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Kragelund, fredag den 13. januar 2017 

Til : Bygge- og Erhvervsservice, 7171 Uldum 

Fra: Niels Peter Kristensen og Henrik Grove Rasmussen 

 

Skovvej 39, 8723 Løsning – Skovvej 45, Kragelund, 8723 Løsning – Etablering af oplagsplads - Landzonesag 

 

Kære Benedikte Lyshøj. 

Med henvisning til vor telefonsamtale tidligere i dag, fredag den 13. januar, tillader vi os at rette 

henvendelse vedr. ovennævnte sag. 

Som vi drøftede telefonisk har vi ikke været en del af den netop overståede partshøring, men da vi netop 

har købt ejendommen Skovvej 39, 8723 Løsning, er vi direkte og endda overordentligt relevante parter i 

sagen. Ejendommen er handlet i denne uge. 

Af grunde vi ikke kender, er vi ikke af den tidligere ejer, Villy Bendixen, blevet gjort opmærksom på denne 

partshøring, men tillader os dog at viderebringe vore synspunkter og bemærkninger til en eventuel 

landzonetilladelse til fremtidig oplagsplads for køle- og lastbiler på nabogrunden Skovvej 45. 

Vi er meget imod en sådan tilladelse. 

Vi har købt ejendommen Skovvej 39 med det formål at fjerne et forladt, forfaldent hus og ejendommen står 

nu foran en nedrivning af de eksisterende bygninger og opførelse af et nyt enfamiliehus. Vi har købere til 

overtagelse af ejendommen, når den er færdigbygget og alt dette sker i løbet af foråret og sommeren 2017. 

En oplagsplads som her ansøgt hører ikke hjemme på landet og i en landzone.  

Til disse formål er der i rigeligt omfang etableret industriområder i kommunen. Kølebiler skal også i sagens 

natur holdes afkølet, hvorfor der udover støjen fra lastbilmotorerne også døgnet rundt vil være en stadig og 

vedvarende støj fra kompressorer. 

Da denne oplagsplads for køle- og lastbiler fuldstændig vil omkranse ejendommen vil den helt fjerne 

muligheden for at etablere en beboelse uden støj og transportaktiviteter, og den vil fjerne vores mulighed 

for at videresælge ejendommen og derved få projektet til at hænge sammen. 

Som bosiddende i området, på Skovvej 29 og Fælledvej 19, er vi også meget bekymrede for den stigende 

færdsel af lastbiler på de i forvejen små og smalle veje. Vi møder typisk bilerne tidlig morgen og sen aften 

og vi har set vognmandsfirmaet på Skovvej 45 vokse i antal af lastbiler fra ingen til 5-6 biler på ganske kort 

tid. Vi forudser en stadig og tilsvarende vækst de kommende år – og så bliver der hurtigt 10, 15, 20 lastbiler 

på pladsen, som skal parkeres, startes og flyttes dag og nat, altså på alle tider af døgnet.  

Vi har været i dialog med forvaltningen omkring ejendommen Skovvej 39 siden oktober 2016, og vi finder 

det uheldigt og meget ærgerligt, at vi ikke har hørt om denne partshøring før nu. 
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Tilbage i oktober havde vi første møde med forvaltningen og drøftede muligheden for tilskud til nedrivning 

af de forfaldne bygninger og opførelse af et nyt hus. Mødet var meget givende og siden har vi udfærdiget et 

projekt, fået finansiering på plads og endeligt fået en handel på plads med sælger. 

Senest deltog vi i et møde med forvaltningen i denne uge, mandag den 9. januar, omhandlende 

håndteringen af en mindre forurening på grunden. Også dette møde var meget givende og mødet var helt 

afgørende for at vi senere i ugen, i går den 12. januar, købte grunden.  

Havde vi kendt til denne ansøgning om landzonetilladelse og havde vi haft muligheden for at deltage i 

partshøringen, havde vi absolut protesteret. 

På billedet herunder ses placeringen af ejendommen Skovvej 39 set i forhold til den foreslåede placering. 

Billedet er taget fra nord og en oplagsplads med køle- og lastbiler vil helt omkranse ejendommen Skovvej 39  (tv) mod syd og vest. 

 

Vi håber vore bemærkninger og bekymringer kan nå at være en del af forvaltningens og udvalgets 

overvejelser omkring den indsendte ansøgning og vi vil gerne indstille til at denne afvises. 

 

Med venlig hilsen 

Niels Peter Kristensen, Fælledvej 19, 7171 Uldum 

Henrik Grove Rasmussen, Skovvej 29, 8723 Løsning 




