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Meddelelse af landzonetilladelse til udvidelse af aktiviteter i 
marketenderiet i H/F Nordre Vang 

Tårnby Kommune har d. 16/6 2021 modtaget ansøgning om landzonetilladelse til en 

mindre udvidelse af aktiviteterne i marketenderiet i H/F Nordre Vang. Teknisk 

Forvaltning har på baggrund af Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning af 30/6 2021 

besluttet at meddele landzonetilladelse til det ansøgte på vilkår. 

 

 

Uddybende bemærkninger 

Der er tidligere meddelt afslag på landzonetilladelse til etablering af restaurant og 

cateringvirksomhed i forbindelse med marketenderiet. 

 

I forbindelse med den fornyede ansøgning om udvidelse af aktiviteterne, er der i 

sagsbehandlingen lagt vægt på: 

 At der ikke sker servering og udskænkning. 

 At der ikke sker inddragelse af foreningens fællesarealer. 

 At aktiviteterne i marketenderiet alene skal rettes mod haveforeningens 

medlemmer og herved understøtter haveforeningens fællesskaber. 

 At marketenderiet med de udvidede aktiviteter har en social og understøttende 

funktion i forhold til kolonihaveområdets rekreative anvendelse. 

 Og at den mindre udvidelse af aktiviteterne kan holdes inden for rammerne af 

forslag til Lokalplan 150 for en række kolonihaveområder i Tårnby Kommune, 

idet marketenderiet med tilhørende aktiviteter fastholdes som en del af 

områdets fællesfaciliteter. 

 

Afgørelse 

Med hjemmel i Planlovens § 35 stk. 1 meddeles landzonetilladelse til udvidelse af 

aktiviteterne i forbindelse med marketenderiet i H/F Nordre Vang på følgende vilkår:  

 

1) At produktion af mad begrænser sig til produktion af friskbagt brød, 

hjemmelavede delikatesser og dagens ret til salg over disken (ikke servering) 
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samt mad til arrangementer i haveforeningens regi (haveforeningens 

fællesarrangementer og arrangementer i de i foreningen hørende klubber). 

2) At marketenderiet henvender sig til haveforeningen og ikke skilter og 

reklamerer uden for foreningens arealer. 

3) At ansvaret for borde, stole og andet udstyr på haveforeningens fællesarealer 

varetages af haveforeningen og er til brug for alle medlemmer og dermed ikke 

forbeholdes for marketenderiets kunder. 

4) At produktion af mad alene sker i haveforeningens sæson (1. april til 30. 

september). 

5) At der søges om lovliggørende byggetilladelse til ikke godkendte bygninger og 

overdækninger i forbindelse med marketenderiet senest d. 15. juli 2021 via Byg 

og Miljø. 

 

Klager over landzonetilladelser har opsættende virkning. Det betyder, at 

landzonetilladelser ikke må tages i anvendelse, før end klagefristen er udløbet.    

 

Høring  

Ansøgningen om landzonetilladelse har været udsendt i høring i henhold til planlovens 

§ 35 stk. 4. Der er ved høringen indkommet 5 høringssvar.  

Høringen har ikke givet anledning til at afvise ansøgningen. 

 

Habitatdirektivets bilag IV og Natura 2000 

På miljøportalen er der ikke registreret beskyttede dyre og plantearter efter 

habitatdirektivets bilag IV i H/F Nordre Vang. Tårnby Kommune har heller ikke 

kendskab til, at der inden for området skulle findes beskyttede arter. 

Nærmeste Natura 2000-område, Vestamager og havet syd for ligger i en afstand på ca. 

1 km mod vest.  

Landzonetilladelsen ses ikke at kunne påvirke Natura2000- området. 

 

Klage 

Denne afgørelse kan inden 4 uger påklages til Planklagenævnet. Det vil sige at evt. 

klage skal indgives senest d. 2. august 2021. Du kan finde klagevejledning ved at følge 

dette link: https://www.taarnby.dk/politik/horinger-og-aktindsigt/vil-du-klage/  

 

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende 

foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø 

eller varetager væsentlige brugerinteresser inden for området.  

 

Venlig hilsen 

Hanne Møller-Jensen 

Byplankoordinator 

  

 /  

  Betina Grimm 

Teknisk chef 
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