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Notat vedr. placering af parkeringsarealer af transportfirma

Notat til landzonemedarbejderen til brug ved vurdering af landzoneansøgning. 

Sagens oplysninger kort:
Virksomhed: ”Skovvej Transport”, CVR 19021483. beliggende Skovvej 45, 8723 Løsning.

Det er oplyst, at der ønskes en parkeringsplads med overnattende parkering. Det fremgår af 
virksomhedens hjemmeside, at vognparken består af kølebiler (Temperaturtransport -25 - +25 
grader). Der er ikke oplysninger om værksted eller vaskeplads. Eneste oplysninger om belæg-
ning (23-11-2016) er, at der etableres en grusplads.

Naboforhold: Parkeringspladsen kommer til at ligge op til en matrikel, som er solgt til en fami-
lie. Familien har forhørt sig om nedrivningstilladelse og har planer om at opføre et hus.

Vurdering af virksomhedens aktivitet:
Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, da virksomheden råder over en 
vognpark større end 3 stk. kørende materiel.

Virksomheden er omfattet af indplaceringspunkt: ”H 51. Garageanlæg og pladser til kørende mate-
riel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder en-
destationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.” I brugerbe-
talingsbekendtgørelsen1 om miljøtilsyn.

Såfremt der gives landzonetilladelse vil virksomheden fremadrettet blive besøgt af kommunens 
miljøtilsynsførende minimum hvert 6. år i henhold til tilsynsbekendtgørelsen2.

Vurdering af støjgener fra vognpark:
Vognparken ønskes placeret således, at parkeringspladsen ligger op til skel på naboejendom-
men Skovvej 39 mod nord og vest. 

Det forventes, at en parkeringsplads så tæt op af en beboelsesejendom vil kunne bidrage til 
væsentlige støjgener fra opstart af køretøjer, tomgangskørsel og ikke mindst fra køleanlæg.

Erfaringsmæssigt modtager kommunen ofte støjklager fra parkering af lastvogne på baggrund 
af tomgangskørsel og køleanlæg, der især i sommerhalvåret er tændt i løbet af aften- og nat-
tetimerne for at holde kølevarer på den rette temperatur. Klagerne lyder ofte, at vinduer og 
døre må holdes lukkede i sommervarmen, på grund af støjgenerne, der ellers vil holde naboer-
ne vågne om natten og er generende i dagtimerne.

Virksomheden vil derfor kunne forvente at skulle foretage støjskærmende foranstaltninger for 
at imødekomme den tætte placering til beboelsesejendom. Det vil betyde, at virksomheden 
kan risikere at skulle investere i en jordvold eller lignende støjdæmpende anlæg mod naboer-
ne, samt at investere i lyddæmpede køleanlæg, som kan være op til 40 % dyrere end traditio-
nelle anlæg3. Hvilke tiltag, der vil være påkrævet, vil afhænge af en konkret vurdering, så-
fremt der kommer støjklager fra naboerne, dog anbefales virksomheden, såfremt der gives 
landzonetilladelse til allerede at indtænke støjdæmpende foranstaltninger i anlægsfasen. 

1 Miljøministeriets bekendtgørelse 515 af 27. maj 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljø-
beskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
2 Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet bekendtgørelsen om miljøtilsyn Nr. 518 af 27. maj 2016
3 Miljøministeriets vejledning: ”Ny viden om tekniske løsninger til mindre støj fra varelevering” Miljøprojekt Nr. 1408 
2012. skrevet af Allan Jensen, Rambøll.
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De generelle støjgrænser, som skal overholdes i skel indtil naboejendommen fremgår af ne-
denstående tabel, områdetype 3. 

Det anbefales, at virksomheden orienteres om ovenstående, såfremt der meddeles landzonetil-
ladelse. 

Kommentarer til værksted, vaskeplads og eventuelle ønsker i fremtiden om etablering af lig-
nende anlæg.
Der er ikke oplysninger om værksted, vaskeplads eller eventuelle udvidelses- eller etablerings-
ønsker. Det skal derfor oplyses, at der kræves tilladelse til etablering af vaskeplads og håndte-
ring af spildevand fra vaskepladser. Der vil også være krav om tæt belægning ved etablering 
af vaskeplads og værksted. 

Der bør stilles vilkår om, at der ikke må foretages nogen former for reparationer eller vask af 
vognparken på parkeringsarealet. 

Vedr. håndtering af regnvand fra parkeringsplads.
Der mangler oplysninger om håndtering af overfladevand/regnvand fra parkeringspladsen. Så-
fremt der etableres dræn eller anden form for afledning skal der ansøges om tilladelse. Det bør 
indgå som et vilkår i evt. landzonetilladelse.
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Vedr. belægning af parkeringsareal.
Der bør stilles vilkår om, at belægningen på den planlagte plads kun må bestå af rene materia-
ler, som kan anvendes uden forudgående tilladelse. Såfremt der ønskes at anvende andre gen-
anvendelige restprodukter end grus og nedknuste rene bygge- og anlægsmaterialer (dvs. mur-
sten, beton og uglaserede tegl) skal der søges en § 19-tilladelse. 

Samlet vurdering

Industri vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at tillade parkeringsareal som det ansøgte på 
baggrund af potentielle klager om støjgener.




