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Afgørelse 

i sag om Silkeborg Kommunes landzonetilladelse til erhverv og netsalg fra [adresse1] 

Afgørelsen træffes efter planlovens § 58, stk. 1, jf. § 35, stk. 1. 

Natur- og Miljøklagenævnet ændrer Silkeborg Kommunes afgørelse af 13. april 2011 om at meddele en 
lovliggørende landzonetilladelse til at ændre anvendelsen af en eksisterende lagerhal på ejendommen 
matr.nr. [...1] Toustrup By, Dallerup beliggende [...] i Silkeborg til et delvist afslag. Der meddeles således 
afslag på landzonetilladelse til ændring af anvendelsen af en del af hallen til produktion af præfabrikerede 
plastemner, men der kan som ansøgt indrettes lager for varer, der skal sælges over internettet, i den 
resterende del af lagerhallen. 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, 
jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt 
inden 6 måneder, jf. planlovens § 62. 

1Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer. 

Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Kommunens afgørelse er påklaget af en nabo. Klager har bl.a. anført, at der ikke bør gives tilladelse til 
erhvervsmæssig brug af det 25 m² store værksted i lagerhallen. Lagerhallen er godkendt til lager ikke til 
produktionslignende forhold. 

Redegørelse for ejendommen 

Ejendommen er et fritliggende en-familie parcelhus på 218 m², der er registreret som beboelses- og 
forretningsejendom. Ejendommen er på knap 9.500 m² og er beliggende i landzonen indenfor 
skovbyggelinien. Ejendommen ligger i Tovstrup Stationsby, der er en samlet bebyggelse med landsbypræg 
og er omgivet af andre beboelsesejendomme. Århus amtskommune meddelte i 1985 landzonetilladelse til at 



opføre en lagerhal på ejendommen til den daværende eksisterende tømrervirksomhed der blev drevet fra 
ejendommen. Hallen på godt 300 m² blev opført til opbevaring af bl.a. grovtømmer, tagplader, rullestilladser, 
varevogne og andre byggematerialer til den eksisterende tømrervirksomhed, der blev drevet fra 
ejendommen. [virksomhed1] ophørte omkring år 2000. Den eksisterende hal er indrettet med et isoleret 
værksted på ca. 25 m², mens resten af hallen er uisoleret. Hallen ligger ca. 16 meter fra naboen i nr. 36. 

Virksomheden [virksomhed2] v/ [person1] er indrettet på ejendommen. Det følger af virksomhedens 
hjemmeside, at virksomhedens produkter bl.a. er plastbearbejdning, brøndproduktion, plastsvejsere, 
udkørende plastmontage, rørleverancer og salg af fittings. Det fremgår ligeledes af hjemmesiden, at 
plastsvejsning bl.a. omfatter svejsning af tanke til opbevaring af væsker og kemiske stoffer samt svejsning af 
polymermembraner til tag, tunnel, vej, vandreservoir, deponi- og lossepladsmembraner og svejsning af 
diverse rørtyper. Endvidere fremgår det af hjemmesiden, at virksomheden har eget værksted til produktion af 
f.eks. brønde, bøjninger samt diverse specialfremstillinger af forskellige præfabrikerede produkter efter 
tegning, til montage af eksempelvis vandværker og renseanlæg. 

Sagens oplysninger 

Ejendommens ejer, der har erhvervet ejendommen i 2009, har ansøgt om lovliggørende landzonetilladelse til 
at ændre lagerhallens anvendelse til udførelse af præfabrikerede plastprodukter, der skal anvendes til videre 
montage, samt til opmagasinering af maskiner. Det er i ansøgningen oplyst at de støjgener, det ansøgte vil 
medføre, er støjen fra vinkelsliber, motorsav og lignende. Af kommunens naboorientering følger det, at den 
resterende del af hallen ønskes anvendt til lager for internethandel med tøj, brugskunst, brugte ting m.v. Der 
vil ikke være åbent for publikum og transport af varer forudsættes at ske enten af ejeren eller med fragtbil. 
Transport af varer til og fra ejendommen skal foregå ad tilkørselsvejen over [adresse2]. 

Kommunen har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til at anvende den eksisterende lagerhal til 
henholdsvis [virksomhed2] ´s produktion af præfabrikerede plastemner og til lager for internetsalg. 
Kommunens lovliggørende landzonetilladelse er givet på vilkår af, at 

· [virksomhed2] ´s arbejde med plastemner skal foregå i det eksisterende 25 m² store isolerede 
værksted, og den resterende uisolerede del af hallen skal anvendes til lager for internethandlen. 

· Aktiviteterne i værkstedet og hallen skal overholde de vejledende grænseværdier for støj for 
boligområder i "Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 5/1984 - Ekstern støj fra virksomheder" 

· Transport af varer til og fra ejendommen skal foregå ad tilkørselsvejen over [adresse2] (naboen) 
og skal ske enten af ejeren eller med mindre fragtbiler da tilkørselsforholdene ikke giver plads til 
store køretøjer. 

· Der må ikke etableres udendørs oplag i forbindelse med aktiviteterne i værkstedet og hallen 

· Som afskærmning mellem hallen og [adresse2] skal der bevares et levende hegn af samme 
længde som det nuværende, på sydsiden af den fælles adgangsvej. 

Kommunen har ved afgørelsen bl.a. lagt vægt på, at hallen er opført i 1985 som lagerhal til en eksisterende 
tømrervirksomhed, at hallen ikke har været anvendt til erhverv i en årrække, at hallen ligger midt i et 
parcelhuskvarter, hvor der ikke forventes støj fra erhvervsvirksomhed og at der er et levende hegn som 
afskærmning mellem hallen og nabobeboelsen. 

Klager har overfor Natur- og Miljøklagenævnet bl.a. anført, at [virksomhed2] gennem to år har drevet 
virksomhed fra adressen, på trods af manglende landzonetilladelse. Periodevis er der blevet produceret 
meget store produkter, som det ikke har været muligt at lave i det 25 m² store værksted. På firmaets 
hjemmeside reklameres der stadig med, at virksomheden råder over et 300 m² stort værksted. Hallen er en 
uisoleret stålpladehal, som har åbning over mod klager, der er meget generet af støj fra motorsav, 
vinkelslibere og andre maskiner. Den oprindelige landzonetilladelse til hallen medførte en meget begrænset 
anvendelse af hallen nemlig kun til lager og garage. Det er i landzonetilladelsen fra 1985 udspecificeret 
hvilken type lager, der er givet tilladelse til. Således kan der stå byggelifte, stilladser, materialer, samt trailer 



og varevogne. Den oprindelige landzonetilladelse indeholder ikke bestemmelse om et værksted i hallen, og 
der er ej heller givet lov til nogen erhvervsmæssig brug af et sådan værksted. Der har ikke været 
erhvervsaktivitet i hallen siden år 2000, og klager blev ved sit huskøb i 2005 gjort opmærksom på, at der kun 
var sket godkendelse af hallen til lager. Tilladelse til produktionslignende forhold i det 25 m² store værksted 
vil være en voldsom ændring af den oprindelige landzonetilladelse, og det vil komme til at påvirke hverdagen 
betydeligt for klager. Således ligger klagers hus blot 16 meter fra hallen, og på grund af den private fællesvej 
er der begrænset plads til at lave støjhegn eller anden afskærmning mellem ejendommene. Endelig er 
adgangsforholdene til hallen, via den private fællesvej som går via klageres grund, utilstrækkelige til 
aktivitetsniveauet. Der har således de sidste halvandet års tid været gentagne overkørsler ind over klageres 
grund af for lange lastbiler, som enten har afleveret materialer eller afhentet produkter ved hallen. I vinter 
blev hjørnepælen på klageres hegn, der står en halv meter indenfor vejen, kørt over og brækket. I 2006 har 
klager lagt en halv meter mere af sin grund til en udvidelse af svinget, men hjørnet er efterfølgende gentagne 
gange overkørt på grund af for store lastbiler. 

Ansøger har hertil bl.a. anført, at der har været drevet virksomhed fra ejendommen siden maj 2009. I april 
2010 var der ekstraordinært travlt på ejendommen. Ansøger var derfor nødsaget til at henlægge arbejdet til 
den uisolerede del af hallen. Der er af ansøger foretaget støjmålinger på ejendommen dels i den uisolerede 
del af hallen og dels i den isolerede del. Målingerne er blevet foretaget i februar 2011 og viser, at støjen fra 
det isolerede værksted målt inde fra ansøgers hus var 35 dB og målt ude på gårdspladsen var 48 dB. Støjen 
fra den uisolerede del af hallen var målt inde fra ansøgers hus 45 dB og målt fra gårdspladsen 55 dB. 
Herudover er det korrekt klager har udsyn til hallen fra deres hovedopholdsrum. Der er dog en afskærmning 
af opstammede træer mellem ansøger og klagers ejendom. Opstamningen er en meter over jorden, så der 
kan gøres rent under træerne. Endelig er ansøger ikke blevet oplyst om, at der er kørt en hjørnepæl ned. 

Afgørelsen 

I sagens behandling har deltaget ni af Natur- og Miljøklagenævnets ti deltagere: Line Theil Elikofer 
(formand), Ole Pilgaard Andersen, Kaj Møldrup Christensen, Leif Hermann, Per Larsen, Marion Pedersen, 
Peter Tyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. 

Planlovens § 35, stk. 1, bestemmer, at opførelse af ny bebyggelse eller ændring i anvendelsen af bestående 
bebyggelse og ubebyggede arealer i landzone forudsætter tilladelse fra kommunalbestyrelsen. Den konkrete 
afgørelse træffes navnlig på grundlag af de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, som ifølge 
lovens formål skal varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. 

Planlovens § 56, stk. 1, bestemmer, at en tilladelse efter planloven bortfalder, hvis den ikke har været 
udnyttet i tre på hinanden følgende år. 

Der er i 1985 blevet meddelt landzonetilladelse til opførelsen af en hal på den omhandlede ejendom. Hallen 
kunne bruges til lager. Hallen er ikke blevet anvendt erhvervsmæssigt fra år 2000 til år 2009, hvor den 
nuværende ejer indrettede sin virksomhed på ejendommen. Anvendelse af hallen til lager for varer med 
henblik på internethandel samt erhvervsmæssig brug af det isolerede værksted kræver derfor en 
landzonetilladelse. 

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

Anvendelsen af det 25 m² store værksted til præfabrikation af plastprodukter 

Den omhandlede lagerhal er beliggende i landzonen indenfor en samlet bebyggelse med landsbypræg. 
Hallen er omgivet af parcelhuse. 



Det følger af bl.a. af Vejledning fra miljøstyrelsen Ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 5/1984 
(herefter støjvejledningen), at støjgrænserne for områdetype 3 er 55 dB mandag til fredag mellem kl. 07.00 
og 18.00 samt lørdag mellem kl. 07.00 og 14.00. 

Det er oplyst af ansøger, at det støjmæssige bidrag er af begrænset karakter. Således er det plastik, der skal 
tilskæres, og dette larmer ikke meget. Herunder vil selve svejsearbejdet være fuldstændig lydløst. Der vil dog 
bl.a. skulle arbejdes med motorsav og vinkelsliber. 

Ved vurderingen af etableringen og beliggenheden af en ansøgt erhvervsvirksomhed i landzonen er det 
Natur- og Miljøklagenævnets praksis, at der lægges stor vægt på lovens almene formål, uanset den enkelte 
sags betydning kan være begrænset. Begrundelsen er, at lignende tilfælde skal behandles på samme måde, 
hvis der gives tilladelse i det konkret tilfælde 

Et flertal på syv af nævnets medlemmer finder, at selvom den ansøgte virksomhed kan holde sig indenfor 
støjgrænserne som fastsat i støjvejledningen, er der i den konkrete sag ikke grundlag for at fravige den 
restriktive praksis vedrørende etablering af erhverv i landzone. Flertallet har ved sin vurdering især lagt vægt 
på hallens beliggenhed omgivet af parcelhuse, indenfor skovbyggelinien og med ca. 16 meter til nærmeste 
nabo. Der ses ikke i sagen i øvrigt at foreligge oplysninger, som kan begrunde, at der i strid med planlovens 
hovedregel bør gives tilladelse til den ansøgte erhvervsmæssige anvendelse af det isolerede værksted til 
præfabrikation af plastprodukter. 

Mindretallet (Ole Pilgaard Andersen og Kaj Møldrup Christensen) finder, at kommunens tilladelse til at 
anvende det 25 m² store værksted til præfabrikation af plastprodukter bør stadfæstes - bl.a. med den 
begrundelse, at hallen tidligere har været anvendt til tømmervirksomhed. 

Anvendelse af hallen til lagervirksomhed for bl.a. brugskunst og tøj med henblik på internethandel. 

Kommunen har ligeledes meddelt landzonetilladelse til, at der kan etableres lager i den opførte hal. Det er 
oplyst, at lageret skal anvendes med henblik på salg via internettet af bl.a. brugskunst, tøj og brugte ting. Der 
vil ikke være åbent for publikum. 

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at det ikke vil 
være i strid med de planlægningsmæssige hensyn, der skal varetages med landzonebestemmelserne, at 
tillade etablering af lagervirksomhed det pågældende sted. Nævnet har bl.a. lagt vægt på, at lagerhallen 
allerede er lovligt opført, og at det ikke ses at ville medføre nogen gene for de omboende, at hallen kan 
anvendes til lager. 

På baggrund af ovenstående meddeles der afslag på landzonetilladelse for så vidt angår anvendelse af 
hallen til præfabrikation af plastprodukter samt montage. Der meddeles landzonetilladelse til anvendelsen af 
lagerhallen til lager for internethandel med tøj og brugskunst. 

 


