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UDSKRIFT
AF
ØSTRE LANDSRETS DOMBOG
____________
DOM

Afsagt den 7. december 2021 af Østre Landsrets 22. afdeling
(landsdommerne Ulla Staal, Peter Mørk Thomsen og Charlotte Borggaard (kst.)).

22. afd. nr. S-597-21:
Anklagemyndigheden
mod
A
(cpr.nr. ******-****)
(advokat Nicolai Platzer Funder, beskikket)

Retten i Hillerøds dom af 3. november 2020 (7-2435/2020) er anket af A med påstand om
frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Forklaringer
Der har for landsretten været afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet C.

Tiltalte har forklaret bl.a., at han reagerede negativt, da han i december 2017 modtog
kommunens varsel om påbud om at leve op til vilkårene for landzonetilladelsen til lovliggørelse hallen på hans ejendom, da han havde glemt alt om disse vilkår. Han påklagede
ikke påbuddet af 13. april 2018, da han ikke regnede med at kunne få afgørelsen ændret.
Han havde dog hverken energi eller økonomiske midler til at foretage oprydning på ejendommen inden den 1. august 2018, som var fristen i påbuddet.
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Da han i 1999 købte ejendommen, overtog han samtidig en del biler, som den tidligere ejer
havde hensat på ejendommen. Kommunens miljøtilsyn konstaterede bilernes tilstedeværelse, og der opstod herefter i 2000 en sag om lovliggørelse af autoværksted på ejendommen.
Han fik tilladelse til at drive autoværkstedet, men da han modtog tilladelsen, havde han
allerede lukket værkstedet på grund af en motorcykelulykke. Efterfølgende etablerede hans
daværende hustru virksomheden F Virksomhed, som fortsat drives fra ejendommen, og han
opfattede det således, at der med tilladelsen til at drive en mindre virksomhed fra ejendommen tillige var tilladelse til et mindre oplag herpå. Mette Fjellerad, der er miljøsagsbehandler hos kommunen, har siden foråret 2017 ca. hvert halve år været på miljøtilsyn på
ejendommen grundet driften af F Virksomhed, og han mener, at han har foretaget oprydning og i øvrigt forholdt sig som løbende aftalt med Mette Fjellerad under tilsynsbesøgene,
herunder lovliggjort containere placeret på ejendommen. Han har også reduceret antallet af
biler, således at der nu alene henstår fem biler på ejendommen. På gårdspladsen opbevarer
han for sine naboer fire campingvogne, der alle er forsynet med nummerplader. Han vil
tro, at der er samme oplag på ejendommen, som da Mette Fjellerad i juli 2021 senest var på
tilsynsbesøg. Ejendommens bygninger er fyldt til randen og kan ikke rumme mere.

Om sine personlige forhold har han forklaret, at han siden 2003/2004 har været i fleksjob.

C har forklaret bl.a., at da man i 2001 på nærmere angivne vilkår meddelte landzonetilladelse til lovliggørelse den mere end 200 m2 store hal på tiltaltes ejendom, var udgangspunktet, at man kun meddelte tilladelse til udhuse af en størrelse på 100 m2. Det er den på
ejendommen registrerede virksomhed, som er baggrunden for kommunens miljøtilsyn på
adressen. Da kommunens miljøsagsbehandler i 2017 havde været på tilsyn på ejendommen,
orienterede hun G Virksomhedom sine iagttagelser vedrørende forholdene på stedet. I G
Virksomhed så man i første omgang på luftfotos over ejendommen og undersøgte arkiverne
for meddelte tilladelser. Man konstaterede herefter, at der på ejendommen var et oplag af
anseeligt omfang både i henseende til mængde og arealmæssig udstrækning.
Siden august 2018 er en del af oplaget fjernet fra ejendommen, men påbuddet er fortsat
ikke opfyldt. Han var så sent som i går på ejendommen og optog i den forbindelse flere
fotos, hvoraf man kan se, at der fortsat er oplag i form af byggematerialer, biler og campingvogne, hvorved bemærkes, at det ikke er tilladt på ens ejendom at opbevare campingvogne for andre. Oplaget på ejendommen er ikke voldsomt skæmmende, men det er uden
betydning for vilkårene for landzonetilladelsen.
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Landsrettens begrundelse og resultat
Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført af byretten, skyldig i den rejste tiltale.

Straffen findes passende, ligesom det tiltrædes, at der er fastsat månedlige tvangsbøder på
1.000 kr.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom, dog at tvangsbøderne løber fra den 1. marts
2022, og indtil forholdene på ejendommen er lovliggjort.

Thi kendes for ret:

Byrettens dom i sagen mod A stadfæstes med den ændring, at de månedlige tvangsbøder
løber fra den 1. marts 2022, og indtil forholdene på ejendommen er lovliggjort.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den

