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Indstillingsnotat 
Åben overskrift
Feltet udfyldes kun ved lukkede sager. 
Skriv: Lukket punkt – ”emne” (fx opkøb af jord)

Overskrift
Dispensation fra afstandskrav til naboskel ved etablering af ny husdyrproduktion.

Beslutningstema
Teknisk Udvalg skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal gives dispensation fra af-
standskrav til naboskel ved bygning ny stald i forbindelse med etablering af husdyrpro-
duktion på ejendommen.

Økonomi
Ingen bemærkninger

Personale

Historik
Hedensted Kommune har den 23. september 2008 meddelt tilladelse til malkekvægspro-
duktion på ejendommen. Denne tilladelse er ikke udnyttet, men afløst af tilladelse med-
delt d. 15. december 2009.

Der blev i 2007 udstykket tre grunde på Øster Bisholtvej (nr 9B, 9C og 9D). Disse naboer 
er desværre ikke blevet hørt i forbindelse med tilladelsen i 2009 

Malkekvægsproduktionen ophørte i oktober 2014. Siden har der været enkelte afgræs-
sende kvæg på ejendommen.

Mens der var kvæg på ejendommen har Hedensted Kommune ført tilsyn på husdyrbru-
get:

 Den 6.5.2011 med et opfølgende tilsyn d. 2. september 2011. Det opfølgende til-
syn er dels begrundet i en naboklage over fluer og lugt og dels som opfølgning på 
ordinært tilsyn d. 6. maj 2011.

 Den 24.10.2014
 Den 30.10.2015. 

Sagsfremstilling
Ejer af Lindegårdsvej 7, 7130 har i 2018 søgt en miljøtilladelse til at etablere en kvæg-
produktion med malkekvæg.

Da der ikke siden 2014 har været malkekvæg på ejendommen er den tidligere tilladelse 
bortfaldet. Etableringen sker delvist i eksisterende bygninger og delvist i en nye bygning 
hvor ejendommens sydlige længe forlænges mod øst med ca 46 m. som det fremgår af 
oversigtskortet (Bilag 1). 
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Hedensted Kommune har vurderet den indsendte ansøgning om miljøtilladelse efter hus-
dyrloven. Der er søgt dispensation fra afstandskrav til naboskel. Den nye stald er place-
ret 23 m fra naboskel. Afstandskravet i lovgivningen er 30 m og der kan søges dispensa-
tion herfra. 

Det ansøgte overholder alle øvrige lovfastsatte krav til etablering af husdyrhold, opførel-
se af stald og opbevaringsanlæg til husdyrgødning og ensilage.

Vurderinger i forbindelse med sagsbehandling beror på indsendte oplysninger om plan-
lagt drift for husdyrholdet samt beregninger i www.husdyrgodkendelse.dk der vedrører 
Ammoniakfordampning fra stald og gødningslagre, kvælstofdeposition på omkringliggen-
de kvælstoffølsom natur som følge af ammoniakfordampning fra anlægget, lugtemission 
samt beregning af overholdelse af krav til BAT (Bedst Anvendelig Teknik).

Udkast til afgørelse om miljøtilladelse til etablering af husdyrbrug på Lindegårdsvej 7, 
7130 Juelsminde har været i nabohøring i perioden 26. februar 2019 - 19. marts 2019 og 
der er indkommet i alt 8 individuelle høringssvar/bemærkninger til udkastet. Høringen 
vedrører alle matrikulære naboer samt beboelser inden for konsekvensradius på 209 m. 

Der er stor bredde i emnerne i høringssvarene. Emnerne vedrører Kommunens vurdering 
af væsentlighed, lugt, BAT (Bedst Anvendelig Teknik), afstandskrav, landskabet, beva-
ringsværdige bygninger, naturværdi, fluer, støj, transporter og transportruter, kommu-
nens bosætningspolitik, menneskers sundhed, transportruter, ulovligt opført maskinhus, 
dyr på græs, udsigt, udstykningen i 2007 samt nuværende drift på ejendommen.
 
Høringssvar med ansøgers og kommunens bemærkninger hertil fremgår af bilag 3.

Vurdering i forhold til dispensation:
Hedensted Kommune har i udkastet til miljøtilladelsen vurderet, at der kan meddeles dis-
pensation fra afstandskrav til naboskel. Nabomatriklen, matrikel nr. 7a Ø. Bisholt By, 
Glud, er et græsareal øst for Bisholt Bæk. Ejeren er særskilt hørt i forbindelse med nabo-
høring og Hedensted Kommune har ikke modtaget bemærkninger fra ejeren af naboma-
triklen. 
For dispensation har ansøger fremført:

 Placeringen af tilbygningen på ejendommen er oplagt med den valgte placering, 
da tilbygningen vil kunne sløres med beplantning. 

 En alternativ placering mod vest, i stedet for øst, vil ikke falde i harmoni med 
ejendommens ældre bygningsdele.

 En placering vest for ejendommen, vil kræve dispensation fra afstandskrav til of-
fentlig vej samt afstandskrav til nabomatrikel mod nord.

 Rent logistikmæssigt vil ejendommen fungere optimalt med den valgte placering, 
både inde i stalden men også udenfor i forhold til dyr på græs, fodring, ensilage 
osv.

 Hvis tilbygningen etableres som en vinkel på eksisterende stald i østlig retning, vil 
det ikke være muligt at køre lige igennem ved foderbordet i forbindelse med den 
daglige fodring af dyr. Der vil derfor skulle vendes og køres frem og tilbage, hvil-
ket ikke vil fungere optimalt i den daglige drift.

 Med den ansøgte placering overholdes afstandskravet på 50 m til nærmeste nabo-
er.

 Lovens afskæringskriterier vedr. lugt er overholdt til nærmeste naboer, samlet be-
byggelse samt byzone.

 Den matrikel hvortil der skal dispenseres for afstandskravet har ingen bolig og der 
er ikke indkommet bemærkninger fra ejer i forbindelse med nabohøringen.

Imod dispensation:

http://www.husdyrgodkendelse.dk/
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 De nærmeste boliger ønsker ikke bygningen tæt på deres boliger af deres hø-
ringssvar fremgår følgende argumenter:

o Bekymring over fluegener
o Bekymring over lugtgener, de nye huse er opført med genveks.
o Bekymring over støjgener
o Ønsker ikke udsigt til en åben stald 
o Forringet livskvalitet
o Forringelse i ejendomsværdi
o Flere udstykninger og nye huse på vej i Bisholt

 Alternativ placering mod vest har længere afstand til nabobeboelser (dette vil dog 
kræve dispensation fra afstandskrav til vej og dispensation fra afstandskrav til na-
boskel).

 Placering af husdyrbrug i umiddelbar nærhed af samlet bebyggelse.

Såfremt der ikke meddeles dispensation, meddeles der afslag på ansøgning om miljøtilla-
delse. Denne afgørelse kan påklages til miljø- og Fødevareklagenævnet, af for eksempel 
ansøger.

Såfremt der meddeles dispensation, vil udkastet blive tilrettet med afsnit om indkomne 
bemærkninger fra nabohøring, og de rettelser det har medført, hvorefter miljøtilladelsen 
meddeles uden fornyet høring. Afgørelsen kan påklages jævnfør klagevejeledningen i af-
gørelsen, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Udvalget bør derfor være opmærksom på at beslutningen kan påklages, og klagen sags-
behandles derefter i Miljø- og Fødevare Klagenævnet. Beslutningen skal derfor begrun-
des.

Kommunikation
Beslutningen meddeles ansøger.
Afgørelse om miljøtilladelse eller afslag på ansøgningen vil kunne ses på Hedensted Kom-
munes hjemmeside og på miljøstyrelsens hjemmeside DigitalMiljøAdministration.

Lovgrundlag
Afstandskrav til den nye stald fremgår af Husdyrbrugloven, LBK 1020 af 6. juli 2018 om 
husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 
§§ 6-8, og dispensationsmuligheden fremgår af § 9.
Afstandskrav til naboskel står i §8 pkt. 7.

Indstilling
At Udvalget for Teknik tager stilling til, hvorvidt der skal meddeles dispensation fra af-
standskrav til naboskel. Beslutningen skal begrundes.

Indstillingens indhold
At udvalget for Teknik tager stilling til ansøgning om dispensation. 

Vedlagte bilag
Bilag 1 Oversigtskort – med den ansøgte bygning og markering af afstand til naboskel.
Bilag 1a Kort over Lindegårdsvej 7
Bilag 2 Indstillingsnotat
Bilag 3 Indkomne bemærkninger til udkast til miljøtilladelse samt ansøgers og kommu-
nens bemærkninger hertil.


