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Naboorientering vedrorende anvendelsen af Torslundevej 79

Ish0j Kommune bar den 19. juni 2012 modtaget en ans0gning om landzonetilladelse til
at drive vognmandsvirksomhed fra ejendommen Torslundevej 79, matr.nr. 13o Torslun-
demagle By, Torslunde.

Natur- og Milj0klagenaevnet bar den 29. februar 2012 truffet afg0relse om, at det pa
ejendommen eksisterende handelsgartneri Bakkebo er en hidtidig lovlig anvendelse og
derfor ikke kraever en landzonetilladelse. Derimod har Natur- og Milj0klagenaevnet vur-
deret, at vognmandsvirksomheden ikke kan betragtes som hidtil lovlig anvendelse og
derfor vil kraeve en landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk.1.

Ish0j Kommune har pa det grundlag bedt ejeren om at fremsende en redeg0relse for an-
vendelsen af ejendommen.

Ejeren har fremsendt den medsendte redeg0relse.
Ejeren oplyser, at der pa ejendommen drives tre virksomheder, hvoraf det kun er vogn-
mandsvirksomheden, som kraever en landzonetilladelse.

Vognmandsvirksomheden har vaeret drevet fra ejendommen siden november 2001. Virk-
somheden er en vognmandsvirksomhed/lagervirksomhed, som k0rer med elektronisk te-
leudstyr. Vognmanden har selv fire lastbiler over 3500 kg og en lastbil under 3500 kg.
Lastbilerne k0rer til og fra ejendommen 1-3 gange dagligt. Desuden kommer der dagligt
ca. fern eksterne lastbiler til virksomheden. Det oplyses, at aktiviteten pa ejendommen pa
hverdage foregar mellem kl. 7 og kl. 18.1 weekenderne er der ingen aktivitet.

Der er i forbindelse med virksomheden etableret et lager syd for den store lagerbygning.
Lageret er pa ca. 200-300 m2, lageret har en max. h0jde pa 2,5 m., hvor der lageres di-
verse teleudstyr. Desuden er der pa gardspladsen et mindre lager af paller pa en st0rrelse
af 30-50 m2. "

Ejeren har opsat hegn omkring lageret samt vest for indk0rslen for at skaerme af bade
mod engen, Smedevaenget og Torslundevej. Indk0rslen er ligeledes blevet aendret, sa den
i dag ligger 0st for garagen og derved trukket laengere vaek fra Smedevaenget.
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I forbindelse med indk0rslen har ejeren etableret et asfalteret parkeringsareal, som an-
vendes af de lastvogne, som venter pa at blive pa- eller aflsesset. Desuden anvendes area-
let til parkering af virksomhedens lastbiler uden for arbejdstiden.

Som naevnt kraever vognmandsvirksomheden en landzonetilladelse efter planlovens §
35, stk 1. Inden Teknik- og Bygningsudvalget bliver forelagt sagen, sendes sagen i na-
boorientering.

Hvis I har bemaerkninger eller yderligere oplysninger til sagen bedes de fremsendes til
Ish0j kommune senest den 30. juli 2012 pa mail plan-byg-miljo@ishoj.dk. Sagen for-
ventes forlagt Teknik- og Bygningsudvalget pa deres m0de til September.

Hvis der er kommentarer eller sp0rgsmal til det fremsendte, er I velkommen til at kon-
takte mig pa telefon 43577473.

Ejerens redeg0relse/ans0gningen om tilladelse til at drive vognmandsvirksomhed samt
Natur- og Milj0klagenaevnets afg0relse af 29. februar 2012 er vedlagt til orientering.

Med venlig hilsen

Malene Louise M01bak
Landinspekt0r
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Ish0j Kommune, Plan-, Bygge- og Milj0center,
Ish0j Store Torv 20,
2635 Ish0j,
Att.: Anja Carlslund.
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AFG0RELSE
i sag om Ish0j Kommunes afg0relse om, at anvendelsen af en ejendom t Torslunde ikke
kraever landzonetilladelse.

Hermed fremsendes Natur- og Milj0klagenaevnets afg0retse af dags dato i ovennaavnte sag.

Med veniig hjlsen

Erik Olsen
Afdelingssekretaer.
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29. februar 2012 • J.nr.: NMK-33-00470 • Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN

AFG0RELSE
i sag om Ish0j Kommunes afg0relse om, at anvendelsen af en ejendom i Torslunde ikke
kraaver landzonetiiladelse.

Natur- og Milj0klagenaevnet har truffet afg0relse efter § 58, stk. 1, jf. § 35, stk. 1, i lov om planlaeg-
ning1,

Natur- og Miij0kiagenaevnet ophaever Ish0j Kommunes afg0reise af 11. februar 2011, om at ejen-
dommen matr.nr. 13 o, Torslunde beliggende Torslundevej 79 i Ish0j skal anses som en landbrugs-
ejendom i planlovens forstand og hjemviser sagen til fornyet behandling. Kommunen m§ herefter
tage stilling til, hvorvidt der skal meddeles landzonetilladeise til virksomheden Vognmand S0ren
Larsen p§ ejendommen.

Natur- og Milj0klagenaevnets afg0relse er endeiig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Milj0klagenaevnet2. Eventuel retssag til pr0velse af afg0relsen
skal vaere anlagt inden 6 ma'neder, jf. pianlovens § 62.

Afg0reisen er truffet af formanden pi naavnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Milj0klagensevnet,

>U SUBS t>» jooo-a-o-K>-

1 Lovbekendtg0relse nr. 937 af 24, September 2009 orn planlasgning
2 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Mirjokiagenaevnet



Klagen til Natur- og Miljeklagenaevnet
Kommunens afg0relse er p§klaget af omboende, som bl.a. har anf0rt, at den omhandlede ejendom
ikke har status af en landbrugsejendom. Endvidere er det anf0rt, at den vognmandsvirksomhed, der
drives fra ejendommen, er ulovtig og kraever en Iovligg0rende landzonetiliadelse, og endefig at en
sa"dan tilladeise ikke b0r meddeles, da vognmandsvirksomhed ikke rettelig henh0rer i pSgaeldende
lokalomr§de men snarere i et dertil indrettet erhvervsomra'de.

Der er samtidig indgivet en klage fra ejeren af ejendommen til Miij0klagenaevnet (nu Natur- og
Milj0k!agenaevnet) over kommunens pSbud om reduktion af st0j (NMK-10-00328).

Redeg0relse for ejendommen
Ejendommen er beliggende i iandzonen, Det er en beboelses- og forretningsejendom p3 godt 1 ha.
Ejendommen er fra 1933 og har if0lge Kort - og Matrikelstyrelsen aldrig vaeret noteret som land-
brugsejendom. Der har if0lge kommunen gennem flere generationer vaeret gartneri p§ ejendommen.
I dag er der transport- og gartnerivirksomhed pa1 ejendommen. Swedes er virksomhederne Handels-
gartneriet Bakkebo, J.F. Haveservice og Vognmand S0ren Larsen registreret p§ ejendommen. Det
f0lger af et notat fra kommunen fra 2006, at halvanden lagerhal udlejes til vognmand S0ren Larsen,
der bl.a. k0rer med elektronisk udstyr. Desuden har vognmanden if0lge kommunen iagerhotel og
fragtterminal pS ejendommen.

Der er lavet en lokalplan alene for den omhandlede ejendom. Lokalplanen er en sSkaldt bonuslokal-
pian, hvilket betyder, at lokalplanen erstatter de tilladelser efter planlovens § 35 (iandzonetilladel-
ser), der er n0dvendige for lokalplanens virke!igg0relse. FormSlet for lokaipianen er primaert at
fastlaegge omrSdets anvendelse til boligforma1! i form af fritliggende enfamiliehuse.

Ejendommen ligger i 0vrigt indenfor skovbyggelinien, indenfor beskyttelsesomrSde for landskab-
natur- og kulturvgerdier, indenfor saerligt vaerdifuldt landbrugsomra'de, indenfor omrSde med kultur-
historiske vaerdier, indenfor kulturmilj0 og endeiig ligger ejendommen i Torslunde, som er udpeget
som en sserlig landsby.

Sagens oplysninger
Kommunen har truffet afg0relse om, at ejendommen skal anses som en tidligere landbrugsejendom,
idet ejendommen frem til 1996 har vaeret registreret og vaeret vurderet som et gartneri. Ejendom-
men skal derfor if0lge kor^yge^ î̂ Hiî mgH^an «ionH^m rr>ed landbrugspligt, hvilket ogs§ ligger
til grund for, at bygningerne pS ejendommen er opf0rt som bygninger til erhvervsmaessig produktion
vedr0rende landbrug, gartneri og lignende. P3 baggrund af kommunens vurdering af at der er tale
om anvendelse af overf!0diggjorte landbrugsbygninger, er transport- og gartnerivirksomheden p§
ejendommen lovlig anvendelse i overensstemmelse med planlovens § 37.

Klager har hertil bl.a. anf0rt, at definitionen af en landbrugsejendom med landbrugspligt m§ opfyl-
des, f0r at en gartneriejendom kan ligestilles med en landbrugsejendom. Definitionen af en land-
brugsejendom er if0!ge landbrugslovens §'2, en ejendom der er noteret som en landbrugsejendom i
Kort- og Matrikelstyrelsens matrikelregister. En ejendom med landbrugspligt er som udgangspunkt en
ejendom, der er over to ha, og landbrugspligten pa1 laegges, n§r ejeren begaarer ejendommen noteret
som en landbrugsejendom. Den omhandlede ejendom er p§ godt 1 ha, og der er ingen notering i
hverken matrikelregistret eller i tingbogen om landbrug p§ ejendommen. Ejendommen kan derfor
ikke sidestilles med en landbrugsejendom. P§ denne baggrund er ejendommens anvendelse ulovlig.



Yderligere har ejendommen i 1996 eendret anvendelse ti! beboelses- og forretningsejendom. En del
af ejendommens driftsbygninger blev p§ det tidspunkt udiejet til en 0kologisk kolonialhandei. Efter
0kogartnerens fraflytning blev bygningerne p§ ny udfejet. Denne gang til vognmand S0ren Larsen,
Der blev i den forbindelse ikke s0gt om landzonetilladelse, hvilket burde have vaeret sket. Vognman-
den har udvidet sin virksomhed fra at k0re med elektronisk udstyr, som det er oplyst i kommunens
notat fra 2006, til at der i dag drives tagerhotel fra ejendommen. Dette medf0rer, at der kommer ca.
20 lastbiler med haengertrask dagligt til ejendommen, som leverer varer til videredistr.ibutlon. Det er
bl.a. byggematerialer, der leveres, Kommunen har selv oplyst, at der er tale om en transport- og
gartnerivirksomhed, hvilket er en eendring af anvendelsen i forhold til det anmeldte. P§ denne bag-
grund burde der iigeledes vaare s0gt om landzonetilladelse, Vognmandsvirksomheden er til stor gene
for landsbyens beboere, og vognmandsforretningen S0ren Larsen h0rer ikke hjemme i en idyllisk
iandsby, men i et industrikvarter, hvor man kan hSndtere st0v, st0j, milj0 og trafiksikkerhed.

Kommunen har hertil bl.a, bemeerket, at kommunen er bekendt med, at der ikke er landbrugspiigt pS
ejendommen. PS den baggrund har kommunen taget kontakt til Naturstyrelsen Roskilde for at fl
vejledning i sagen. Naturstyrelsen har oplyst, at en ejendom, der er vurderet som et gartneri, ska!
ligestilles med en ejendom med landbrugspligt. Bide amtet og kommunen har behandlet ejendom-
men som en landbrugsejendom trods den mangiende landbrugspligt, Kommunen har ikke kendskab
til, at amtet har meddelt landzonetilladelse til det indrettede erhverv, og det fremgar af byggesag-
sarkivet, at byggesagerne fra 1980'erne og 1990'erne er behandlet som anmeldelsessager i over-
ensstemmelser med bygningsreglementets krav til avis- og driftsbygninger. Endelig har kommunen
oplyst, at der gennem generationer har vaeret drevet gartneri og grossistvirksomhed pS ejendom-
men, og at kommunen p§ baggrund heraf har vurderet, at der er tale om hidtil lovlig anvendeise.
Hverken amtet eller kommunen har meddelt landzonetilladelse til anvendelsen af ejendommen, da
ejendommen er administreret efter undtageisesbestemmelserne i planlovens § 37, og virksomheder-
ne er indrettet i overfi0diggjorte driftsbygninger.

Natur- og Mitjoklagenaevnets bemaerkninger og afgorelse

Planlovens § 35, stk. 1, bestemmer, at opf0relse af ny bebyggelse eller aendring i anvendetsen af
bestciende bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone forudsaetter tilladelse fra kommunalbesty-
relsen. Den konkrete afg0relse treeffes navnlig pS grundlag af de pianlaegningsmaessige og landska-
belige hensyn, som \W^\g^mM^h^L^0T^n^ vpfi *dministrationen af landzonebestemmel-
serne.

Et af forma'lene med landzonebestemmelserne er at sikre, at landskabelige hensyn tilgodeses, og at
udviklingen sker i overensstemmelse med planlasgningen for omrSdet. Bestemmelserne skal saledes
modvirke spredt og uplanlagt by- og erhvervsudvikling i det §bne land. Erhverv, som ikke har forbin-
delse med jordbrugserhvervene, skal som hovedregel henvises til erhvervsomrSder i byzone.

Pianlovens § 37, stk. 1, bestemmer, at bygninger, som ikke laangere er nadvendige for driften af en
landbrugsejendom, uden tilladelse efter § 35, stk. 1, p§ visse betingelser kan tages i brug til hcSnd-
vaerks- og industrivirksomhed, mindre butikker og en bolig, jf. dog stk. 3, samt lager- og kontorfor-
mSI m.v. pS betingelse af:

1) At virksomheden etableres i bestSende bygninger, der ikke om- eller tilbygges i
vaasentltgt omfang, og



2) At bygningerne ikke er opf0rt inden for de seneste fem Sr.

I tilknytning til de bygninger, der er naevnt i stk. 1, kan der endvidere etableres et mindre ikke
skaemmende oplag efter kommunens naermere bestemmelse, jf. § 37, stk. 2.

Bestemmelsen i § 37 omhandler etablering af nye virksomheder i bestlende bygningsmaassige ram-
mer. Bestemmeisen omfatter saVel overf!0diggjorte bygninger p§ en eksisterende landbrugsejendom
som bygninger p§ et nedlagt landbrugs restparcel, sSfremt bygningerne ikke varigt er overgSet til
anden anvendelse. Der er aits§ tale om en ejendom, der enten er - eller har vaeret en landbrugs-
ejendom,

If0lge Landbrugslovens § 2, stk. 1, forstSs ved en landbrugsejendom, en ejendom, der i matriklen er
noteret som en landbrugsejendom.

Den omhandlede ejendom har if0!ge Kort og Matrikelstyrelsen samt kommunens opiysninger aldrig
vaeret noteret som landbrugsejendom, men har if0lge kommunen frem til 1996 vaeret registreret som
gartneri.

Gartnerivirksomhed defineres som et jordbrugstilknyttet erhverv, men begrebet landbrugsejendom
omfatter ikke jordbrugsbedrifter p§ ejendomme, der ikke er noterede som landbrug, f.eks. visse
gartnerier og planteskoler.

Da den omhandlede ejendom ikke er eller har vaeret en landbrugsejendom, er der tale om en ejen-
dom, der ikke er omfattet af pianlovens § 37. Der kraeves derfor tiliadelse efter planlovens § 35 til
aendret anvendelse af best§ende bebyggelse.

Det m§ efter det opiyste laegges til grund, at der gennem mange Sr har vaeret gartnerivirksomhed p§
ejendommen med hertil h0rende bebyggeise. Denne hidtidige virksomhed - samt virksomhed som
stcir i naturiig forbindelse hermed - mS anses som lovlig uden naermere behandling og tiiladelser
efter planlovens § 35, Sp0rgsm3l om eendret anvendelse ska! vurderes i forhold til denne hidtidige
virksomhed,

Vognmandsvirksomheden S0ren Larsen, der if0tge kommunens opiysninger har ligget p§ ejendom-
men i ca. 9 a>, mS efter d&$$£m^^«^£" ancoc fnr on egentltg transportvirksomhed, der
bl.a. k0rer med elektronisk udstyr. Da kommunen fejiagtigt har vurderet forholdende p3 ejendom-
men efter planlovens § 37, er der ikke sket en vurdering af anvendelsen efter planiovens § 35.
Kommunen mS derfor tage stilling til om Vognmandsvirksomheden kan drives p§ adressen jf. planlo-
vens regler om erhverv i landzonen.

Kommunens afg0relse heraf vil kunne pSklages til Natur- og Milj0klagenaevnet,



Pi den baggrund ophaaves Ish0j kommunes afg0relse af 11. februar 2011 og sagen hjemvises til
fornyet behandiing.

X

Lars Busck . Babette Bentley
Kommiteret Cand.jur, LL.M.

Afg0relsen er sendt til:

Tom Kai Eichner Henriksen
M0ileager 124
Ba!dersbr0nde
2640 Hedehusene

Hanne Westergaard & Niels Meidgaard
Torslundevej 81
2635 Ish0j

Ish0j Kommune
Plan-, Bygge- og Miij0center
Ish0j RSdhus
Ish0j Store Torv 20
2635 Ish0j
Att,: Anja Carlslund

Vognmand S0ren
Torslundevej 79
2635 Ish0j
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Ish0j Kommune Tirsdag d.19/06-2012.

Plan-, Bygge- og Milj0center

ATT: Malene Louise M0lbak

Under henvisning til deres brev af 12 marts 2012, brev af 23 april 2012 samt mail af 14 juni 2012 fremsendes herved

en redeg0relse for ejendommen Torslundevej 79,2635 Ish0js, anvendelse. I forbindelse med redeg0relsen samt

under henvisning til ovennaevnte breve/mails. Ans0ges samtidig om Landzonetilladeise.

Hvilke virksomheder/boliger mv. der drives pa ejendommen: Antal ansatte:

Vognmand S0ren Larsen, siden nov-2001. 6-7 ansatte.

J.F. Haveservice, siden dec-2007.2-4 ansatte.

Privat udlejning af hovedhus, siden dec. 2007.

Handelsgartneriet Bakkebo frugt en gros ApS. Siden 1997.1-2 ansatte.

Bakkebo af 1/1-97. siden 1997.1 ansat.

Hvad det er for en type vlrksomheder:

Vognmand S0ren Larsen: Vognmandsvirksomhed/Uger.

J.F. Haveservice: Anlaegsgartneri.

Hovedhus: Privat udlejet til Jan og Helle Falch.

Hvilke aktiviteter er der forbundet med virksomhed:

Vognmand S0ren Larsen, Af og pateesning, lagerstyring af teleudstyr, kontorhold.

J.F. Haveservice, Kontorhold, SaveanfaegT'

I hvilke bygninger holder de tii:

(Se vedhaeftet kort)

Har virksomheden oplag:

Vognmand Spren Larsen, Ja roterende, (Se vedheeftet kort).

J.F. Haveservice, Nej,



Hvor stor er area!st0rre!sen og h0jden: Hvilken opiag er der om, angiv placering pi

kort:

Vognmand S0ren Larsen, Roterende opiag syd for stor lagerhal ca, 200-300m2. Container 40fod, telekabiner, tele
master (Lagt ned), h0jde max 2,5 meter, kan ikke ses fra Srnedeengen og Torslundevej. Roterende lager af palter.

Dette lager er kun periodevis. ca. 30-50m2 pa gardsplads, max h0jde 2,5-3 meter, gemt vaek bag opsatte hegn pS
Smeter/haak, si det ikke kan ses fra engen, Srnedeengen, Torslundevej. (Se kort).

Hvor meget trafik der kommer til virksomheden; Hvilken form for trafik der er tale om. Eksempefvis hvor mange

og hvor store lastvogne der dagligt kommer til den vlrksomhed:

Vognmand S0ren Larsen, Udefra kommende trafik/lastbiler (Eksterne biler) ca. 5 stk. pr dag, over /under 3500kg.
Egne biler (4 stk. over 3500kg og 1 stk. under 3500kg) k0rer 1-3 gange dagligt.

J.F. Haveservice, Ud morgen, hjem aften, fall under 3500kg, + privat bil.

Bakkebo, en gang dagiigt, bil under 3500kg.

I hvilket tidsrum er der trafik pi ejendommen:

Det skal nasvnes at al trafik til og fra Vognmand S0ren Larsen, er nu (fiyttet) f0rt vest om garage,(Tidl. 0st) sS der er

skaermet belt af mod Srnedeengen, samt at der er opsat et hegn fra garagen til hovedhuset pa 3 meter i h0jden, sa
trafik pS gardspiadsen, ikke kan ses fra Smedeengen/Torslundevej 81. (Se kort). Opstart si smSt kl. 06.00-07.001-2
biler k0rer ud, (Postk0rsel) over som under 3500kg. Ankomst af biler udefra, over og under 3500kg, fra kl. 07.00,
der lukkes for modtagelse af biler kl. 18.00 ingen speciel trafik i weekenden, mSske lidt privat biler under 3500kg.

Er der parkeringsareaier til de lastbiler mv. Som kommer til ejendommen:

Ja. (Se kort).

'Med verllig hilsen

TomMnriksen jjr

'*Ji

2640 Hedehusene
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