
Status på Klage over lokalplan 231, Udvidelse af genbrugsstationen – behandles af Planklagenævnet under 
Nævnenes Hus 

 

Dato Forløb Klage/sag 
22.02.2017 Byrådet vedtager lokalplan 231, 

kommuneplantillæg nr. 10 til kommuneplan 
2013 og VVM-redegørelse om etablering af en 
ny genbrugsstation. Den 23. februar modtages 
VVM tilladelsen. 

Lokalplan 231 + VVM 

06.04.2017 Gladsaxe Kommune sender klagen til 
Planklagenævnet 

Klager: Kurt Lindholm Loftkjær 
Klagenummer: 1001146 
Klagetype: Klage vedr. planloven, 
retlige spørgsmål, herunder VVM 

06.02.2018 Gladsaxe Kommune kontakter Planklagenævnet 
for at få oplyst, hvornår sagen kan forventes 
afsluttet. Planklagenævnet vil ikke udtale sig om 
nogen tidsfrist.  

SBSYS sag 18-3-07.04.00-P20 (føre til 
gammel Profile sag) 

20.03.2018 Modtager Gladsaxe Kommune en orientering fra 
Planklagenævnet med følgende information: 
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at 
vurdere, præcist hvornår der kan træffes 
afgørelse i din sag. Det skyldes, at 
Planklagenævnet ikke er tilstrækkeligt langt 
med sagsbehandlingen til at kunne vurdere det 
konkret. Hvis der ikke er truffet afgørelse i sagen 
inden 6 måneder, vil vi sende en ny orientering. 

sagsnr. NMK-33-04055 

11.12.2018 Gladsaxe Kommune kontakter Planklagenævnet 
for at få oplyst, hvornår sagen kan forventes 
afsluttet. Planklagenævnet vil ikke udtale sig om 
nogen tidsfrist, men oplyser, at de snart sender 
et nyt orienteringsbrev 

SBSYS sag 18-3-07.04.00-P20  

13.12.2018 Modtager Gladsaxe Kommune en orientering fra 
Planklagenævnet med følgende information: 
Nævnenes Hus beklager, at der endnu ikke er 
truffet afgørelse i din klagesag om Gladsaxe 
Kommunes afgørelse om vedtagelse af lokalplan 
nr. 231, kommuneplantillæg nr. 10 til 
kommuneplan 2013 og VVM-redegørelse.  
 
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at 
vurdere, præcis hvornår der kan træffes 
afgørelse i din sag. Det skyldes, at 
Planklagenævnet ikke er tilstrækkeligt langt 
med sagsbehandlingen til at kunne vurdere det 
konkret. Hvis der ikke er truffet afgørelse i sagen 
inden 6 måneder, vil vi sende en ny orientering. 

sagsnr. 18/06334 



29.04.2019 Miljøudvalget retter henvendelse til Den 
ansvarlige minister Rasmus Jarlov og klager over 
den lange sagsbehandlinstid  

SBSYS sag 19-2-07.04.20-P27 

16. 05.2019 Modtager Gladsaxe Kommune en ny orientering 
om af Nævnenes Hus forventer, at 
Planklagenævnet vil kunne færdigbehandle 
sagne i 1. halvår 2020 

SBSYS sag 18-3-07.04.00-P20 

21.05.2019 Gladsaxe Kommune ved Byplanlægger Rikke 
Jærgersdorf henvender sig til klagenævnet og 
oplyser, at sagen også har været påklaget i 
under naturbeskyttelsesloven og at der er 
truffet afgørelse i denne sag den 20.december 
2018.  

SBSYS sag 18-3-07.04.00-P20 

11.07.2019 Miljøudvalget skriver til den nye 
erhvervsminister Simon Kollerup 

SBSYS sag 19-2-07.04.20-P27 

02.09.2019 Den nye Erhvervsminister Simon Kollerup.  
Ministeren fastholder at Planklagenævnets 
udmelding om, at der kan træffes afgørelse i 
sagen i første halvår 2020. 

SBSYS sag 19-2-07.04.20-P27 

 

 

Ifølge Rikke Jærgsdorf udløber VVM tilladelsen 28. februar 2020. 

 

Dispensationen fra beskyttelseslinjen udløber 29. juni 2021. 


