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Afgørelse vedr dispensation og landzonetilladelse, Lokalplan 56 for 
ejendommen Tømmerupvej 174 

Bygge- og Ejendomsudvalget har 16. august 2022 behandlet ansøgning om tilladelse til 
at drive VVS-virksomhed fra ejendommen, lovliggøre etablerede læskure og ridebane, i 
sit nuværende omfang. 
 
Det ansøgte kræver dispensation fra Lokalplan 56 Landdistriktet omkring Tømmerupvej 
samt landzonetilladelse. 
  
Med hjemmel i Planlovens §§ 19 og 35 stk. 1, meddeles der hhv. tilladelse med 
dispensation fra Lokalplan 56, §§ 1.1, 3.2 og 7.4 og landzonetilladelse til 
 

• At VVS- og blikkenslagerforretning kan fortsætte med vilkår om, at oplag i 
form af containere fjernes, og at der max parkeres 3 arbejdsbiler (max 3.500 
kg) på ejendommen, 

• At ejer af virksomheden bor på ejendommen 
• Læskurene, ift. placering og ydre fremtræden og 
• ridebane, i forbindelse med hestestutteri, med vilkår om, at banen mindskes til 

20x40 m og, at der ikke etableres belysning på ridebanen. 
 
Lokalplan 56 Landdistriktet omkring Tømmerupvej  
Ejendommen ligger inden for Lokalplan 56 Landdistriktet omkring Tømmerupvej. 
Link til lokalplanen: https://dokument.plandata.dk/20_1039915_1515002613838.pdf 
(det kan være nødvendigt at kopiere linket over i en webbrowser)  
 
Uddybende bemærkninger 
Hesteholdet kan på baggrund af det fremsendte budget, anses som hestestutteri, som 
betragtes som en landbrugsmæssig drift. Dermed lever ejendommen op til 
lokalplanens formål om at sikre at området fortsat anvendes til jordbrugsformål. 
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I forbindelse med VVS- og blikkenslagerforretningen, er der konstateret et mindre 
oplag i form af to containere, materiel og to biler (max 3.500 kg) og en rendegraver.  
Derudover er foldene med grønt græsdække, mens ridebanen fremstår kontrastfuld til 
det øvrige landskab pga. belægningens udtryk. Læskurene er placeret i et større 
åbent stræk, der er friholdt for øvrigt byggeri. Trods læskurenes beliggenhed væk fra 
eksisterende byggeri, anses placeringen at være acceptabel, da læskurene er placeret 
op ad eksisterende bevoksning. Derudover er de anvendte materialer og udformning 
tilpasset anvendelsen og kan tillades ift. lokalplanen. 
 
VVS- og blikkenslagerforretning betragtes planmæssigt som en håndværks- og 
industrivirksomhed, som kræver en landzonetilladelse da den er beliggende i 
støjkonsekvensområde. Der stilles vilkår om, at oplag i form af containere og 
yderligere køretøjer svarende til 3 biler, der vedrører virksomheden tillades, da det 
vurderes af være mere end 'et mindre skæmmende oplag'. De to bygninger, der 
anvendes til virksomheden i dag, kan fortsat anvendes til VVS- og 
blikkenslagerforretning. 
 
En ridebane på 20x60 m kan ikke betragtes som en erhvervsmæssig nødvendighed 
for et stutteri og kræver derfor landzonetilladelse. Ridebanens belægning er meget 
kontrastfuld i forhold til det eksisterende landskab. Derfor gives tilladelsen med vilkår 
om, at ridebanen mindskes til 20x40 m. 
 
Naboorientering  
Sagen har været sendt i naboorientering da ansøgning kræver dispensation fra 
Lokalplan 56 Landdistriktet omkring Tømmerupvej. Kommunen har modtaget et 
høringssvar Højt Grej i Københavns Lufthavn, der oplyser, at de ikke har 
bemærkninger til ansøgningen.  
 
Klage  
Denne afgørelse kan inden for 4 uger påklages til Planklagenævnet. Planklagenævnet 
opkræver gebyr for behandling af klager. Du kan læse mere om, hvordan du kan 
indgive en klage på følgende link:  
https://www.taarnby.dk/politik/horinger-og-aktindsigt/vil-du-klage/  
(det kan være nødvendigt at kopiere linket over i en webbrowser)  
 
Bilag  
Indstillingen til Bygge- og Ejendomsudvalget samt tilknyttede bilag kan findes på 
følgende link under punkt 5. 
https://www.taarnby.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=37cb553e-ab9a-
4e4b-a9fc-a6f0b35c3764  
(det kan være nødvendigt at kopiere linket over i en webbrowser) 
 

Venlig hilsen 

Betina Grimm 
Teknisk chef 

  

 /  
  Anni Kær Pedersen 

Chef for Plan, Byg og Miljø 
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