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Landzonetilladelse til ovalbane og ny opvarmningsbane ved Islandshestecenter,
Stærkendevej 226A
Høje-Taastrup Kommune giver landzonetilladelse til etablering af ny 300 m ovalbane samt
placering af en ny opvarmningsbane for erstatning af eksisterende ved Islandshestecenteret i
Hedeland, Stærkendevej 226A, 2640 Hedehusene, matr.nr.: 1P, Stærkende By, Reerslev
Udnyttelse af landzonetilladelsen
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt jf.
planlovens § 56, stk. 2.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før end klagefristen på 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse af landzonetilladelsen er udløbet jf. Bek nr. 130 af 28/01/2017.
Landzonetilladelsen annonceres på kommunens hjemmeside den 15-08-2018.
Sagsfremstilling
Islandshestecenteret i Hedeland syd for Stærkendevej ønsker at etablere en ny 300 m ovalbane samt placere en ny opvarmningsbane som erstatning af eksisterende. Den nye ovalbane
ønskes placeret langs det eksisterende passpor overvejende, hvor den nuværende opvarmningsbane ligger i dag. Formålet med etableringen af en 300 m ovalbane er, at der kan afholdes den nye stævneform gædingakeppni i Hedeland.

I henhold til planlovens § 35 må der i landzoner ikke ”uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer”.
Til grund for beslutningen ligger vurdering af, at det ansøgte er i overensstemmelse med
lokalplan 6.08, som udlægger områdets anvendelse til ridning og golf med mulighed for anden rekreativ udnyttelse.
Klagevejledning
Klageberettigede er erhvervsministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald
samt visse landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du kan
klage, hvis du f.eks. mener, kommunen ikke har haft ret til at træffe en afgørelse eller ikke
har fulgt de rigtige procedurer. Du kan også klage over kommunens skøn.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Du
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et
gebyr, som du kan betale medbetalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrstørrelse mv. på Klageportalen.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Høje-Taastrup Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen, jf. § 2 i Bek nr. 130 af
28/01/2017. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort gælder klagefristen fra offentliggørelsens
dato. Klagen bliver afgjort af Planklagenævnet, og denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal
dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt ved dette brev eller offentliggørelsen.
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