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Landzonetilladelse til jordvoldanlæg på Hafdrupvej 8A, 6580 
Vamdrup 

Kolding Kommune har den 4. juli 2019 med efterfølgende tilføjelser (”Handlingsplan” den 2. februar 2021 

vedr. øst- og vestvoldene samt støjredegørelse) modtaget jeres ansøgning om tilladelse til at forhøje 

støjvoldene omkring skydebanerne yderligere. Ejendommen ligger i landzone, og det ansøgte kræver 

derfor landzonetilladelse.  

Afgørelse 

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til at forhøje skydebanens 

jordvoldanlæg, - nordvolden til maksimalt kote 45 (en forhøjelse fra 7 til 10 meter i forhold til 

landzonetilladelse fra 2011), østvolden til kote 44 og vestvolden til kote 43, på ejendommen matr.nr. 1n 

Hafdrup By, Vamdrup beliggende Hafdrupvej 8A. 

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår: 

 Der skal etableres et (mindst) 3-rækket hegn med egnstypisk beplantning for foden af nordvolden.

Hegnet skal plantes senest i foråret 2023 uanset om nærværende tilladelse er udnyttet eller ej.

 Hele jordvoldanlægget skal fjernes og områdets oprindelige terræn reetableres for grundejeres

regning senest et år efter ophør af områdets funktion som skydebane.

 Voldanlægget må ikke etableres på tværs af matrikelskel.

Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens 

§ 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.750 kr. vil blive opkrævet

efterfølgende. 

Landzonetilladelsen offentliggøres den 19. august 2021 på www.kolding.dk/landzone. 

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. 

https://www.kolding.dk/
http://www.kolding.dk/landzone
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Klage 

Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 16. september 2021 påklages til 

Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. 

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis I ikke umiddelbart efter 

klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 

tilladelsen udnyttes.  

Redegørelse 

Flugtskydebanen på Hafdrupvej 8A, Vamdrup har søgt om tilladelse til at forhøje støjvoldene omkring 

anlægget i forhold til deres tidligere tilladelse.  

 

Skydebanen ligger 2,5 km vest for Vamdrup, umiddelbart nord for Kongeåen og grænsende op til Vejen 

Kommune. De nærmeste nabobeboelser ligger 300-400 meter fra skydepladserne. 

 

 

Skydebanen Hafdrupvej 8A (rød prik). Syd for skydebanen ses Kongeåen.  

 

 

Skydebanens placering vest for Vamdrup (rød prik).  
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Der er konkret ansøgt om at forhøje skydebanens støjvold mod nord til 10 meters højde. Ifølge 

tegningsmaterialet i ansøgningen vil nordvolden få en bredde på 35 meter. Der er desuden, i 

”Handlingsplan for støjdæmpning Hafdrupvej 8a, 6580 Vamdrup” (dateret 2. februar 2021), ansøgt om at 

hæve den østlige sidevold fra kote 40 til 44 og den vestlige vold til kote 43. Vestvolden får på indersiden 

mod banen en 2 meter høj tilbagetrukket voldfod på en delstrækning. Sidevoldene etableres med en 

hældning på mellem 1:2 og 1:1,2. 

 

 

Udsnit af plantegning fra ansøgning. 

 

Ejendommen har en samlet størrelse på 7,2 ha og er ikke omfattet af landbrugspligt. 

 

Landskabs- og naturudpegninger: 

Skydebanen er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af en udpegning af et ”særligt værdifuldt geologisk 

beskyttelsesområde”, som omfatter Kongeådalen og en del af den omkringliggende smeltevandsslette (et 

”Nationalt Geologisk Interesseområde”, som er optaget i kommuneplanen). Inden for udpegningen gælder 

kommuneplanens retningslinje; ”I de særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder må 

landskabstrækkene og deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke sløres eller ødelægges af 

gravning, terrænopfyldning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring. …”. 

 

Skydebanen ligger på kanten af Kongeådalen, i overgangszonen mellem dalen og smeltevandssletten, 

hvor det er særligt vigtigt for landskabet, at anlægget ikke kommer til at virke for dominerende, jfr. 

retningslinjen.   

 

Skydebaneanlægget / projektområdet ligger også delvist inden for kommuneplanens udpegning af 

”Bevaringsværdige landskaber”, hvor landskabshensynet er sammenfaldende med geologi-retningslinjen.  
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Historik 

Til skydebanens aktivitet er der i 2011 meddelt landzonetilladelse til at etablere et 3-sidet støjvoldanlæg: 

 Mod nord og vest jordvolde på op til 7 meters højde. Højden måles i forhold til eksisterende 

terræn og standpladser, der etableres i kote 35,0. 

 Mod øst en jordvold på 3 meters højde. 

 

Landzonetilladelsen fra 2011 blev givet med vilkår om etablering af et (et-rækket) levende hegn langs 

foden af jordvoldene, og at støjvolden mod vest tilpasses terrænets hældning fra ådalen. Der blev i den 

forbindelse også meddelt særskilt miljøgodkendelse til voldanlægget med blandt andet henvisning til 

støjgrænser, og at anlægget skal fjernes ved ophør af aktiviteten. Voldene består i dag primært af lettere 

forurenet jord.   

 

Årsagen til den maksimale højde på 7 meter i landzonetilladelsen (op til kote 42) er en landskabelig 

vurdering i forhold til de hensyn, der skal tages efter kommuneplanens udpegninger af særlige 

landskabelige bevaringsværdier. Landskabet er en hede-/smeltevandsslette, der på dette sted 

gennemskæres af Kongeådalen, som lidt mod vest løber sammen med Vejen Å. Landskabet er især 

karakteristisk ved at være meget fladt, relativt åbent, og med en enkel struktur af dyrkede marker, levende 

hegn til at beskytte mod sandflugt. Højden på 7 meter (og et nyt levende hegn langs voldens fod) blev 

vurderet til at være tilstrækkeligt lavt til, at anlægget ikke ville virke for dominerende i landskabet. 

 

Skydebanen har efterfølgende etableret jordvolde, der er cirka 1-2 meter højere end i tilladelsen fra 2011 

(kote 42,8 i den vestlige ende og 44,2 i den østlige ende af nordvolden). Der er desuden endnu ikke 

etableret levende hegn jfr. vilkårene i tilladelsen.  

 

På billederne herunder kan det ses, hvordan jordvolden adskiller sig lidt i højde fra områdets levende 

hegn, og at der mangler et levende hegn til at sløre jordvoldens skarpe kant mod himlen.  
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Fotos af jordvolden (nordvolden) ved skydebanen på Hafdrupvej, fra nordøst i hhv. maj og november 2020. 

Skydebanen og Kongeådalen ligger bag ved jordvolden. 

 

Naboer, støj og miljøgodkendelse 

Der er til den aktuelle ansøgning udarbejdet støjberegninger for anlægget (ved Danmarks Jægerforbund 

og kvalitetssikret af et akkrediteret firma). Beregningen viser, at de gældende støjgrænser for skydebaner, 

med de hidtidige jordvolde, er overholdt på alle naboejendomme (bortset fra Hafdrupvej 8, som også ejes 

af Vamdrup og Omegns Jagtforening).   

 

Støjgrænser er generelt et udtryk for gennemsnitlige værdier, og en støjberegning er i praksis den mest 

præcise måde, hvorpå der kan redegøres for støjbelastningen. Ved en støjberegning af en skydebane 

tages der højde for typen af skydevåben, skudretninger, terræn, afstande, baggrundsstøj, meteorologiske 

forhold mv.  

 

At støjgrænserne er overholdt, betyder ikke, at der ikke opleves støj. I løbet af sagens behandling har 

naboer til skydebanen således også givet udtryk for, at de oplever støjen som meget høj nogle dage, og 

nogle oplyser, at de planlægger weekender efter, ikke at være hjemme, når der skydes. Ansøger henviser 

blandt andet til klagerne over støjgener i begrundelsen for ansøgningen.  

 

Det skal bemærkes, at støjgrænsen tager højde for antallet af timer/dage, der skydes, men ikke for 

antallet af afgivne skud, f.eks. om der affyres 10 eller 1000 skud i en given periode, samt at der vil 

forekomme uoverensstemmelser mellem målte og beregnede resultater, uden at støjgrænsen dermed er 

overskredet. 

 

Til en landzonetilladelse vurderes der at være lovgrundlag for at lade et konkret hensyn til naboer og 

antallet af disse indgå i en samlet vurdering, om der skal tillades et ”overdimensioneret” støjværn, det vil 

sige et anlæg, som nedbringer støjbelastningen til en lavere værdi end støjgrænsen.  

 

Der er ansøgt om primært at anvende lettere forurenet jord til voldanlægget. Nærværende afgørelse giver 

plangrundlag for omfanget af jordvoldene, men ikke en vurdering af i hvilket omfang, der kan anvendes 

forurenet jord til det ansøgte. Anvendelsen af forurenet jord kræver miljøgodkendelse, hvilket blandt andet 

kræver et godkendt plangrundlag, i dette tilfælde landzonetilladelsen. Til miljøgodkendelsen skal 

anvendelsen af forurenet jord vurderes i forhold til støjgrænsen; ”Overdimensionerede” anlæg af forurenet 
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jord karakteriseres efter miljøloven i udgangspunktet som ”bortskaffelse”/”deponi” og ikke som 

”nyttiggørelse”. Dette kan afgøre i hvilket omfang, der kan anvendes forurenet jord.   

Vurdering 

Sagen har været fremlagt til politisk behandling i Kolding Kommunes Plan-, Bolig- og Miljøudvalg den 7. 

april 2021. Udvalget besluttede, at ansøgningen om landzonetilladelse sendes i naboorientering med 

tilkendegivelse om, at kommunen er sindet at meddele en landzonetilladelse til jordvold på op til 10 meter. 

En tilladelse skal være baseret på de hidtidige vilkår, herunder vilkår om etablering af et levende hegn 

langs foden af jordvoldene. 

 

Det vurderes, at en øget højde på jordvolden vil kræve et kraftigere levende hegn end det ét-rækkede 

hegn i landzonetilladelsen fra 2011. Der stilles derfor vilkår om et tre-rækker hegn i forbindelse med den 

højere jordvold. Da der ikke allerede er etableret det krævede hegn jfr. 2011-tilladelsen, skal der etableres 

et levende hegn uanset om nærværende landzonetilladelse udnyttes eller ej, og der gives en (forlænget) 

frist indtil foråret 2023 i vilkårene, hvilket giver 1½ år til at etablere jordvolden inden da.   

 

Der er foretaget naboorientering. Der er i den forbindelse kommet bemærkninger fra en enkelt nabo, med 

yderligere en nabo som medunderskriver.  

 

Bemærkninger/ spørgsmål fra nabo (citat): 

1. Hævning af støjvold, ER der taget stilling til landskabet i Ådalen?? 

2. Evt. hævning. Er det med kl. 1 jord?? 

3. Der bliver udført lydmålinger på dvs. ejendomme hvor man beviser alle krav er opfyldt for lyd krav 

for boliger. 

4. Krav på beregninger nedsat ejendoms Værdi/ erstatning, fælles civilt søgsmål mod godkendende 

myndighed. 

5. Krav til mindre skyninge evt. 2 dage pr. uge. 

6. Er der tage højde for miljø fouringning 

7. Skydebanerne sørger for der bliver sat måleudstyr op så man kan lukke skydning når den 

kommer på max. 

8. Den ekst. vold som er der d.d. er den udført med den rigtige højder I beplantninger fra tilladelsen. 

9. Den eksisterende vold har ikke haft den beregnede virkning, forventer Kolding Kommune at en ny 

vold med samme udformning vil virke bedre? 

10. Evt. kan man jo sænke alle baner ned i den højde der skal til for man lever op til alle lydkrav hos 

Naboer Eller vende skyderetning til modsat side som den var før den blev bygget om. Den gang 

var der ikke problemer. 

11. Høj støj har jo stået på i en del år henviser til alle de klager der er sendt ind til Kolding Kommune. 

Lyden er stadig ikke løst. Og man skyder bare vidder. @uden og tage hensyn. Jeg tager på det 

kraftigste forbehold for følgesygdom I evt. erstatning, vil Kolding kommune påtage sig ansvaret? 

12. Krav om skydebanen ikke må udvide yderligger. Da man jo kan høre og se der ikke er tjek på dvs. 

regler. Kan Kolding Kommune bekræfte at skydebanen ikke har overholdt de i godkende/sen 

stillede krav i en årrække? Hvis det er tilfældet, vil Kolding Kommune så fremover leve op til sit 

ansvar som godkendende myndighed? 

13. Der bliver lavet et stags forbud på skydning til opgaven er løst. 
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14. Der er forslag om at der indhentes mægler vurderinger på dage med skydning og dage uden 

skydning for de samme ejendomme, for at belyse værdiforringe/sen vi frygter at blive 

stavnsbundet til ejendommene. 

 

Forvaltningens kommentarer til bemærkningerne: 

1. Ja. En vurderingen af voldanlægget i forhold til landskabshensynene jfr. kommuneplanens 

retningslinjer indgår i dagsordenspunktet (i sagsfremstillingen) for sagens politiske behandling. 

Dagsordenspunktet vedlægges afgørelsen som bilag.  

2. Ud over en landzonetilladelse kræver projektet en miljøgodkendelse. Muligheden for at anvende 

forurenet jord afklares i forbindelse med en miljøgodkendelsen. 

3. Forholdet mellem målt og beregnet støj er beskrevet i dagsordenspunktet (vedlagt).  

4. Værdiforringelse af en naboejendom som følge af en landzonetilladelse er ikke et hensyn, som 

kan varetages efter landzonereglerne. Myndighedsbehandlingen efter planlovens 

landzonebestemmelser (mv.) skal alene sikre at lovgivning og plangrundlag overholdes. 

5. Antallet af skydedage er reguleret i miljøgodkendelsen med udgangspunkt i 

”Skydebanevejledningen”.  

6. Miljøforhold behandles i miljøgodkendelsen. 

7. Det er ikke et krav, der stilles. 

8. Nej. I forbindelse med sagens behandling er Kolding Kommune blevet opmærksomme på, at den 

nuværende jordvold (mod nord) er etableret 1-2 meter højere end tilladt i landzonetilladelsen fra 

2011. Der er desuden ikke etableret et påkrævet levende hegn langs foden af jordvolden.  

9. Støjredegørelsen til ansøgningen, som er kvalitetssikret af et akkrediteret firma, viser at 

jordvolden medfører en tilstrækkelig støjdæmpning ift. gældende støjgrænser.  

10. Ansøger er blevet foreslået dette. Ansøger har redegjort, hvorfor det ikke er økonomisk realistisk 

for foreningen, og har fastholdt ansøgningen om forhøjning af jordvoldene. 

11. De gældende støjgrænser overholdes.  

12. Der har tidligere fra skydebanens side været fremlagt ønske om en udvidelse af skydebanen med 

yderligere voldanlæg mod nord. Dette ønske er foreløbigt trukket tilbage. Den foreslåede 

udvidelse har et omfang der, såfremt det skal være muligt, vil kræve kommuneplantillæg og 

lokalplan.  

13. Et forbud mod skydning af hensyn til støjgener kan ikke forventes, da de gældende støjgrønser 

overholdes. 

14.  (Ingen bemærkninger) 

 

Natura 2000-områder og bilag IV-arter  

Efter §§ 4, 5 og 7 i Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal kommunen ved tilladelser efter planlovens 

§ 35 foretage en vurdering af om det ansøgte i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter 

kan:  

 påvirke et Natura 2000-område væsentligt,  

 beskadige yngle- eller rasteområder for beskyttede dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets 

bilag IV, eller 

 ødelægge beskyttede plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. 
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Det ansøgte ligger umiddelbart øst for nærmeste Natura 2000-område, habitatområdet ”Kongeåen” 

(SAC80). Se evt. kortudsnit ovenfor. Ud fra afstanden samt karakteren og omfanget, vurderes det ansøgte 

ikke, at få negativ effekt på de beskyttede dyre- og plantearter eller naturtyper, som Natura 2000-området 

er udpeget for at beskytte. 

 

Der er ikke kortlagt bilag IV-dyrearter i umiddelbar nærhed af Vamdrup Skydebane. Det ansøgte vil ikke 

berøre områder, der efter Kolding Kommunes vurdering er yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.  

 

Der er kortlagt bilag IV-plantearter i det konkrete område. Det vurderes at være usandsynligt, at de kan 

forekomme inden for det ansøgte område.  

 

Andre tilladelser 

Der gøres opmærksom på, at sagen kun er behandlet efter planloven. Hvis projektet kræver yderligere 

tilladelser og godkendelser, skal du selv fremsende de relevante ansøgninger.  

 

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte undertegnede. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Claus Harkjær Jensen 

Arkitekt / Byplanlægger 

 

 

Bilag:  

- Dagsordenspunkt 

- Klagevejledning 

 

 
  



 

 

 

— 
Side 9 

 

Kopi til:  

 

Naboer med bemærkninger ifm. naboorientering: 

- Søren Knag Pedersen, Hafdrupvej 4, 6600 Vejen 

- Palle Skovhøj, Hafdrupvej 7, 6600 Vejen 

 

Danmarks Naturfredningsforening 

dnkolding-sager@dn.dk 

 

Kolding Idrætsråd 

Claus Warming 

clwa@clauswarming.dk  

 

Friluftsrådet, Trekantområdets kreds 

Jørn F. Andersen 

trekantomraadet@friluftsraadet.dk 

 

Friluftsrådet 

fr@friluftsraadet.dk  

 

Kolding Herreds Landbrugsforening 

Lars Schmidt 

las@khl.dk 

 

BlueKolding 

kontakt@bluekolding.dk  

 

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev 

planer@msj.dk 

 

Museum Kolding 

museum@museumkolding.dk 

 

mailto:dn[kommunenavn]-sager@dn.dk
mailto:clwa@clauswarming.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:las@khl.dk
mailto:kontakt@bluekolding.dk
mailto:planer@msj.dk
mailto:museum@museumkolding.dk
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Klagevejledning 

 

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver 

der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. 

 

Hvem er klageinstans? Planklagenævnet. 

 

Hvortil skal klagen sendes? 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Når du søger på 

borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende 

Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 

anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er Planklagenævnet, der afgør 

om en borger kan fritages. 

 

Hvad er klagefristen? Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt eller offentliggjort på 

kommunens hjemmeside. 

 

Hvad er lovgrundlaget? Planloven. 

 

Hvad koster det at klage? 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. 

Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning 

om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet. 

 

Hvad betyder klagen for det ansøgte? Klager har opsættende virkning, hvilket indebærer, at afgørelsen 

ikke kan udnyttes eller ikke skal efterkommes før klagesagen er afsluttet med mindre Planklagenævnet 

bestemmer andet. 

 

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra 

offentliggørelsesdatoen. 

 

 



Plan-, Bolig- og Miljøudvalget  

07-04-2021

Landzoneansøgning om forhøjelse af støjvold ved skydebane - 
Hafdrupvej 8A 

Sagsnr: 19/20838 

Resumé 

Flugtskydebanen på Hafdrupvej 8A vest for Vamdrup ansøger om at forhøje støjvoldene 
omkring skydebanerne yderligere.  
 
Dette kræver landzonetilladelse efter planlovens landzonebestemmelser. Der er delvist tale om 
en lovliggørelsessag. 

Sagen behandles i 

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget. 

Forslag 

By- og udviklingsdirektøren foreslår, 
 
at ansøgningen om landzonetilladelse sendes i naboorientering med tilkendegivelse om, at 
kommunen er sindet at meddele en juridisk lovliggørende landzonetilladelse til at fastholde 
nordvolden med den eksisterende højde på cirka 8-9 meter, samt tilladelse til en tilsvarende 
forhøjning af østvolden (til kote 44) og vestvolden (kote 43),  
 
at en tilladelse skal være baseret på de hidtidige vilkår – herunder vilkår om etablering af et 
levende hegn langs foden af jordvoldene. 

Beslutning Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 07-04-2021 

Udvalget besluttede, at ansøgningen om landzonetilladelse sendes i naboorientering med 
tilkendegivelse om, at kommunen er sindet at meddele en landzonetilladelse til jordvold på op 
til 10 meter. 
 
En tilladelse skal være baseret på de hidtidige vilkår – herunder vilkår om etablering af et 
levende hegn langs foden af jordvoldene. 

Sagsfremstilling 

 

Flugtskydebanen på Hafdrupvej 8A har søgt om tilladelse til at forhøje støjvoldene omkring 
anlægget i forhold til deres tidligere tilladelse. Dette kræver ny landzonetilladelse efter 
planlovens landzonebestemmelser.  
 



Plan-, Bolig- og Miljøudvalget  

07-04-2021

 
Skydebanen Hafdrupvej 8A (rød prik). Syd for skydebanen ses Kongeåen.  
 
Der er desuden forespurgt om muligheden for at udvide det samlede skydebane anlæg med 
yderligere skydepladser og voldanlæg mod nord, svarende cirka til en samlet 3-dobling af 
skydebaneanlægget. Dette vil, hvis det er muligt, kræve kommune- og lokalplanlægning, og 
forespørgslen er foreløbig trukket tilbage med henblik på at afvente denne ansøgning.  
 
Skydebanen ligger 2,5 km vest for Vamdrup, umiddelbart nord for Kongeåen og grænsende op 
til Vejen Kommune. De nærmeste nabobeboelser ligger 300-400 meter fra skydepladserne. 
 

 
Skydebanens placering vest for Vamdrup (rød prik).  
 
Til skydebanens aktivitet er der i 2011 meddelt landzonetilladelse til at etablere et 3-sidet 
støjvoldanlæg: 

 Mod nord og vest jordvolde på op til 7 meters højde 
 Mod øst en jordvold på 3 meters højde 

 
Voldene består primært af lettere forurenet jord.   
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Landzonetilladelsen blev givet med vilkår om etablering af et levende hegn langs foden af 
jordvoldene, og at støjvolden mod vest tilpasses terrænets hældning fra ådalen. Der blev i den 
forbindelse også meddelt særskilt miljøgodkendelse til voldanlægget med bl.a. henvisning til 
støjgrænser, og at anlægget skal fjernes ved ophør af aktiviteten. 
 
Årsagen til den maksimale højde på 7 meter i landzonetilladelsen er en landskabelig vurdering 
i forhold til de hensyn, der skal tages efter kommuneplanens udpegninger af særlige 
landskabelige bevaringsværdier. Landskabet er en hede-/smeltevandsslette, der på dette sted 
gennemskæres af Kongeådalen, som lidt mod vest løber sammen med Vejen Å. Landskabet er 
især karakteristisk ved at være meget fladt, relativt åbent, og med en enkel struktur af 
dyrkede marker, levende hegn til at beskytte mod sandflugt. Højden på 7 meter (og et nyt 
levende hegn langs voldens fod) blev vurderet til at være tilstrækkeligt lavt til, at anlægget 
ikke ville virke for dominerende i landskabet. 
 
Skydebanen har efterfølgende etableret jordvolde, der er cirka 1½ meter højere end i 
tilladelsen (kote 42,8 i den vestlige ende og 44,2 i den østlige ende af nordvolden). Der er 
desuden endnu ikke etableret levende hegn jfr. vilkårene i tilladelsen.  
 
På billederne herunder kan det ses, hvordan jordvolden adskiller sig lidt i højde fra områdets 
levende hegn, og at der mangler et levende hegn til at sløre den skarpe kant mod himlen.  
 

 
 

 
Fotos af jordvolden (nordvolden) ved skydebanen på Hafdrupvej, fra nordøst i hhv. maj og 
november 2020. Skydebanen og Kongeådalen ligger bag ved jordvolden. 
 
Landskabs- og naturudpegninger: 
Skydebanen er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af en udpegning af et ”særligt værdifuldt 
geologisk beskyttelsesområde”, som omfatter Kongeådalen og en del af den omkringliggende 
smeltevandsslette (et ”Nationalt Geologisk Interesseområde”, som er optaget i 
kommuneplanen). Inden for udpegningen gælder kommuneplanens retningslinje; ”I de særligt 
værdifulde geologiske beskyttelsesområder må landskabstrækkene og deres indbyrdes 
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overgange og sammenhæng ikke sløres eller ødelægges af gravning, terrænopfyldning, 
bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring. …”. 
 
Skydebanen ligger på kanten af Kongeådalen, i overgangszonen mellem dalen og 
smeltevandssletten, hvor det er særligt vigtigt for landskabet, at anlægget ikke kommer til at 
virke for dominerende, jfr. retningslinjen.   
 
Skydebanen ligger også helt eller delvist indenfor eller tæt på bl.a. 

 Udpegning af ”Bevaringsværdige landskaber” i kommuneplanen.   
 Økologisk forbindelsesområde og Naturområde. 
 Natura 2000 (habitatområdet ”Kongeåen” (SAC80), lidt sydvest for skydebanen,) 
 Særligt værdifulde landbrugsområder (SVL). 
 150 m åbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelsesloven § 16) – akkurat udenfor linjen.  

 
Det er konkret vurderet, at landskabshensynet er sammenfaldende med geologi-retningslinjen, 
og at de andre hensyn ikke påvirkes eller er varetaget i forbindelse med sagsbehandlingen i 
øvrigt.  
 
Naboer, støj og miljøgodkendelse 
Der er til den aktuelle ansøgning udarbejdet støjberegninger for anlægget (ved Danmarks 
Jægerforbund og kvalitetssikret af et akkrediteret firma). Beregningen viser, at de gældende 
støjgrænser for skydebaner er overholdt hos naboerne med de eksisterende forhold. 
 
Støjgrænser er generelt et udtryk for gennemsnitlige værdier, og en støjberegning er i praksis 
den mest præcise måde, hvorpå der kan redegøres for støjbelastningen. Ved en støjberegning 
af en skydebane tages der højde for typen af skydevåben, skudretninger, terræn, afstande, 
baggrundsstøj, meteorologiske forhold mv.  
 
At støjgrænserne er overholdt, betyder ikke, at der ikke opleves støj. Naboerne til skydebanen 
melder således om, at de oplever støjen som meget høj nogle dage, og nogle oplyser, at de 
planlægger weekender efter, ikke at være hjemme, når der skydes. Ansøger henviser bl.a. til 
klagerne over støjgener i begrundelsen for ansøgningen.  
 
Det skal bemærkes, at støjgrænsen tager højde for antallet af timer/dage der skydes, men 
ikke for antallet af afgivne skud, f.eks. om der affyres 10 eller 1000 skud i en given periode, 
samt at der vil forekomme uoverensstemmelser mellem målte og beregnede resultater, uden 
at støjgrænsen dermed er overskredet. 
 
Til en landzonetilladelse vurderes der at være lovgrundlag for at lade et konkret hensyn til 
naboer og antallet af disse indgå i en samlet vurdering, om der skal tillades et 
”overdimensioneret” støjværn, det vil sige et anlæg, som nedbringer støjbelastningen til en 
lavere værdi end støjgrænsen.  
 
Der er ansøgt om primært at anvende lettere forurenet jord til voldanlægget. Anvendelsen af 
forurenet jord kræver miljøgodkendelse, hvilket bl.a. kræver et godkendt plangrundlag,- en 
landzonetilladelse i dette tilfælde. Til miljøgodkendelsen skal anvendelsen af forurenet jord 
vurderes i forhold til støjgrænsen; ”Overdimensionerede” anlæg af forurenet jord 
karakteriseres efter miljøloven i udgangspunktet som ”bortskaffelse”/”deponi” og ikke som 
”nyttiggørelse”. Dette kan afgøre i hvilket omfang, der kan anvendes lettere forurenet jord.   
 
Af præcedenshensyn er nødvendigheden af jordvolde generelt, uanset om der er tale om 
”overdimensionering”, i stigende grad blevet væsentlig at vurdere i afgørelser efter planloven i 
takt med, at bortskaffelsesmuligheder af forurenet jord er blevet meget eftertragtede af 
økonomiske årsager.  
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Forvaltningens vurdering 
Forvaltningen vurderer, at anlægget af jordvolde ikke er hensigtsmæssig i overgangszonen 
mellem Kongeådalen og smeltevandssletten, men at: 

 med en højde på 7 meter og de nævnte vilkår, vil anlægget ikke virke for dominerende 
i landskabet. 

 den aktuelle højde på cirka 8-9 meter i udgangspunktet er for højt i forhold til 
udpegningen af ”særligt værdifuldt geologisk beskyttelsesområde”, men i en samlet 
vurdering til en afgørelse, kan der inddrages placeringshensyn af skydebanen samt 
hensyn til støjgener for naboer. 

 en højde på 10 meter vil være for højt til, at det er rimeligt at tilsidesættes 
udpegningen af ”særligt værdifuldt geologisk beskyttelsesområde”.  
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