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Indstillingsnotat 

Overskrift
Landzonesag på Tingvejen 1 i Tørring. 

Beslutningstema
Udvalget for Teknik bedes tage stilling til oplag og containere nær Tingvejen 1, Aale, 
7160 Tørring beliggende matr. nr. 6C Åle By, Åle. 

Økonomi
Ingen bemærkninger

Sagsfremstilling
Der er på et område på matr. nr. 6C oplag af materialer til anlægsarbejde, såsom contai-
ner, biler, kantsten m.m. (Bilag 1). Ejer af Tingvejen 1 har på adressen anlægsgartnerfir-
maet Højbo Anlæg. Ejer ønsker som udgangspunkt at bibeholde placeringen af materiel, 
oplag og containere på nuværende placering (Bilag 2).  Sagen er opstået på baggrund af 
klage fra nabo, Tingvejen 3, 7160 Tørring modtaget i april 2015 (Bilag 3). Oplagspladsen 
fremgår af ortofoto fra 2008 (Bilag 4). Hedensted Kommune henviser til at problematik 
vedr. privat fællesvej langs oplagspladsen er en privatretlig sag.

Tingvejen 1 er i Hedensted Kommuneplan 2013-2025 udpeget som et område med ”drik-
kevandsinteresser” og et ”særligt værdifuldt landbrugsområde”. Ifølge BBR er ejendom-
men beliggende i landzone med landbrugspligt og ca. 3 ha jord tilknyttet. Der er et stue-
hus med et boligareal på 206 m2, bygning 2 en minkhal på 206 m2, bygning 3 en er-
hvervsbygning til værksted/ophug på 230 m2 samt et maskinhus på 122 m2. 

Hovedformålet med landzonereglerne er at forhindre byspredning i det åbne land og at 
sikre, at egentlig bymæssig udvikling sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet 
mulighed for det. Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden spredt 
og uplanlagt bebyggelse m.v. end den, der er nødvendig for driften af landbrug, skov-
brug og fiskeri. Udover at værne om natur og landskab er varetagelsen af de primære er-
hvervs interesser blandt de hensyn, der ligger bag landzonereglerne. I vurderingen skal 
det indgå, om det ansøgte vil påføre naboer urimelige gener og om det kan blive præce-
densdannende for lignende sager.

Der er ikke meddelt tilladelse til hverken virksomheden eller til oplagspladsen med tilhø-
rende oplag. Der er dog i 1996 meddelt tilladelse til at benytte bygning 3, en tidligere 
landbrugsbygning, til erhvervsbygning til autoophug/værksted. Denne bygning er løben-
de taget i brug til anlægsvirksomheden. 
Planlovens § 37, stk. 1, bestemmer, at bygninger, der ikke længere er nødvendige for 
driften af en landbrugsejendom, uden tilladelse efter § 35, stk. 1, kan tages i brug til 
håndværks- og industrivirksomhed, lager- og kontorformål på betingelse af, at virksom-
heden etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, 
og at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år. 
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Efter stk. 2 kan der i tilknytning til bygningerne etableres et mindre ikke skæmmende 
oplag efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. Oplag, der er større end for-
udsat i § 37, stk. 2, kræver landzonetilladelse i medfør af § 35. Et oplag er typisk ”ikke 
skæmmende”, hvis det ikke kan ses fra tilstødende ejendomme eller fra offentlig vej.
Det oplag, som denne sag omhandler, vurderes at være et større, skæmmende oplag 
som tydeligt ses fra både tilstødende ejendomme og vej. Det kan derfor ikke gå ind un-
der undtagelsesbestemmelsen i planloven og kræver derfor en vurdering for om der kan 
meddeles landzonetilladelse.

Et oplag til en virksomhed i landzone, skal være i tilknytning til eksisterende bebyggelse 
på ejendommen. Praksis er at ”i tilknytning til” defineres som maksimalt 20 meter fra 
den samlede bygningsmasse og inden for evt. afgrænsende beplatning og aldrig på den 
anden side af en vej. Dvs. et oplag almindeligvis skal kunne placeres på gårdspladsen el-
ler lignende steder i direkte tilknytning til ejendommens bebyggelse.

Administrationen indstiller at der meddeles afslag til ejers ønske om at have oplaget på 
den pågældende placering idet det ikke er i tilknytning til eksisterende samlede bebyg-
gelse, det er uden for den beplantning der afgrænser ejendommen og skæmmer derved 
landskabet. Administrationen indstiller at oplagspladsen skal fjernes således at marken 
fremstår som landbrugsområde og at et mindre oplag kan tillades ved bygningerne inden 
for beplatningen.

Administrationen henviser til, at der uden landzonetilladelse og i tilknytning til eksiste-
rende bebyggelse på ejendommen, kan bygges op til 500 m2 bygning til udvidelse af ek-
sisterende mindre erhvervsvirksomhed i det åbne land, som er etableret i en tidligere 
landbrugsbygning. 

Kommunikation
Beslutningen meddeles ejer

Lovgrundlag
Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015

Indstilling
Administrationen indstiller

 At oplag, containere samt oplagsplads ikke lovliggøres på den nuværende place-
ring 

 At oplagspladsen skal fjernes således at marken fremstår som landbrugsområde.


