
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Landzonetilladelse til midlertidig anstillingsplads og jorddepoter i 

forbindelse med etablering af stibro over Viborg Hovedvej 

 
Vedrørende:  Ejendommene:  
 Matrikel nr. 31E Tørring By, Tørring, og adressen Melhedevej 

21, 7160 Tørring samt  
 Matrikel nr. 11AI Tørring By, Tørring tilhørende Viborgvej 19, 

7160 Tørring. 
___________________________________________________________________ 

Afgørelse  

Der meddeles landzonetilladelse til A: en midlertidig anstillingsplads på ca. 30 x 30 m til 
brug for materialedepoter, midlertidige værksteder, jorddepot m.m. samt B: endnu et 
jorddepot. 
Efter endt etablering af stibroen vil begge arealer blive retableret. 

Offentliggørelse 
Afgørelsen vil så vidt muligt blive offentliggjort torsdag den 2. marts 2023 ved annon-
cering på Hedensted Kommunes hjemmeside  
 

 
Ansøgtes placeringer i landskabet vises på luftfoto fra 2022 

Stationsparken 1 
7160 Tørring 

T: 79755000 
 

Benedikte Lyshøj 

Tlf.: +4579755605 

Mail: landskab@Hedensted.dk 

 

Sagsnr. 01.03.03-P19-235-22 

 

2.3.2023 

https://www.hedensted.dk/politik/offentliggoerelser
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Ansøgningen  
Der er ansøgt om tilladelse til at etablere en midlertidig anstillingsplads samt to muldde-
poter. Det forventes at arealerne til ansøgte skal anvendes fra 1. juli 2023 til 31. marts 
2024. 
 

Vejdirektoratet er i gang med at projektere stibro og stiforløb til bro ved Tørring by. For-
målet med projektet er at øge trafiksikkerheden og trygheden for cyklister, der cykler 
mellem Vonge og Tørring, herunder bland andet skolebørn, som cykler til Tørring Skole, 
samt i forbindelse med friluftslivet omkring Gudenåen. 
 
I forbindelse med anlæg af denne stibro over Viborg Hovedvej skal Vejdirektoratets en-
treprenør have en A: anstillingsplads på ca. 30 x 30 m til brug for materialedepoter, mid-
lertidige værksteder, mulddepot m.m. 
Adgangen i ca. 6 meters bredde til anstillingspladsen vil ske fra Melhedevej. Pladsen for-
ventes at være belyst. Belysningen vil blive etableret således, at der ikke vil ske blæn-
ding af beboelsesejendomme eller trafikanter. Efter endt brug vil arealet blive retableret.  
 
Vest for Viborg Hovedvej er det også planlagt at anlægge et mulddepot, B: på den nord-
ligste del af matrikel 11ai Tørring By, Tørring.  
 
Mulddepoterne stammer fra muldafrømningen af arealet, hvorpå stidæmningen skal an-
lægges. Mængden af jorden der midlertidig skal oplagres, er på ca. 300 m3 fordelt ligeligt 
mellem de to oplagringsarealer. Den muld der oplagres, skal efterfølgende udlægges på 
skråninger samt rabatter. 
 

 
Den omtrentlige placering af mulddepoter og anstillingspladsen på ejendommen vises med hen-
holdsvis blå og gul markering på luftfoto fra 2022   
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Relevant tegning fra ansøgning er sat ind herunder: 
 

 
 
Den omtrentlige placering af mulddepoter og anstillingspladsen på ejendommen vises med hen-
holdsvis blå og gul markering på luftfoto fra 2022   

Landskabelige udpegninger  
Ejendommen ligger i landzone. Der må generelt ikke foretages udstykning, opføres ny 
bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede 
arealer i landzone uden tilladelse fra landzonemyndigheden. Det ansøgte kræver landzo-
netilladelse fordi arealet midlertidig ændrer anvendelse og karakter.  

 
Ejendommen eller dele af ansøgte på ejendommen A er omfattet af følgende udpegnin-
ger i gældende kommuneplan for Hedensted Kommune: 

• Specifik geologisk bevaring: Værdifulde geologiske landskabstræk, deres indbyr-
des overgange og sammenhænge, skal sikres. I det konkrete tilfælde udspringer 
den geologiske bevaring fra en markant morænebakke, skarpt afgrænset fra det 
omliggende terræn. Det Midtjyske Søhøjland.  

• Større sammenhængende landskaber: De større sammenhængende landskaber 
skal som hovedregel friholdes for byggeri, anlæg, støj og menneskeskabt lys. 
Hvor byggeri eller anlæg tillades, skal byggeriet besidde en høj arkitektonisk kva-
litet og samspillet med landskabet prioriteres højt. Skjernå-/Gudenådalen. 

• Klimatilpasningsområde: Klimatilpasningsområder er arealer, som risikerer at 
blive udsat for periodevise oversvømmelser som følge af klimaforandringerne frem 
til år 2100. Hermed risiko for oversvømmelse fra kloaknettet. 
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• Støjbelastet areal. Planlægningszone for vejstøj. 
• Fortidsmindearealer med planlagt undersøgelser. 

 
Jf. Hedensted Kommuneplan er ejendommen med matrikelnummer 31E TØRRING BY, 
TØRRING omfattet af kommuneplanramme 7.B.23 mellem Gudenåen og Melhede Bæk 

ved Tørring By og udlagt til boligområde. 
 
Ejendommen eller dele af ansøgte på ejendommen B er omfattet af følgende udpegnin-
ger i gældende kommuneplan for Hedensted Kommune: 

 Beskyttede naturtyper. Sø og mose beliggende syd for ansøgte mulddepots place-
ring 

 Grønt Danmarkskort –Naturbeskyttelsesområde. Områder med særlige naturbe-
skyttelsesinteresser, Ansøgte er ikke beliggende i dette område. 

• Grønt Danmarkskort – Økologisk forbindelse. Områder med Økologisk forbindelse. 
Ansøgte er ikke beliggende i dette område.  

• Klimatilpasningsområde: Klimatilpasningsområder er arealer, som risikerer at 
blive udsat for periodevise oversvømmelser som følge af klimaforandringerne frem 
til år 2100. Hermed risiko for oversvømmelse fra kloaknettet. 

 Støjbelastet areal. Planlægningszone for vejstøj. 
 Beskyttede vandløb. Ansøgte er ikke beliggende nær ved.   
 Fortidsmindearealer med planlagt undersøgelser. 
 Specifik geologisk bevaring: Værdifulde geologiske landskabstræk, deres indbyr-

des overgange og sammenhænge, skal sikres. I det konkrete tilfælde udspringer 
den geologiske bevaring fra en markant morænebakke, skarpt afgrænset fra det 
omliggende terræn. Det Midtjyske Søhøjland.  

• Større sammenhængende landskaber: De større sammenhængende landskaber 
skal som hovedregel friholdes for byggeri, anlæg, støj og menneskeskabt lys. 

Hvor byggeri eller anlæg tillades, skal byggeriet besidde en høj arkitektonisk kva-
litet og samspillet med landskabet prioriteres højt. Skjernå-/Gudenådalen. 

 
Det er vurderet, at etablering af mulddepoterne ikke kræver tilladelse efter miljøbeskyt-
telsesloven. 
 
På grund af tidligere kendte fund af fortidsminder i nærområdet anbefaler Vejlemuseerne 
at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af arealet. 

Naturvurdering  
Der skal ifølge Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med interna-
tionale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bkg. nr. 1383 af 26. 
november 2016 (Plan-habitatbekendtgørelsen) foretages en vurdering af om projektet 
kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt. 
 

Natura 2000 
Det gælder for begge lokationer, at der er ca. 0,5 km til nærmeste internationale natur-
beskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 76 ’Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet 
Krat’, som rummer Habitatområde nr. 65.  
På grund af afstanden og projektets karakter vurderes det ikke at have indflydelse på 
Natura 2000 områdernes udpegningsgrundlag. 
 
Bilag IV-arter  
Der er ifølge Danmarks Miljøundersøgelser, jf. Håndbog om dyrearter på habitatdirekti-
vets bilag IV, faglig rapport nr. 635, fra 2007 fra DMU, udbredelsesområde for flere bilag 
IV-arter.  
 
Hedensted Kommune vurderer, at projektet, på grund af den hidtidige anvendelse af are-
alet, ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets 
bilag IV. 
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Høring  
I landzonesager skal kommunen foretage en høring med mindre det vurderes, at sagen 
er af underordnet betydning for naboerne jf. planlovens § 35 stk. 4.  
 
Det vurderes at sagen er af underordnet betydning for både myndigheder, høringsberet-

tigede organisationer og naboer på grund af ansøgtes midlertidige karakter. Der er i vur-
deringen lagt vægt på, at det ansøgte ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt og er af 
midlertidig karakter. Det ansøgte har derfor ikke været udsendt i høring.   

Vurdering  
Hedensted Kommunes samlede vurdering er at den midlertidige ændrede anvendelse af 
arealerne, ikke vil påvirke de landskabelige værdier udpeget i Hedensted Kommuneplan i 
væsentlig negativ grad.  
 
I afgørelsen er der lagt særligt vægt på, at: 

• at det ansøgte er midlertidig og skal benyttes i forbindelse med et nødvendigt tek-
nisk anlæg. 

 
Hedensted Kommune har på baggrund af ovenstående vurderet, at det ansøgte er i over-
ensstemmelse med de hensyn som planlovens landzonebestemmelser skal varetage. 

 
Lovgivning  
Tilladelsen meddeles efter planlovens § 35, stk. 1 (LBK nr. 1157 af 01/07/2020). 
 
Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og bortfalder, hvis den ikke er 
udnyttet inden for 5 år. 

Andre tilladelser  
Det ansøgte kan også kræve andre tilladelser, for eksempel byggetilladelse. 

I øvrigt  
Der gøres i øvrigt opmærksom på, at Museumslovens § 25 giver en bygherre mulighed 
for at bede det lokale kulturhistoriske museum om en udtalelse forud for anlægsarbej-
dets opstart. Ifølge museumslovens § 27 stk. 2 gælder desuden følgende: Findes der un-
der jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører 
fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste 

statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum – i dette tilfælde Vejle Museum. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Benedikte Lyshøj 
Landzonesagsbehandler, arkitekt 
 
Afgørelsen er sendt til:  
Danmarks Naturfredningsforening 
Dansk Ornitologisk Forening  
Dansk Ornitologisk Forening Hedensted  
Friluftsrådet  
Glud Museum 
Vejle museum  
Vejdirektoratet, Thomas Helsteds Vej 11, 8660 Skanderborg 

Ejer af berørte ejendomme  
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Klagevejledning 

 
Klageregler 
Borgere, virksomheder og organisationer kan påklage afgørelser truffet i henhold til plan-
loven efter planlovens § 58. 
 
Hvis du vil klage  
Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive kla-
gen via Planklagenævnets Klageportal, som du finder et link til på Borger.dk og Virk.dk. 

Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune. 
 
På Nævnenes Hus hjemmeside er der en vejledning til, hvordan du klager. Når du klager, 
skal du betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er be-
talt. 
 
Klagefrist 

Klage skal ske inden 4 uger fra annoncering på kommunens hjemmeside. Hvis afgørelsen 
ikke er offentlig bekendtgjort på hjemmesiden, gælder klagefristen fra modtagelsen i e-
boks. 
 
Opsættende virkning 
En klage over denne afgørelse har opsættende virkning efter lovgivningen. Planklage-
nævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde. 
 
Fritagelse for at bruge Klageportalen 
Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kom-
munen, senest samtidig med klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til 
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes. 
 
Domstolsafgørelse 
Hvis du vil have Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske in-

den 6 måneder efter, at deres afgørelse er meddelt. 
 
 

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/

