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AFGØRELSE Planklagenævnet 
i klagesag om Roskilde Kommunes lovliggørende landzonetilladelse til Toldboden 2 
oplagsplads på A1 , Veksø Sjælland 8800 Viborg 
  
Roskilde Kommune har den 9. september 2019 givet lovliggørende Tlf. 72 40 56 00  
landzonetilladelse til en oplagsplads på ca. 1,4 ha og til en tilhørende CVR-nr. 37 79 55 26 
småbygning på ejendommen A1 , 3670 Veksø Sjælland, matr.nr. www.naevneneshus.dk  

,  og . 
 
Planklagenævnet har modtaget en klage over afgørelsen. 
 
Planklagenævnet ophæver afgørelsen, idet kommunen er afskåret fra at kræve 
lovliggørelse af oplagspladsen. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke 
længere gælder, men at oplagspladsen kan forblive. 
 
 
   

Side 1 af 7 
 



1. Klagen til Planklagenævnet 
En nabo klagede den 1. oktober 2019 til Planklagenævnet over kommunens 
afgørelse om tilladelse. 
 
Planklagenævnet modtog klagen den 17. december 2019 fra kommunen. 
 
Klageren har navnlig anført, at oplagspladsen medfører støj- og støvgener, 
og at vilkårene i kommunens afgørelse ikke er præcise nok. 
 
Indholdet af klagen gengives nærmere i afsnit 2.4. 
 
2. Sagens oplysninger 

2.1. Området og ejendommen 
Klagesagen vedrører en ejendom på A1 , 3670 Veksø Sjælland, 
der omfatter flere matrikler, herunder matr.nr. ,  og 

. Ejendommen ligger i landzone og er noteret som en 
landbrugsejendom på ca. 4,9 ha. 
 
Det fremgår af BBR, at der på den nordlige del af ejendommen ligger et 
fritliggende enfamiliehus samt et maskinhus. På den sydlige del af 
ejendommen, der udgøres af matr.nr. ,  og 

, ligger en plads, der efter sagens oplysninger bliver anvendt til 
oplag af containere og grus. Det er denne plads, kommunens afgørelse 
vedrører. Det fremgår af sagens oplysninger og af luftfotos fra 2019, at der 
foruden containere og bunker af grus bl.a. er en mindre hytte, et mindre oplag 
af biler, et sorteringsanlæg, en gammel togvogn samt en telemast på pladsen. 
Arealerne imellem kørevejene og de mindre pladser til oplag fremstår primært 
med beplantning, ligesom store dele af pladsen er omkranset af beplantning. 
 
Imellem den nordlige og sydlige del af ejendommen ligger kommunevejen 
A1 . Umiddelbart syd og nordvest for pladsen ligger flere 
bebyggelser i landzone. Umiddelbart øst for pladsen ligger et større 
sommerhusområde, herunder klagerens sommerhus, imens området 
umiddelbart vest for pladsen fremstår åbent og ubebygget. 
 
Ejendommen ligger i et område uden særlige udpegninger i kommuneplan 
2019 for Roskilde Kommune. Ejendommen er omfattet af 
kommuneplanramme 8.L.1, som udlægger området til landområde. 
 
Det fremgår af kommuneplanrammen, at landområdet hovedsagelig skal 
anvendes til jordbrugsformål, herunder landbrug, gartneri og skovbrug samt 
råstofindvinding, fritidsformål, naturområde o.l. Nye boliger og erhverv kan 
kun undtagelsesvis etableres. 
 
2.2. Forløbet før kommunens afgørelse 
Det fremgår af sagens oplysninger, at kommunen den 21. marts 2019 var på 
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besigtigelse på ejendommen – bl.a. med henblik på at vurdere aktiviteterne 
på oplagspladsen. Af kommunens tilsynsnotat fremgår bl.a., at kommunen 
under tilsynet konstaterede, at der var blevet ryddet betydeligt op på pladsen 
over de senere år. Det fremgår herudover, at pladsen blev anvendt til 
opbevaring af maskiner, containere og grus i forbindelse med en 
vognmandsvirksomhed tilhørende ejendommens ejer, ligesom pladsen blev 
brugt til opbevaring af private biler og et par private containere. Under tilsynet 
blev det aftalt med ejendommens ejer, at ejeren skulle søge om lovliggørende 
landzonetilladelse til de konkrete oplag og aktiviteter på oplagspladsen. 
 
Ejendommens ejer søgte den 9. april 2019 om lovliggørende 
landzonetilladelse til at have containere og grusbunker stående på 
oplagspladsen. Det fremgår af sagens oplysninger, at oplagspladsen bliver 
brugt i forbindelse med ansøgerens vognmandsvirksomhed. Det fremgår 
desuden, at containerne er tomme, når de står på pladsen, samt at der ikke er 
daglige aktiviteter på pladsen, idet ansøgeren kun henter en container fra 
pladsen 1-2 gange om ugen. Herudover fremgår det, at pladsens 
sorteringsanlæg bliver brugt til sortering af grus omkring 3-4 gange om året. 
 
Kommunen foretog naboorientering den 26. juni 2019 og igen den 15. juli 
2019. Af naboorienteringerne fremgår bl.a., at kommunen havde modtaget en 
ansøgning om lovliggørende landzonetilladelse til en oplagsplads for en 
transportvirksomhed på et tidligere lossepladsareal. 
 
2.3. Den afgørelse, der er klaget over 
Kommunen gav den 9. september 2019 lovliggørende landzonetilladelse til 
oplagspladsen på ca. 1,4 ha og til en tilhørende småbygning. Det fremgår af 
sagens oplysninger, at der med den tilhørende småbygning henvises til den 
gamle togvogn på pladsen. Landzonetilladelsen blev givet i medfør af 
planlovens § 35, stk. 1, og med en række vilkår. 
 
I afgørelsen er indsat et luftfoto med markeringer af, hvor på pladsen der er 
eksisterende containerpladser og pladser med grus. Det fremgår således af 
luftfotoet, at der på oplagspladsen er to containerpladser og tre pladser med 
grus. Herudover fremgår det af luftfotoet, at der er en gammel togvogn og et 
sorteringsanlæg på pladsen, samt at den mindre hytte på pladsen vil blive 
fjernet. 
 
2.4. Klagen og bemærkningerne hertil 
2.4.1. Korrespondance i klagesagen 
I sagen indgår klagen af 1. oktober 2019. Kommunen er kommet med 
bemærkninger til klagen den 17. december 2019. 
 
Klagen og bemærkningerne er i hovedtræk gengivet nedenfor. 
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2.4.2. Støj- og støvgener 
Klagerens bemærkninger 
Klageren anfører, at klagerens sommerhus samt nabosommerhusene i mange 
år har været meget generet af betydelige støj- og støvgener fra diverse 
aktiviteter på oplagspladsen, herunder fra afbrænding, jævnlig brug af et 
støjende sorteringsanlæg samt arbejde med gravemaskiner, rendegravere, 
gummigeder og lastbiler. Klageren anfører endvidere, at der er lastbilstrafik 
til og fra pladsen fra tidlig morgen til sen aften, herunder i weekenderne. 
Klageren mener, at aktiviteterne på pladsen er ulovlige, og klageren oplyser, 
at klageren har anmeldt disse aktiviteter til kommunen flere gange. 
 
Klageren anfører desuden, at træerne omkring oplagspladsen kun medfører 
en visuel begrænsning af, hvad der reelt foregår på pladsen, men ingen 
begrænsning af støjgenerne. 
 
Kommunens bemærkninger 
Kommunen anfører, at landzonetilladelsen er fremadrettet, og at eventuelle 
ulovlige aktiviteter inden tidspunktet for landzonetilladelsen ikke vedrører, 
hvad der i fremtiden tillades. 
 
Kommunen anfører endvidere, at kommunens miljøafdeling er i gang med en 
vurdering af støj fra pladsens sorteringsanlæg, og at pladsens aktiviteter skal 
overholde de støjgrænser, som måtte blive fastsat af miljøafdelingen. 
Kommunen oplyser desuden, at der ifølge ansøgeren kun ganske sjældent er 
aktiviteter på ejendommen, der giver anledning til støj og/eller støv. 
 
Kommunen oplyser, at kommunen har været bekendt med ejendommen i en 
længere periode, og at kommunen på baggrund af klagerens anmeldelser har 
været på besigtigelse samt foretaget undersøgelser på pladsen, men at 
kommunen ikke har fundet belæg for anklagerne. Kommunen bemærker 
hertil, at det forhold, at kommunens planmyndighed ikke har taget fat på 
sagen tidligere, ikke skal ligge ansøgeren til last. 
 
Med henvisning til kommunens besigtigelse på pladsen i marts 2019 anfører 
kommunen, at kommunen kunne konstatere, at ansøgeren siden overtagelsen 
af ejendommen i 2007 har fjernet store mængder affald, containere m.m., 
ligesom ansøgeren har ryddet meget op, så oplagspladsen i dag fremstår 
ryddelig og meget grøn sammenlignet med tidligere. 
 
2.4.3. Andre klagepunkter 
Klageren gør en række klagepunkter gældende i forhold til 
landzonetilladelsens vilkår.  
 
Klageren anfører desuden, at klageren først modtog kommunens 
naboorientering i anden omgang efter at have kontaktet kommunen.  
 
Klageren anfører endvidere, at ejeren af oplagspladsen altid har ignoreret 
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lovgivningen, og klageren mener ikke, at ansøgeren har til hensigt at 
overholde vilkårene i landzonetilladelsen.  
 
Klageren anfører endelig, at klagernes sommerhus havde en højere 
ejendomsværdi for 15 år siden, og klageren mener, at oplagspladsen har haft 
en negativ økonomisk påvirkning på sommerhusets værdi. 
 
2.5. Forløbet efter klagen 
Kommunen har i forbindelse med et høringssvar den 18. januar 2021 oplyst, 
at kommunen vurderer, at arealets anvendelse til losseplads ophørte omkring 
1992, samt at aktiviteten på oplagspladsen har stået på siden omkring 1992, 
idet kommunen bl.a. henviser til flere luftfotos over ejendommen, herunder 
luftfotos fra 1992, 1999, 2004, 2011 og 2016. 
 
Herudover har ansøgeren den 28. januar 2021 telefonisk oplyst over for 
Planklagenævnet, at ansøgeren mener, at oplagspladsen har ligget på arealet 
i omkring 30 år. Ansøgeren bemærker hertil, at ejendommen dengang blev 
ejet af ansøgerens far, som brugte pladsen til oplag af bl.a. containere og grus 
i forbindelse med dennes vognmandsvirksomhed, og ansøgeren mener ikke, 
at ansøgerens far har været klar over, at oplagspladsen krævede en 
landzonetilladelse. 
 
Desuden er klageren kommet med bemærkninger til ansøgerens oplysninger 
af 28. januar 2021. Klageren gør bl.a. gældende, at den tidligere ejer af 
ejendommen godt vidste, at oplagspladsen var ulovlig. 
 
3. Planklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

3.1. Planklagenævnets kompetence og prøvelse 
Planklagenævnet kan tage stilling til en kommunes afgørelse efter planlovens 
§ 35, stk. 1 (landzone), jf. lovens § 58, stk. 1, nr. 1.1 
 
3.2. Fortabelse af retten til at kræve lovliggørelse 
3.2.1. Generelt om fortabelse af retten til at kræve lovliggørelse 
Kommunen kan fortabe retten til at kræve lovliggørelse efter en vis tid, hvis 
ejeren har berettigede forventninger om, at forholdet ikke vil blive krævet 
lovliggjort. 
 
Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis kommunen er bekendt med et muligt 
ulovligt forhold, men ikke inden for et rimeligt tidsrum har søgt forholdet 
lovliggjort (myndighedspassivitet), eller hvis ejeren af andre årsager har haft 
grund til at indrette sig i tillid til, at byggearbejdet ikke ville blive krævet 
fjernet af myndighederne (indrettelseshensyn). 
 
En ejer indtræder i tidligere ejeres retsstilling. Det er således uden betydning, 
om den aktuelle ejer konkret har været uvidende om, at det pågældende 
                                                 
1 Bekendtgørelse af lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020. 
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forhold var ulovligt. 
 
Særligt om indrettelseshensyn 
Selvom en kommune ikke har udvist myndighedspassivitet, kan selve det 
forhold, at et byggearbejde er udført for meget lang tid siden, medføre en 
begrænsning i kommunens mulighed for at kræve fysisk eller retlig 
lovliggørelse, hvis ejeren har haft grund til at indrette sig i tillid til, at 
byggearbejdet ikke ville blive krævet fjernet af myndighederne 
(indrettelseshensyn). Det er en forudsætning i den forbindelse, at ejeren ikke 
vidste eller burde have vidst, at byggearbejdet ikke var lovligt (eller krævede 
tilladelse), f.eks. som følge af et tidligere afslag på landzonetilladelse eller en 
tinglysning på ejendommen. 
 
I vurderingen af, om sådanne berettigede forventninger afskærer kommunen 
fra at kræve lovliggørelse, indgår en konkret vurdering af bl.a. karakteren af 
det ulovlige forhold, herunder om der er en væsentlig 
retshåndhævelsesinteresse i den konkrete sag, og om der har været indsigelser 
fra beboerne i området. Det indgår også i vurderingen, hvor længe forholdet 
har bestået. Jo stærkere retshåndhævelsesinteressen er, jo flere år skal der gå, 
før retten til at kræve lovliggørelse fortabes. 
 
3.2.2. Planklagenævnets vurdering 
Ud fra sagens oplysninger må det lægges til grund, at oplagspladsen er anlagt 
omkring 1992, og at oplagspladsen dermed har eksisteret i omkring 27 år 
(frem til 2019). Det bemærkes, at oplagspladsens aktiviteter efter 
landzonereglerne må anskues som en anvendelse under ét, og at ændringer af 
omfang og konkret placering af de enkelte bunker af oplag af materialer og 
genstande på pladsen ikke i sig selv kan anses for ændrede anvendelser, der 
kræver landzonetilladelse. 
 
Planklagenævnet finder, at der i den konkrete situation foreligger 
indrettelseshensyn, og at kommunen dermed er afskåret fra at kræve 
oplagspladsen lovliggjort. Nævnet lægger i den forbindelse navnlig vægt på, 
at oplagspladsen havde været anlagt i 27 år, da kommunen i 2019 var på 
besigtigelse på ejendommen og krævede pladsen lovliggjort. Nævnet lægger 
ligeledes vægt på, at der efter sagens oplysninger forud for anvendelsen til 
oplagsplads er blevet givet landzonetilladelse til opfyld på pladsen med rent 
affald, hvilket er en aktivitet, der er beslægtet med oplagsaktivitet. Der er 
heller ikke oplysninger om, at der tidligere er givet afslag på 
landzonetilladelse eller på anden måde givet en tilkendegivelse fra 
kommunen om, at forholdet krævede landzonetilladelse. Nævnet finder 
herved ikke grundlag for at antage, at ansøgeren eller ejendommens tidligere 
ejer vidste eller burde have vidst, at den ændrede anvendelse af arealet til 
egentlig oplagsplads krævede en landzonetilladelse. Nævnet lægger 
endvidere vægt på, at der ikke er særlige landskabelige og naturmæssige 
interesser ved og nær oplagspladsen. Endelig finder nævnet ikke, at hensynet 
til det nærliggende sommerhusområde er tilstrækkelig tungtvejende i den 
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konkrete sag, henset til den lange periode, hvor arealet har været anvendt til 
oplag. 
 
Kommunen hverken kan eller skal give en landzonetilladelse, når der 
foreligger indrettelseshensyn. Dette skyldes, at kommunen er afskåret fra at 
kræve lovliggørelse, herunder retlig lovliggørelse i form af en 
landzonetilladelse. 
 
Planklagenævnet har ikke herved taget stilling til, om eventuelle 
småbygninger på pladsen eventuelt vil kunne kræves lovliggjort. Dette vil i 
så fald forudsætte, at kommunen afklarer, om der eventuelt også for disse 
vedkommende foreligger indrettelseshensyn. 
 
3.3. Planklagenævnets afgørelse 
Planklagenævnet ophæver Roskilde Kommunes afgørelse af 9. september 
2019 om lovliggørende landzonetilladelse til en oplagsplads på ca. 1,4 ha og 
en tilhørende småbygning på ejendommen A1 , 3670 Veksø 
Sjælland, matr.nr. ,  og , idet 
kommunen som følge af indrettelseshensyn er afskåret fra at kræve 
lovliggørelse af oplagspladsen. 
 
Planklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden 
administrativ myndighed, jf. § 3, stk. 3, i lov om Planklagenævnet.2 Eventuel 
retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. § 3, 
stk. 4, i lov om Planklagenævnet. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 4, stk. 1, i lov om 
Planklagenævnet. 
 
Planklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 
 
4. Gebyr 
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. Beløbet vil blive overført til 
indbetalerens NemKonto inden for ca. en måned. 
 

                                                 
2 Lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet. 
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