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Landzonetilladelse til at etablere bioraffineringsanlæg  

Bygge- og Ejendomsudvalget har d. 21-09-2021 behandlet ansøgning om 

landzonetilladelse til at etablere et bioraffineringsanlæg på Nøragersmindevej 95 til at 

opvarme ejendommen. Udvalget besluttet at meddele tilladelse til det ansøgte. 

 

Afgørelse 

Tårnby Kommune meddeler landzonetilladelse til at etablere bioraffineringsanlæg på 65 

m2, jf. § 35 i planloven. Anlægget placeres i et beplantningsbælte med en afstand på 

ca. 30 m til eksisterende bebyggelse på ejendommen. 

 

Der stilles vilkår om, at anlægget ikke må flyttes. Såfremt det ønskes flyttet, skal der 

fremsendes en ansøgning om landzonetilladelse. Det er yderligere et vilkår, at 

anlægget ikke må være synligt fra vej. Der skal derfor etableres afskærmende 

beplantning, så bioraffieringsanlægget ikke er synligt fra Nøragersmindevej.   

 

Tilknyttet landzonetilladelsen er der meddelt en miljøgodkendelse til anlægget, der er 

offentliggjort d. 29-10-2021. Derudover skal der også meddeles en byggetilladelse.  

 

Tilladelsen er gyldig i 5 år eller hvis den ikke har været udnyttet i 5 på hinanden 

efterfølgende år, jf. planlovens § 56, stk. 2.   

 

Uddybende bemærkninger 

Nøragersmindevej 95, kendt som Strandgården, driver en større hestepension. 

Hestene genererer en større mængde hestemøg, der kan omdannes til 

varmeproduktion ved bioraffinering og afbrændning. Af denne årsag søges der om at 

etablere et bioraffineringsanlæg. Anlægget etableres i en container på 2,5 m * 24 m, 

svarende til 65 m2, og har en højde på 2,9 m. Containeren vil være flytbar, men der 

ansøges ikke om, at den skal være flytbar. Anlægget forventes ikke at danne støj- eller 

lugtgener. Nærmeste bolig, Kongelundsvej 535, er placeret med en afstand på ca. 154 

m.  
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Skovbyggelinje 

Der er registeret en skovbyggelinje i området hvor bioraffineringsanlægget ønskes 

etableret, men denne er ikke gyldig, eftersom at arealet der udløser denne linje er privat 

skov, og er under 20 ha sammenhængende skov. Af denne årsag skal det ansøgte ikke 

vurderes i forhold til skovbyggelinjen jf. § 17 i naturbeskyttelsesloven.   

 

Høring 

Anlægget placeres i et beplantningsbælte med vilkår om afskærmning. På baggrund af, 

at der forventes ikke nogle gener herfra, vurderer Teknisk Forvaltning, at det ansøgte er 

af underordnet betydning for naboer. Derfor har sagen ikke været i nabohøring, jf. 

Planlovens § 35, stk. 5. 

 
Bilag  

Indstillingen til Bygge- og Ejendomsudvalget samt tilknyttede bilag, kan findes på 

følgende link under punkt 9: https://www.taarnby.dk/politik/dagsordener-og-

referater/?agendaId=e04f8a27-71e3-4951-9da0-64db279c249d 

 
Klage  

Denne afgørelse er truffet med hjemmel i Planlovens § 19 og kan inden for 4 uger 

påklages til Planklagenævnet via følgende link: https://www.taarnby.dk/politik/horinger-

og-aktindsigt/vil-du-klage/ 

 

Venlig hilsen 

Betina Grimm 

Teknisk chef 
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  Anni Kær Pedersen 

Chef for Plan, Byg og Miljø 
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