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Etablering af autoophugningsvirksomhed i overflødiggjorte driftsbygninger m.v. 

Herning Kommune meddelte efter planlovens § 35 afslag på en ansøgning om etablering af 
en autoophugningsvirksomhed med et anlæg til behandling af 300 udtjente, motordrevene 
køretøjer under 3.500 kg. pr. år. Virksomheden ønskedes etableret på et tidligere landbrugs 
restparcel og i en overflødig landbrugsbygning. Der var endvidere ansøgt om et mindre 
udendørs oplag af skrotbiler (maks. 10 stk.). Ansøger havde oplyst, at det ansøgte oplag 
eventuelt kunne placeres indendørs i en overflødiggjort staldbygning på 200 m². 

Kommune meddelte afslag med henvisning til, at virksomheder af denne karakter bør 
henlægges til planlagte erhvervsområder. 

Ejendommen var i kommuneplanen og regionplanen udpeget til jordbrugsområde med 
særlige landskabelige værdier. 

Naturklagenævnet udtalte bl.a.: 

”Ifølge planlovens § 35, stk. 1, må der ikke uden tilladelse ske ændring i anvendelsen af 
bestående bebyggede og ubebyggede arealer i landzone. Etablering af 
autoophugningsvirksomhed samt et udendørs oplag af skrot i tilknytning hertil i det åbne 
land kræver som udgangspunkt tilladelse efter bestemmelsen. 

Planlovens landzonebestemmelser har bl.a. til formål at varetage planlægningsmæssige 
hensyn ved at hindre uplanlagt arealanvendelse i det åbne land, herunder etablering af 
større erhvervsvirksomheder, samt at beskytte de landskabelige og jordbrugsmæssige 
værdier i landzone… Det følger heraf, at erhvervsvirksomhed, som ikke har forbindelse med 
jordbrugserhvervene, som hovedregel skal henvises til erhvervsområder i byzone. 

En undtagelse hertil er planlovens § 37, hvorefter bygninger, der ikke længere er 
nødvendige for driften af en landbrugsejendom, kan tages i brug til bl.a. håndværks- og 
industrivirksomhed uden landzonetilladelse, såfremt virksomheden etableres i bestående 
bygninger, der ikke om- og tilbygges i væsentligt omfang, og bygningerne ikke er opført 
indenfor de seneste 5 år. De overflødige bygninger kan ligge både på en landbrugsejendom i 
drift og på et tidligere landbrugs restparcel. Ifølge stk. 2 kan der i tilknytning til de 
bygninger, der er nævnt i stk. 1, etableres et mindre ikke skæmmende oplag efter 
kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse. 

… 

Naturklagenævnet finder, at selve den ansøgte autoophugningsvirksomhed må anses som en 
håndværks- og industrivirksomhed, der er umiddelbart tilladt i medfør af planlovens § 37, 
stk. 1. Det ansøgte udendørs oplag er derimod ikke omfattet af planlovens § 37, stk. 2, om 
et mindre ikke skæmmende oplag, og kræver dermed landzonetilladelse. 

Naturklagenævnet finder ikke, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte udendørs oplag.
Hertil kommer, at ansøger har oplyst, at det er muligt at ændre det ansøgte til, at al 



opbevaring foregår indendørs. 

Det ansøgte oplag er – ligesom den øvrige del af virksomheden - umiddelbart tilladt i medfør 
af § 37, stk. 1, såfremt hele oplaget placeres indendørs i de overflødige driftsbygninger”. 

På den baggrund ophævede Naturklagenævnet kommunens afgørelse for så vidt angik 
afslaget på etablering af selve autoophugningsvirksomheden og stadfæstede afslaget på 
etablering af det udendørs oplag. 

(Afgørelse af 19. december 2007, NKN-31-00623 ) 
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