
Krav i f.t. forskellige produktionsmængder

Tilladelser / bindinger Øvrige forhold, der skal 
inddrages

1. Fastholde beslutning 
om øget produktion, 
30.000 tons/år

• Ny lokalplan med mulighed for
virksomhed uden 
klasseangivelse hvad angår 
beton/mørtelproduktion

• Privat servitut skal fastlægge 
produktionsloftet på 30.000 
tons

• Miljøgodkendelse

A. Skal der også være 
mulighed for softgunbane?
B. Skal der fortsat være 
mulighed for erhvervshotel?

2. Øget produktion ift 
ansøgning om 75.000 
tons/år

• Ny lokalplan med mulighed for
virksomhed uden 
klasseangivelse hvad angår 
beton/mørtelproduktion

• Privat servitut skal fastlægge 
produktionsloftet på 75.000 
tons

• Miljøgodkendelse
• Mulighed for yderligere 

bindinger via privat servitut

A. Skal der også være 
mulighed for softgunbane?
B. Skal der fortsat være 
mulighed for erhvervshotel?
C. Skal der være bindinger 
via en servitut – hvad skal 
den i givet fald regulere: ny 
vejføring, bedre 
afskærmning af vaskeplads, 
specifikke arbejdstider?

3. Øget produktion uden 
loft for specifikt antal 
tons/år

• Ny lokalplan med mulighed for
virksomhed uden 
klasseangivelse hvad angår 
beton/mørtelproduktion

• Miljøgodkendelse, der 
fastlægger hvor stor en 
produktionsmængde der pt er 
påvist mulig i h.t. 
grænseværdier for støj

• Mulighed for yderligere 
bindinger via privat servitut

A. Skal der også være 
mulighed for softgunbane?
B. Skal der fortsat være 
mulighed for erhvervshotel?
C. Skal der være bindinger 
via en servitut – hvad skal 
den i givet fald regulere: ny 
vejføring, bedre 
afskærmning af vaskeplads, 
specifikke arbejdstider?

4. Fastholde eksisterende 
plangrundlag, 20.000 
tons/år

• Eksisterende lokalplan gælder
• Ingen krav om 

miljøgodkendelse

Ønsket softgunbane kan ikke
tillades under gældende 
lokalplan.

Samlet kan det siges, at der uanset produktionsloftet for beton/mørtel er mulighed for at etablere 
en række samtidige virksomheder indenfor klasse 1-4, såfremt denne del af det eksisterende 
plangrundlag ikke ændres. Der kan tænkes i en ny lokalplanløsning, hvor planen tillader 2 
muligheder: at området udnyttes enten til frit at etablere klasse 1-4 virksomheder i et blandet 
erhvervsområde (erhvervshotel) som i dag, eller til beton- og mørtelproduktion uden et angivet 
produktionsloft. En zonering af, hvilke typer virksomheder der må ligge hvor, bør fastholdes for det 
blandede erhvervsområde, mens arealet ikke zoneres, hvis der alene vælges beton- og 
mørtelproduktion og virksomhedstypen dermed er kendt på forhånd.

Klasseangivelse: Plangrundlaget har hidtil begrænset mulighederne for virksomheder til klasse 1-
4. Vurdering af, at der er krav om ny lokalplan ved større produktion end 20.000 tons/år, er sket ud
fra betragtningen om, at der ikke er tale om en 'mindre virksomhed', når den får en størrelse, der 
kræver miljøgodkendelse. I et evt. nyt plangrundlag anbefales en formulering af, at der udover 
klasse 1-4-virksomheder alene må være beton- og mørtelvirksomhed, hvor angivelse af en 
virksomhedsklasse er unødvendig, idet det allerede er defineret, hvilken type virksomhed der kan 
etableres. Her vurderes det samtidig, at vejledende afstandskrav jf håndbog om miljø og 



planlægning ikke er nødvendige at inddrage, da der er tale om en eksisterende virksomhed 
indrettet i eksisterende bygningsmasse, og med krav om overholdelse af grænseværdier jf. 
miljølovgivningen.

Ad skemaet pkt 1. og 2. Ved fastholdelse af seneste byrådsbeslutning om en produktionsstigning 
op til 30.000 tons beton/mørtel pr. år vurderes de hidtidige intentioner med erhvervsområdet at 
være fastholdt, og lokalområdet kender den forventelige produktion. Virksomheden ønsker dog
ikke at få et nyt plangrundlag med denne begrænsning, men mulighed for op til 75.000 tons. 
Begge dele kræver ny lokalplan, servitut med begrænsning af produktionsmængde, samt 
miljøgodkendelse.

Ad skemaets pkt 3. Ved nyt plangrundlag uden konkret produktionsloft kan der ske en udvidelse af
produktionsmængden (indenfor eksisterende bygningsmæssige rammer), som begrænses af 
efterfølgende miljøgodkendelse og i h.t. den til enhver tid gældende miljølovgivning. Det 
betyder, at produktionen kontinuerligt vil kunne øges, såfremt virksomheden kan påvise, at der 
med nyere teknologi, afværgeforanstaltninger mv ikke sker en øget miljøbelastning. Det 
forventes, at der med de nuværende rammer kan ske overholdelse af støjgrænserne ved en 
produktion på 75.000 tons/år. Tallet vil blive fastsat i miljøgodkendelsen, og en øgning vil 
kræve ny vurdering og ny miljøgodkendelse.

Ad skemaets pkt 4. Ved status quo fastholdes virksomheden uden mulighed for 
produktionsstigning, med gældende lokalplans rammer for et blandet erhvervsområde 
(erhvervshotel) for klasse 1-4 virksomheder.

I en privat servitut kan der beskrives forskellige begrænsninger, som ikke kan reguleres med 
lokalplan eller miljøgodkendelse, men som byrådet måtte ønske som grundlag for udarbejdelse af 
nyt plangrundlag. Her vil ejer forpligte sig til givne bindinger med byrådet som påtaleberettiget, dog
med civilt søgsmål som eneste mulighed for håndhævelse af servitutten. Eksempelvis kunne der 
tinglyses bestemte køreruter og begrænsninger i arbejdstider. Endelig kunne der arbejdes med en 
større afskærmning af vaskepladser eller en ny vejføring for at minimere lastbiltrafikken gennem 
Mårum/Ejlstrup. 

Det skal nævnes, at der ikke ses at være mulighed for en kommunal påtale af 
deklarationsbestemmelser, der konkret sætter andre støjgrænser end defineret i miljølovgivningen.
Det betyder, at der alene kan arbejdes med fysiske tiltag, der indirekte skaber en ønsket 
begrænsning.

Bemærk, at der skal tages højde for, om der med en servitut sættes begrænsninger for alene 
beton/mørtelproduktionen og ikke øvrige tilladte virksomheder indenfor erhvervsområdet, herunder
om der kan forventes opnået den ønskede begrænsning. 

Endvidere skal det tages i betragtning, om løbende tilsyn i f.t. servitutten bliver praktisk mulig, samt
at byrådet skal være indstillet på at bruge retten til civilt søgsmål, hvis lokalområdets beboere skal 
have tillid til en beslutning om, hvad der danner grundlag for en ny lokalplan. En servitut, som er 
nødvendig, da den regulerer forhold, der ikke kan reguleres i en lokalplan, fordi de ikke er omfattet 
af lokalplankataloget i planlovens § 15, stk. 2, giver ikke grundlag for udstedelse af påbud/forbud 
ifølge planlovens § 43, men byrådet skal ved ethvert forhold, der ved tilsyn eller henvendelse 
konstateres evt at være i strid med servitutten, træffe beslutning om hvorvidt det giver anledning til 
et civilt søgsmål.

Som udgangspunkt kan det anbefales, at en servitut alene indeholder bestemmelser om konkrete 
forhold såsom en vaskehal, der fysisk kan konstateres, i modsætning til forhold som kræver 
løbende målinger, registreringer og kontrol.

Servitutbestemte krav, der ligger ud over både miljølovgivning og planlægningsmæssige rammer, 
skal kunne begrundes i varetagelse af dels almenvellet mht hvad lokalsamfundet skal bære, dels 



interessen i at give eksisterende erhvervsvirksomhed (og fremtidige lignende virksomheder) 
mulighed for en rentabel produktion på stedet.

En ny vejføring, der leder trafikken til/fra virksomheden direkte til Helsingørvej mod nordvest, vil 
begrænse den tunge trafik nær boligerne i selve Ejlstrup og Mårum. Om det kan realiseres vil 
afhænge af, om privat jord ønskes solgt eller om der kan indgås privat aftale om anlæg og 
færdselsret, alternativt om byrådet ønsker at ekspropriere jord til formålet. Det vil tillige kræve, at 
der kan etableres ny og sikker overkørsel, hvor der i dag er dobbeltrettet cykelsti, samt at der er 
vilje til nyanlæg gennem område med landskabelige værdier til betjening af en enkelt ejendom.

I en miljøgodkendelse vil man som udgangspunkt stille vilkår om, at virksomheden skal overholde
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Der vil normalt også blive stillet vilkår om, at 
tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden foretager støjmålinger/beregninger f.eks. i 
forlængelse af støjklager fra naboer. Vilkåret udformes, så kravet til virksomheden kun kan stilles 
en gang årligt, medmindre der er specielle forhold, der spiller ind. F.eks. hvis virksomhedens 
seneste støjmåling overskred grænseværdierne. Nævnte målinger skal laves af et akkrediteret 
firma, hvorfor det er en bekostelig affære for virksomheden.

Virksomhedens støjniveau kan undersøges ved enten en støjmåling eller støjberegning:

En støjmåling vil kun give et øjebliksbillede af støjen med de aktiviteter, der finder sted på 
virksomheden under selve målingen. En beton- og mørtelvirksomhed vil have varierende aktiviteter
hen over året, hvorfor et øjebliksbillede af støjen kan give forskellige resultater.

En støjberegning viser virksomhedens samlede støj som en sum af støjbidraget for de enkelte 
aktiviteter på virksomheden. Det vil være virksomheden, der oplyser forudsætningerne for 
støjberegningen. Det omfatter omfanget af f.eks. antal lastvognskørsler, omfanget af vask af 
betonkanoner m.m. Virksomheden skal oplyse "worst case - situationen" ud fra hvilken 
beregningen laves. Kommunen vil i praksis ikke have mulighed for at kontrollere, at virksomheden 
dagligt holder sig indenfor de opstillede forudsætninger. Det vil ikke give mening, at virksomheden 
en gang årligt får lavet en støjberegning, med mindre forudsætningerne er ændret.


