævnet, som pt. behandler klagen. Se de vedhæftede afgørelser vedr. 
skrænten Ørumvej 64 i Daugård. 

Ejer ansøger om lovliggørelse af udhusbyggeri og ridebane med dertilhørende lystmast 
på matr. 23, Ørum By, Ørum med adressen Ørumvej 80, 8721 Daugård. 

Ejendommen er på ca. 2 ha og beliggende i landzone. Der er ikke landbrugspligt på 
ejendommen. På ejendommen er der følgende bygninger - se luftfoto og situationsplan:

 Bygning 1. Enfamiliehus på 140 m².

 Bygning 2. Et udhus på 197 m².

På ejendommen er der opført total 824 m² udhusareal uden tilladelse (Luftfoto: bygning 
3, 4, 5 og 6). Der er i sagen ansøgt om lovliggørelse af følgende udhuse og 
ridebane/luftefold:

  Bygning 3.
En stald på 152 m² til heste, der er 8 hestebokse. Stalden er bygget sammen med 
bygning 2. Kræver landzone– og byggetilladelse.

 Bygning 4.
En åben carport på 49 m², som anvendes til parkering af biler, hestekøretøjer mv.
Kræver byggetilladelse.
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 Bygning 5.
Et læskur til heste på 143 m². Læskuret ligger i tilknytning til folden. Der er
desuden opbevaring af hø/halm. Kræver landzone– og byggetilladelse.

 Bygning 6.
En lade på 480 m², som anvendes til hø/halm samt parkering af traktor. Om
vinteren ryddes en del af laden, så hestene fra luftefolden kan gå i ly. Kræver
landzone– og byggetilladelse. Bygningen er placeret 80 meter fra bygning 2. Dermed er 
bygningen ikke opført indenfor tilknytningskravet på 20 meter.  

 Ridebane/luftefold med dertilhørende lystmast.
Ridebane/luftefold på 50 x 20 meter. Der er opstillet en lysmast på ca. 6-7 meters
højde ved ridebane/luftefold. Kræver landzonetilladelse.

Luftfoto over ejendommen. Byggeri i skel er nedrevet.

Efter udvalgsbehandlingen d. 2-2-2016, har administrationen været på besigtigelse d. 
11-3-2016, og haft en dialog med ejeren af Ørumvej 80.

Følgende blev aftalt med ejeren, der skulle forelægges Udvalget for Teknik, og, hvis 
udvalget beslutter det, arbejdes på:

- at garagen lovliggøres, idet den er under 50 m2 og ligger i tilknytning til 
bebyggelsen. 

- at der vil kunne meddeles tilladelse til ridebanen, idet den ligger i tilknytning til 
eksisterende bebyggelse. 
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- at der vil blive meddelt et afslag til lovliggørelse af læskuret på toppen af bakken, 
idet den ikke er placeret i tilknytning til eksisterende bebyggelsesareal, og er 
meget stor ift. dennes funktion.

- at der ville blive meddelt et afslag til lovliggørelse af lysmasten ved ridebanen, 
idet belysning vil medføre lysforurening af omgivelserne og den korte afstand til 
naboerne.

- at der arbejdes på at meddele en tilladelse til tilbygningen til stalden, idet den 
anses værende en optimal udnyttelse af en ejendom af denne størrelse i 
landzonen.

- at ansøger er villig til at flytte stakladen fra enden af sin grund til en placering i 
tilknytning til hestestalden. Ridenbanen/luftefolden vil blive flyttet således den 
ligger i forlængelse af og stadig i tilknytning til bebyggelsen.

Situationsplan indsendt af ansøger – ikke målfast

Den vestlige del af ejendommen (bygning 1 og 2) er beliggende indenfor skovbyggelinje 
jf. luftfoto. Der er registreret fredskov langs skel mod øst på ejendommen. 

Ejendommen er beliggende indenfor særligt værdifuldt landskab ifølge kommuneplan 
2013-2025. Retningslinjer for særligt værdifuldt landskab jf. kommuneplan, beskriver at 
disse områder som hovedregel bør friholdes for byggeri, anlæg, støj og menneskabt lys. 
Hvor byggeri tillades, skal byggeriet besidde en høj arkitektonisk kvalitet og samspillet 
med landskabet prioriteres højt.
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Luftfoto som viser skovbyggelinje mod øst og de lysegrønne felter viser fredskovsareal. 

Det ansøgte har været i nabohøring i perioden fra den 25.11.15 til den 10.12.15 og i 
høringsperioden har kommunen modtaget bemærkninger fra Ørumvej 64 og Ørumvej 78 
til sagen. Sagen har været i partshøring fra den 21.12.15 til den 15.01.16. Se 
bemærkningerne fra naboorientering. 

Indsendte bemærkninger i naboorienteringen er b.la.:
Ørumvej 78

 Forøget aktivitet på ejendommen, som har medført opførelse af et hegn og 
terrænregulering. Hegnet forringer det landskabelige i området. 

 Ejer af Ørumvej 80 er blevet pålagt at få etableret godkendt møddingsforhold. Det 
er ikke sket.

 Såfremt bygningerne lovliggøres skal indhegning mv. etableres med materialer 
der ikke genere naturen samt Ørumvej 78.

Ørumvej 64
 En seriøs ansøgning må som minimum indeholde en landinspektør indmåling med 

plantegning af de ansøgte bygninger med koter, højder og afstande til ekst. 
beboelse.

 Bygning 3 skæmmer landskabet. Bør nedrives.
 Bygningen 5 skæmmer et værdifuldt landskab og visuelt henstår som ufærdigt 

forfaldent byggeri. Bør nedrives.
 Bygning 6 er en ridehal er opført i forbindelse med ridebanen. Ridehallen er 

”bygget” af forskelligt farvede bulede blikplader og visuelt henstår den som 
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ufærdigt forfaldent byggeri. Den skæmmer landskabet og forringer de 
landskabelige værdier og værdien af min skov og dermed min ejendom, som 
grænser op til skel. Bør nedrives.

 Ridebanen: ansøgningen er således ufuldstændig og misvisende.
Hvis der blot var tale om en luftfold, havde det ikke været nødvendigt at flytte 
flere tusinde m3 jord for at lave ridebanen vandret. Der er påfyldt op til 3,5-4 m 
jord i højden i skellinje nord for ridebane, med skrænt/skråningsanlæg liggende 
PÅ min ejendom, for at lave ridebanearealet så stort som muligt.
(Der henvises til sagen vedr. skrænt, som behandles pt. i Natur-og 
Miljøklagenævnet. Samt notat fra Rambøll.)

 Gældende for alle bygninger, er at de bærer præg af at være bygget af for 
hånden værende materialer, er konstruktionsmæssigt uforsvarligt udført og ikke 
overholder afstandskravet på max 20 m til beboelse. 

 Samlet set skæmmer den brutale terrænregulering området ved og omkring 
ridebanen, og bygninger opført af nedbrydningsmaterialer, byggeaffald, 
forskelligfarvede blikplader, vægge af paller.

 Bygningerne henstår som ufærdigt og forfaldent byggeri som skæmmer et smukt 
og værdifuldt landskab i ådalen. 

 Jeg forventer at Hedensted Kommune er konsekvent i behandlingen af 
ansøgningen og behandler alle borgere i ens! (Der henvises til tidligere ansøgning 
vedr. udhus på Ørumvej 64, hvor administrationen har givet afslag grundet 
tilknytningskrav) 

I partshøringen har ansøger ikke indsendt bemærkninger til naboernes kommentarer.

Bemærkninger som vedrører skrænten på Ørumvej 64, henviser administration til 
afgørelsen som er vedhæftet som bilag. 

Kommunikation
Beslutningen meddeles ansøger.

Lovgrundlag
Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015, § 35, stk. 1

I landzonesager er Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) 2. instans. Det betyder, at NMKN 
i landzonesager udsteder landzonetilladelser eller afslag i forbindelse med stillingtagen til 
landzoneklagesagerne. Det følger af forvaltningsretten, at 1. instansmyndigheden ikke 
må træffe afgørelser, der er i strid med 2. instansens praksis.

Det følger af NMKN's praksis, at der ikke gives tilladelse til udhusbygninger på 100 m² og 
derover, med mindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Eksisterende 
udhusbebyggelse på ejendommen fratrækkes de 100 m².

Jf. beslutning på Teknik- og Miljøudvalget den 2. december 2013 skal ansøgninger, der 
går ud over Natur- og Miljøklagenævnets praksis behandles i Udvalget for Teknik.

Indstilling
Administrationen indstiller,
at Udvalget for Teknik drøfter og tager stilling til sagen.


