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Sager der eksemplificerer udfordringerne ved terrænregulering på
marker i landzonen
Forvaltningen har i de seneste to år modtaget anmeldelse om tilkørsel af
store mængder jord på marker på nedenstående adresser. Listen er ikke
udtømmende, da der kan foreligge flere – men mindre sager:
 Slimmingevej 2
 Ringstedvej 65
 Ringstedvej 91
 Dalbyvej 45
 Salbyvej 138
 Billesborgvej 17
 Egøjevej 134
 Kulerupvej 11
 Egøjevej 93B
 Vordingborgvej 200
Herunder redegøres for tre større sager, der har det til fælles, at
jordarbejdet har kunnet ses fra kommunens større veje.
Ringstedvej 65 og 91
Køge Kommune modtog i april 2018 en ansøgning om terrænregulering på
Ringstedvej 65. Der blev ansøgt om at fylde jord på et lavtliggende område
med henblik på at benytte området til have med græs og træer. Der blev
ansøgt om tilkørsel af 7.400 m3 råjord. Forinden blev eksisterende muldlag
på ejendommen afrømmet til udspredning ovenpå råjordsudlægget efter
påfyldning.
Køge Kommune vurderede at terrænreguleringen ikke krævede en
landzonetilladelse. Dette begrundede man i at planlovens § 35 regulerer
ændringer i ubebyggede og bebyggede arealer i landzonen. Der var Køge
Kommunes vurdering at terrænreguleringen ikke ville resultere i en egentlig
ændring af arealanvendelsen, da der både før og efter jordpåfyldning var
tale om et område der blev anvendt til haveformål.
Senere søgte naboejendommen om opfyld på et mindre areal, der anvendes
som en del af planteskolen – dvs. jordbrugsmæssig anvendelse, der ikke
kræver landzonetilladelse.
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2017
Før tilførsel af jord.

2019
Jord er tilført nr.
65.

2020
Jord er tilført nr. 65
og 91.
Ses ikke, hvis man
ikke ved det.
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Slimmingevej 2
KSP-Consult søgte i maj 2011 på vegne af ejer (Niemanns Maskinstation
A/S) af Slimmingevej 2, 4682 Tureby om terrænregulering på matrikel.nr. 2c
Tolstrup Gde, Sædder. Ansøger søgte om lov til at udsprede mellem 15.000
– 20.000 m3 jord svarende til et jævnt lag på 1½ meter på en del af marken
(figur 1).

Figur 1: Kortudsnit fra ansøgningen der viser, hvor ansøger oprindeligt søgte om lov til at terrænregulere

Ansøger understregede at projektet blev behandlet på et møde den 13. april
2011 på rådhuset med deltagelse af repræsentanter for planafdelingen. På
mødet blev det konkluderet at nævnte projekt ikke kræver landzonetilladelse
eller anden tilladelse end denne anmeldelse når der udelukkende tilkøres ren
jord.
Forvaltningen vurderede, at der er tale om en mindre terrænregulering, som
ikke kræver forudgående landzonetilladelse – og der kræves ikke
dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
Sagen lå herefter stille og terrænreguleringen blev ikke påbegyndt før 2018,
hvor ejer ønskede at igangsætte den anmeldte jordpåfyldning fra 2011. Her
vurderede forvaltningen, at sagen ikke gav anledning til fornyet
sagsbehandling og fastholdt ovenstående vurdering. Det blev meddelt ejer,
at han kunne terrænregulere i overensstemmelse med accepten fra 2011.
Teknik- og Miljøforvaltningen blev i 2019 opmærksom på, at der angiveligt
var blevet tilkørt væsentligt mere jord til ovenstående ejendom end anmeldt,
samt at terrænreguleringen ikke er udført på den lokalitet, som der i 2011
blev søgt om. Forvaltningen bad d. 22. februar 2019 ejer om dokumentation
for/oplysninger om:
 hvor meget jord der på daværende tidspunkt var tilkørt ejendommen,
 hvor på ejendommen der var udlagt jord og
 hvor meget mere der fortsat ønskes tilkørt.
 Hvornår arbejdet med jordtilkørsel forventes afsluttet.
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Projektansvarlige (SCT) for ejer meddeler d. 15. marts 2019 er tilkørt ca.
23.000 m3 jord, og at der er tilkørt jord på 3 af 4 områder (område nr. 1, 2
og 3) på baggrund af en opmåling/vurdering af potentialet for deponering af
jord foretaget 3. december 2014.

Kommunen bad i juni 2019 om en mere fyldestgørende redegørelse for den
terrænregulering, der er foretaget. Kommunen modtog ikke svar på
forespørgslen.
I løbet af 2020 kunne det konstateres, at projektet blev afsluttet, og at det
afrømmede muldlag blev lagt tilbage.
Forvaltningen har for nylig standset for tilkørsel af mere jord til Slimmingevej
for at få afklaret mængder og slutkote. Sagen omhandler sandsynligvis
større jordmængder end de 23.000 tons jord. Vi har bedt om en nærmere
angivelse af jordmængde og tykkelse af terrænreguleringen. Vi har hørt at
måske 40.000 tons jord er kørt til marken. En del af jordflytningerne er ikke
sendt i kopi til Køge Kommune, hvilket ellers er et krav i
Jordflytningsbekendtgørelsen.
Til alle terrænreguleringer på landbrugsarealer og alle arealer i landzonen og
i sårbare indvindingsområder, stiller forvaltningen skærpede krav til jordens
renhed. Til de anmeldelser, hvor jordflytningen kræver
dokumentationsprøver, føres der tilsyn med jordflytningerne. I enkelte
tilfælde har dokumentationen ikke været tilstrækkelig, eller at det har været
usikkert, om jordflytningen kunne have negativ påvirkning af jord og
grundvand. Disse jordflytninger er afvist og ikke kørt til området.
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Arbejdet har fået et omfang og en varighed, der rejser tvivl om, hvor vidt
det kræver landzonetilladelse. Dels har marken været udtaget af
landbrugsdriften i mindst én vækstsæson, dels har det konsekvenser for
landskabet, der bliver mere monotont.
2017
Før tilførsel af jord.

2019
Tilførsel af jord
foregår.

2021
Marken er
retableret, og
jordtilførslen kan
ikke ses.

Den 21. april 2021 har forvaltningen modtaget en ansøgning om ny støjvold
langs motorvejen nord for Slimmingevej 2. Efter gældende praksis vil der
blive meddelt afslag, da en støjvold på dette sted ikke vil støjsikre et større
bysamfund.

Side 5/7

Dato

Dokumentnummer

19. maj 2021

Dalbyvej 45
Ejer af Dalbyvej 45, Nr. Dalby, 4140 Borup søgte i november 2018 om udlæg
af 216.000 m3 ren jord på sine marker. Ansøgningen var af en
landbrugskonsulent begrundet med, at tilførsel af mindst 1 meter ren
muldjord kunne gøre den svære lerjord lettere at dyrke. På denne baggrund
blev der søgt om at tilføre 1-4 meter jord på markerne. Resultatet ville blive
en fuldstændig plan mark og ikke det småkuperede landskab, der ses i dag.
Ejer havde tidligere opnået godkendelse/ikke-tilladelse til en mindre
jordforbedrende jordpåfyldning på 2,5 meter i ejendommens sydøstlige del.
Klima- og Planudvalget besluttede i februar 2019 at meddele afslag, da det
ud fra hensynet til jordforbedring ikke kan begrundes at udlægge 1-4 meter
jord, og da de store mængder jord betragtes som jorddeponi. I samme sag
anbefalede forvaltningen, at Planklagenævnets praksis tages til efterretning.
Det betyder, at forvaltningen vil kunne godkende udlæg af mindre
jordmængder, der mere specifikt vil føre til jordforbedring.
I juni 2019 modtog kommunen et revideret projekt:
 Marken er på 2,5 ha hvoraf det meget vandlidende område udgør
0,6ha.
 Der skal påfyldes 27.000 m3 muldjord for at fylde en lavning.
 Der fyldes maksimalt 2,5 m i lavningen - resten af mulden fordeles
over de 2,5 ha, så landskabets konturér bevares.
 Der holdes min. 5 m afstand til de beskyttede naturområder.
Ansøgningen var igen ledsaget af en udtalelse fra en planteavlskonsulent,
der anbefaler jordforbedring ved tilførsel af 1 meters muldjord.
Forvaltningen vurderede, at dette projekt ikke kræver landzonetilladelse,
men der blev ikke formuleret en ikke-tilladelse. Efterfølgende har
forvaltningen accepteret tilkørsel af ren jord.
Forvaltningen modtog d. 2. april 2020 en henvendelse fra borgere i området.
Henvendelsen gik på, at der var igangsat en terrænregulering på
ejendommen og at der angiveligt blev dumpet andre materialer end jord, og
at lastbilerne kørte meget tidligt, hvilket forstyrrede beboere i området.
I december 2020 modtog forvaltningen yderligere en klage fra en borger, der
mente at påfyldningen havde et omfang, der kunne karakteriseres som
jorddepot. Der blev ligeledes rejst spørgsmål om jordens renhed.
Den 6. august 2020 besigtigede forvaltningen ejendommen for at vurdere
terrænreguleringens omfang og projektets fremdrift. Her kunne det
konstateres, at der var en udført en terrænregulering, som ikke var lovligt
tilladt som en nødvendig forbedring for dyrkningsforholdene eller på en
landzonetilladelse. Forvaltningens repræsentanter var ikke på tilsynet i stand
til at vurdere, hvor meget jord der var tilkørt.
I en efterfølgende mailkorrespondance fra d. 1. marts 2021 til 7. april 2021
oplyser ejer, at han mener, at der er tale om et jordforbedrende tiltag, da
der skal etableres frugtplantage, og ejer har en planteavlskonsulents
vurdering af, at påfyldning af 2 meter jord er nødvendigt for at gøre jorden

Side 6/7

Dato

Dokumentnummer

19. maj 2021

egnet til et sådant dyrkningsformål. Ejer oplyser at der vil blive udlagt ca.
2,5 meter i den nordlige del af marken tilsvarende det, der lovligt er
terrænreguleret med i den sydøstlige del. Forvaltningen har endnu ikke
kunne verificere denne påstand.
Forvaltningen har meddelt stop for tilkørsel af jord, da man har vurderet at
terrænreguleringens nuværende omfang udgør en trussel for registrerede
§3-arealer på ejendommen.
Terrænreguleringen i sit nuværende omfang skal stadig vurderes i forhold til
om der er tale om en dyrkningsmæssigt nødvendig terrænregulering. Jorden
er anvist indtil kort før påske 2021.

2017
Før tilkørsel af jord.

2019
Godkendt østligt
projekt.

2021
Igangværende vestligt
projekt.
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