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Hvem beslutter 

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget indstiller 

Kommunalbestyrelsen beslutter 

Resumé 

Forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan og miljøvurdering har nu været i 8 ugers 

offentlig høring. Ud fra det endelige kommuneplantillæg, den endelige lokalplan, miljørapporten 

(miljøvurderingen), en sammenfattende redegørelse for miljørapporten og de indkomne høringssvar 

skal det besluttes, om kommuneplantillægget og lokalplanen endeligt kan godkendes. 

Indstilling og beslutning 

Kommunaldirektøren indstiller, at 

         Kommuneplantillæg og lokalplan endeligt godkendes 

  

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 3. oktober 2018: 

Anbefales. 

Leif Olsen og Morten Riis kan ikke medvirke, idet man ikke udlægger et teknisk anlæg som en 

motorsportsbane i et område udpeget som område med særlig naturinteresse. 

 Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2018: 

Brian Kofoed blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet. Carsten Hæstrup var 

indkaldt som stedfortræder. 

Godkendt. 



Liste F, liste Ø, liste Å og Kirsten Wendell kan ikke medvirke, idet man ikke udlægger et teknisk 

anlæg som en motorsportsbane i et område udpeget som område med særlig naturinteresse. 

 Sagsfremstilling 

Ved den offentlige høring modtog Center for Erhverv, Byg og Sekretariat i alt 103 høringssvar 

hovedsageligt fra borgere, men også fra Bornholms Vand A/S, en anden folkerace klub, Bornholms 

Motorsport, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Foreningen for Bevar naturområdet 

Torpe bakker, Dansk Idræts Forening m.fl. 

63 henvendelser er positivt stemt over for motorsportsbanen, med argumentationer hovedsageligt 

om, at området er ideelt for etablering af jordbane: På mark og gammel grusgrav uden indvirkning 

på naturen. Bekymringer omkring grundvand kan imødekommes med relevante 

afbødningsforanstaltninger. Støjgener er inden for miljøstyrelsens støjgrænser.  

40 henvendelser er imod planerne for etablering af banen. Af de 40 henvendelser imod placering af 

banen er 31 af henvendelserne støtte til de ideer og forslag, som foreningen Bevar naturområdet 

Torpe bakker har indsendt på vegne af sine 59 medlemmer. Argumentationerne imod banen 

omhandler hovedsageligt frygt for støjgener og at banen vil være til skade for naturværdierne i 

området samt grundvandet/drikkevandet. 

Som konsekvens af de indkomne høringssvar er der foretaget ændringer i lokalplanen: 

1) støjvolde skal etableres omkring hele lokalplanområdet, på nær mod nord (se kortbilag 3 - 

delområder) 2) publikumsfaciliteter skal oprettes i delområde D (se §5.1) og 3) man må ikke 

opholde sig på skrænter med digesvalekolonier i digesvalernes yngleperiode fra 1. april-31. august 

(se §9.2). Af nyt materiale er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse for miljørapporten, 

samt høringssvar og et samlet resume af høringssvar med Center for Erhverv, Byg og Sekretariats 

kommentarer. 

Ud fra dette materiale skal det nu besluttes, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan endeligt 

godkendes. 

 Kommuneplantillæg kan tilgås her 

Lokalplan samt miljøvurdering og sammenfattende redegørelse tilgås her 

Kommuneplantillæg og Lokalplan er i PDF format også vedhæftet dette dagsordensnotat. For 

overskuelighedens skyld anbefales det, at lokalplanen læses digitalt. 

Høringssvar er bilagt, i helhed og samlet som resume 

Miljørapport og sammenfattende redegørelse tilgås fra den digitale lokalplan 

 Baggrund - historik 

https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/8450
http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/23#/lokalplanid/298


Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde 30. marts 2017 at standse planlægningen af en 

motorsportsbane for folkerace på et areal i Åkirkeby Plantage. Det blev efterfølgende besluttet af 

Kommunalbestyrelsen, at Center for Teknik og Miljø skulle udpege 4 nye forslag til placering. 

 Afsøgningen af placeringer for motorsportsbane for folkerace tog udgangspunkt i primært 

placeringsmuligheder på kommunale arealer, dernæst statslige/private. Processen har været 

at gennemgå tidligere forslag, afsøge nye muligheder og ikke mindst sikre, at et forslag til 

placering er realisabel i forhold til gældende lovgivning og arealinteresser. Center for Teknik og 

Miljø har været i løbende dialog med Bornholms Motorsport for at afstemme forventninger til 

specifikationer for baneanlægget. 

 Forslag til placeringen ved Bolbyvej blev besluttet af Bornholm Motorsport. Oplysninger om 

placeringen kan læses nedenfor: 

          Areal ved Torpebakker, Bolbyvej 12, matr. 22b, Klemensker, er privat ejet og leje er 

muligt. 

         Sammenlignet med andre arealer på Bornholm har placeringen relativt få naboer, og 

med en relativ lang afstand imellem bane og naboer. 

         Der er mulighed for, at eksisterende bygninger kan bruges, samt at mindre ny og 

motorsportsrelateret bebyggelse kan etableres. 

         Placeringen er delvist i en grusgrav og delvist på et markareal. Arealet er velegnet til 

etablering af en jordbane. 

         Placeringen ligner på mange måder nuværende placering (Lundsgårdsvej 1, 

Klemensker): Placering i det åbne land med samme naboforhold. Center for Teknik og 
Miljø har ikke modtaget klager fra naboer i dette område. 

         Der skal redegøres for naturmæssige interesser, drikkevandsinteresser og 

råstofinteresser i området. 

         Der eksisterer to støjfølsomme erhverv i området A) Kunst og Kulturcenter Bækkelund, 

Bolbyvej 7 – ca. 850 meter fra banen, er en forening, som tilbyder arbejdsophold for 

udøvende kunstnere og har blandt andet til formål at udbyde kurser, masterclass og 

videreuddannelse inden for scenekunst og natur B) Kirologisk Institut, Fejlerevej 18 – 

ca. 450 meter fra banen, afholder kurser og undervisning indenfor personlig udvikling 
og håndlæsning mm. 

         Der er nyligt oprettet Foreningen Bevar naturområdet Torpe bakker, som ikke mener, 

at motorsportsbanen skal placeres i området. Denne forening tæller 59 medlemmer og 
har indsamlet en underskriftsindsamling imod banen med ca. 350 underskrifter. 

 Den 28. august 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget jf. planlovens § 23c (foroffentlighed) at 

indkalde ideer og forslag for etablering af en motorsportsbane ved Torpebakker ved Bolbyvej 12, 

Klemensker. 

Foroffentlighedsfasen udløb den 23. oktober og Center for Teknik og Miljø modtog i alt 68 

henvendelser hovedsageligt fra borgere, men også fra erhvervsdrivende og organisationer. 



22 henvendelser var positivt stemt over for motorsportsbanen, med argumentationer hovedsageligt 

om, at området var ideelt for etablering af jordbane (ideelt underlag og vil ikke medføre væsentlig 

påvirkning af det omgivne miljø). 

43 henvendelser var imod planerne for etablering af banen. Af de 43 henvendelser imod placering 

af banen var 32 af henvendelserne støtte til de ideer og forslag, som foreningen Bevar naturområdet 

Torpe bakker havde indsendt på vegne af sine 59 medlemmer. Argumentationerne imod banen 

omhandlede hovedsageligt frygt for støjgener og at banen ville være til skade for naturværdierne i 

området. 

Ud fra indkomne ideer og forslag besluttede kommunalbestyrelsen d. 4. december 2017 at forslag til 

kommuneplantillæg og forslag til lokalplan skulle udarbejdes. Dertil skulle det også vurderes, om 

der til projektet – etablering af motorsportsbane – skulle udarbejdes en VVM-rapport (Vurdering af 

Virkninger på Miljøet) og miljøvurdering. Det blev vurderet, at kun miljøvurdering skulle 

udarbejdes. Med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan samt 

miljøvurdering blev områdets karakteristika, arealmæssige interesser og miljøproblematikker 

redegjort for. Belyste miljøområder bliver ikke påvirket i væsentlig grad og gældende 

støjgrænseværdier overholdes. 

  

Klage fra Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening Bornholm (DN) har d. 29. maj 2018 klaget over kommunens 

afgørelse om, at projektet ikke er VVM pligtigt. Klagen behandles af Miljø- og 

Fødevareklagenævnet med en formodet sagsbehandlingstid på 12 måneder (Klagenævnets estimat - 

det er ikke unormalt, at sagsbehandlingstiderne i klagenævnet forlænges betydeligt). Giver 

klagenævnet DN medhold sker en af to ting 1) kommunen skal screene projektet igen for at vurdere 

om projektet er VVM pligtigt eller 2) projektet er VVM pligtigt og der skal udarbejdes en VVM 

rapport (mindst tænkelige scenarie). 

  

Hvis klagenævnet giver DN medhold, og der skal udarbejdes en VVM rapport, skal aktiviteten på 

folkeracebanen ophøre indtil VVM rapporten er udarbejdet og godkendt af kommunen. Det er 

kommunen der, ud fra VVM rapporten, træffer afgørelse om, projektet kan tillades. 

En VVM rapport til folkeraceprojektet vil tage i omegnen af 6 – 9 måneder at udarbejde. Udgifter 

forbundet med udarbejdelse af VVM redegørelse forestås af Bornholms Motorsport. Normalt hyrer 

bygherre – Bornholms Motorsport - et konsulentfirma/akkrediteret person til at udføre arbejdet og 

kommunen er part i sagen hvad angår det processuelle. 

  

Nedslagspunkterne i DN’s klage omhandler overordnet set, at DN er af den opfattelse, at 

forvaltningen, i sin vurdering af påvirkningerne på miljøet, ikke har inddraget relevant viden 

omkring miljøet, bl.a. hvad angår påvirkninger på grundvand og overfladevand, naturen i området 



og kulturhistoriske og arkæologiske værdier. DN er af den opfattelse fordi afgørelsen om ikke-

VVM pligt, efter DNs mening, er mangelfuldt beskrevet. 

  

Opsættende virkning 

DN har efterfølgende anmodet klagenævnet om, at deres klage får opsættende virkning for både 

etablering af projektet (folkerace) og den politiske proces for udarbejdelse/godkendelse af 

lokalplan/kommuneplantillæg. Dette med begrundelse om, at der ellers ville kunne ”gennemføres 

løb på banen, med den risiko dette muligvis indebærer for grundvandet, uden at der er taget stilling 

til omfanget af denne risiko”. 

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat afventer klagenævnets afgørelse, men forventer umiddelbart 

at den opsættende virkning udelukkende gælder selve etableringen af banen og ikke den politiske 

proces for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan. Politikerne vil blive underrettet, skulle 

der komme nyt fra klagenævnet. 



 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 



Supplerende sagsfremstilling og/eller 

Administrativ tilføjelse 

  

  

Bilag til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 3. oktober 2018 

1. 

Høringssvar for motorsportsbane (PDF) 

2. 

Høringssvar imod folkeracebanen (PDF) 

3. 

Samlet resume af høringssvar (PDF) 

4. 

Lokalplan for folkeracebane (PDF) 

5. 

Kommuneplantillæg for folkeracebane (PDF) 
 

https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2018/InfRef7890-bilag/Bilag1901350.PDF
https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2018/InfRef7890-bilag/Bilag1901351.PDF
https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2018/InfRef7890-bilag/Bilag1901352.PDF
https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2018/InfRef7890-bilag/Bilag1901353.PDF
https://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2018/InfRef7890-bilag/Bilag1901354.PDF

