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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Dennis Brixen Brandt
28-02-2019 09:18:11
Helle Frederiksen
Janne Brustad; Søren Storgaard
Ansøgning om landzonetilladelse - Sonnerupvej 51, 4682 Tureby (vores j.nr.133518)
Bilag 2.pdf; Bilag 1.pdf; Ansøgning til landzonetilladelse.PDF

Hej Helle,
Jeg sender vedhæftet ansøgning om landzonetilladelse med tilhørende bilag 1 og 2 vedrørende ovennævnte.
Jeg ser frem til at høre fra jer.
Med venlig hilsen
Dennis Brixen Brandt
Advokatfuldmægtig

DreistStorgaard Advokater A/S ∙ CVR: 32300456
Bag Haverne 32 ∙ 4600 Køge ∙ dreiststorgaard.dk
Telefon: 5663 4466 ∙ Direkte: 5664 0880
Mail: debr@dreiststorgaard.dk

Dette er en e-mail fra DreistStorgaard Advokater A/S. Denne e-mail og vedhæftede filer er fortrolig, og kan indeholde tavshedspålagt materiale, som kun er
beregnet for adressaten, og som ikke må udleveres eller kopieres til nogen anden.
Har du ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, beder jeg dig venligst omgående meddele mig dette samt at der ikke sker kopiering eller distribution af
mailen og/eller af eventuelle vedhæftede filer samt at destruere e-mailen.
DreistStorgaard Advokater A/S vil som led i din kommunikation med os indsamle og behandle personoplysninger.
Du kan læse mere om vores indsamling og behandling af dine persondata i DreistStorgaard Advokater A/S’ Persondata- og privatlivspolitik, hvilken kan læses
her
This is an e-mail from the law firm DreistStorgaard Advokater A/S. This e-mail and any attachments are confidential and may contain legally privileged
information solely for the use of the intended recipient.
If you have received this e-mail by error, please notify the sender immediately and delete this message and any attachment from your system without
producing, distributing or retaining copies hereof.
DreistStorgaard Advokater A/S will as part of your communication and interaction with us collect and process personal data about you. You can read more
about DreistStorgaard Advokater A/S’ collection and processing of your personal data and your rights as a data subject in our privacy notice here
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Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge
Att.: Helle Frederiksen
Sendt pr. mail til helle.frederiksen@koege.dk
Dato: 26. februar 2019
J.nr.: KØ-JB-81-133518
Ass.: Janne Brustad/DEBR
Direkte tlf.: 56 64 09 62
jabr@dreiststorgaard.dk

Ansøgning om landzonetilladelse til at drive vognmands- og oplagsvirksomhed
Jeg skal hermed på vegne af min klient, Per Fønskov Olsen, ansøge om tilladelse til fortsat at drive vognmands- og oplagsvirksomhed på ejendommen beliggende Sonnerupvej 51, 4682 Tureby.
Grunden har et samlet areal på 63.547 m2.
For overskuelighedens skyld er der udarbejdet en plantegning/skitse over ejendommen (bilag 1).
Ydermere er der vedlagt 4 billeder fra Google Maps, hvor ejendommens forskellige delarealer ses fra
oven (bilag 2).
Det fremgår, at ejendommen har to delarealer på henholdsvis 1,0 og 3,5 hektar med juletræer. Herudover
har ejendommen et delareal med græs og kvæghold på under 1 hektar.
Endelig har ejendommen et areal på 1.500 m2, der er udlagt til landbrugsmaskiner og 3.000 m2, som er
udlagt til lastbiler og containere.
Min klient ønsker ved siden af landbrugsvirksomheden at drive en mindre vognmandsvirksomhed omfattende 5 lastbiler, hvor de 3 af dem dagligt befinder sig på adressen.
Lastbilerne kører fra ejendommen omkring kl. 6 om morgenen og kommer hjem igen ved 16-tiden.
Min klient ønsker desuden af drive oplagsvirksomhed omfattende 4-5 containere, som tilsvarende befinder sig inden for de 3.000 m2, der er udlagt til vognmandsvirksomhed.

DreistStorgaard Advokater A/S
Bag Haverne 32
4600 Køge

Tlf.: +45 56 63 44 66
www.dreiststorgaard.dk
koege@dreiststorgaard.dk

CVR-nr. 32300456
Kontonr. 0696 0001450654 (Jyske Bank A/S)
IBAN: DK0306960001450654–BIC/SWIFT: JYBADKKK

Ejendommen ligger umiddelbart op ad Sydmotorvej og befinder sig langt væk fra større bysamfund.
Afstanden til de nærmeste naboer indebærer endvidere, at der ikke er risiko for, at naboerne vil opleve
støjgener, hvilket heller ikke tidligere har været et problem.
Da vognmands- og oplagsvirksomheden er delvist omkranset af beplantning, vil der heller ikke forekomme visuelle gener for oplevelsen af landbrugsland langs Sydmotorvejen.
Vognmandsvirksomheden har eksisteret gennem en årrække og ændrer ikke på den eksisterende infrastruktur.
På baggrund af ovenstående håber jeg, at Køge Kommune vil imødekomme ansøgers ønske om fortsat
af drive vognmands- og oplagsvirksomhed.
Min klient står gerne til rådighed for en yderligere drøftelse.
Herudover er min klient fuldt ud indstillet på at følge planlovens regler mv. og imødekomme Køge Kommunes krav i forbindelse med ændringer på ejendommen.

Med venlig hilsen
Søren Storgaard

v/ Dennis Brixen Brandt
Advokatfuldmægtig
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