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Afgørelse om dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse og naboskel
Kære Per Olesen
Du/I har søgt om, at etablere et staldanlæg til et hestehold på adressen Bogensevej 98, 5620
Glamsbjerg.
Kort over ansøgt staldanlæg på Bogensevej 98:
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Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen 1 § 5, stk. 1 kan etablering af et staldanlæg ikke ske nærmere en 50 meter til nabobeboelse og ifølge § 6, stk. 1 ikke nærmere end 30 meter til naboskel.
Dette er ikke overholdt med det ansøgte.
Kommunen kan dispenserer fra afstandskravet til nabobeboelse ifølge § 5, stk. 4 når der er tale
om en hestepension, og Assens Kommune vurderer at det ansøgte hestehold kan defineres som
en hestepension. Ifølge bestemmelsen kan kommunen i forbindelse med dispensationen stille
vilkår om placering, indretning og drift af staldanlægget.
Kommunen kan også dispenserer fra afstandskravet til naboskel ifølge § 6, stk. 7, hvis det ikke
er muligt at overholde afstandskravet, hvilket Assens Kommune vurderer ikke er muligt pga.
terrænforholdene på stedet. Skulle staldanlægget flyttes mere øst på matriklen vil der skulle
flyttes uforholdsmæssigt meget jord, og terrænforskellen fra ridehallen til den bagvedliggende
mark ville bliver på ca. 5 meter. Ifølge bestemmelsen skal kommune i forbindelse med dispensationen fastsætte vilkår til indretning og drift, som sikrer, at der ikke opstår nærliggende risiko
for forurening og væsentlige gener.
Nærmeste nabo er Bogensevej 102, hvortil afstandskravene ikke kan overholdes. Ejer og beboer
på Bogensevej 102 er blevet hørt ved brev den 21. oktober 2020 og har dagen efter tilkendegivet, at han ikke har nogen indsigelser eller bemærkninger til projektet.
Fordi der er tale om et husdyrbrug skal kommunen dispenserer fra afstandskravene efter husdyrbruglovens 2 § 9, stk. 1, jf. § 6 stk. 1, nr. 1-4 3, da der ellers ikke ville være mulighed for at
klage over afgørelsen.
Assens Kommune dispenserer hermed fra afstandskravene til nabobeboelse og naboskel
ifølge § 9, stk. 1, jf. § 6 stk. 1, nr. 1-4 i husdyrbrugloven med følgende vilkår:
•

Staldanlægget skal placeres og indrettes som oplyst i ansøgningen.

•

Husdyrgødningen skal opbevares så det overholder reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens (se bilag).

•

Opbevaring af husdyrgødning skal overholde afstandskravene på 30 meter til naboskel
og 50 meter til nabobeboelse.

Offentliggørelse
Dispensationen offentliggøres på Assens Kommunes hjemmeside 17. november 2020. Nærmeste nabo, Bogensevej 102, får direkte besked om afgørelsen.

Venlig hilsen
Trine Bonrud Helleskov
Agronom

Bekendtgørelse nr. 1176 af 23. juli 2020 om miljøregulering af dyrehold og opbevaring og anvendelse af
gødning.
2 Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
3 Ifølge Miljøstyrelsens vejledning: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgoednings-bekendtgoerelsen/14-administrative-bestemmelser/
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Klagevejledning
Frist for at indgive klage § 7 9 .
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagen skal indgives inden tirsdag den 15. december 2020.
Hvordan klager du?
Du klager via Klageportalen, som du finder via www. naevneneshus.dk, www.borger.dk eller
www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet når den er tilgængelig for Assens Kommune via Klageportalen. Se i øvrigt https://naevneneshus.dk/start-dinklage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/.
Klagegebyr
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Miljø- og Fødevareklagenævnet modtager ikke kontanter. Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Se i øvrigt https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klager, hvis du sender den uden om Klageportalen,
medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Assens Kommune.
Assens Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt du kan fritages.
Hvem kan klage? § 84-87
Adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, offentlige
myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur
og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan
kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.
Virkning af at der klages § 81
En klage over en godkendelse eller tilladelse efter §§ 16a eller 16b eller dispensation efter § 9
har ikke opsættende virkning, medmindre afgørelsen indebærer opførelse af bebyggelse uden
tilknytning til ejendommen hidtidige bebyggelsesareal. Det betyder, at godkendelsen, tilladelsen eller dispensationen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen
regning og risiko, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.
Indbringelse for domstolene § 90
Du kan indbringe Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser for domstolene. En sådan retssag
skal være anlagt inden 6 måneder efter datoen for klagenævnets afgørelse. Uanset om du anlægger retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse,
indtil domstolen måtte bestemme noget andet.
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Bilag 1: Husdyrgødningsbekendtgørelsen: Opbevaring af fast husdyrgødning i
container
Opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald
§ 13. Oplagring af fast husdyrgødning eller bundfald må kun ske
1) på møddinger, der er indrettet i overensstemmelse med § 14,
2) i lukkede containere, der er placeret på befæstet areal med en tæthed som angivet i § 14, stk. 4, og
med afløb til en møddingsaftbeholder eller lignende, eller
3) efter reglerne for flydende husdyrgødning i kapitel 8.
§ 14. Møddinger, jf. § 13, stk. 1, nr. 1, skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og således at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på
møddingarealet. Møddinger skal desuden være indrettet med afløb fra laveste punkt til opsamling af
møddingsaft, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i
kapitel 8, samt fast bund og sidebegrænsning, jf. stk. 2 og 3. Afløb skal have tilstrækkelig kapacitet til at
bortlede møddingsaften.
Stk. 2. Hver af møddingens sider skal have en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 m høj mur
eller en mindst 2 m bred randbelægning.
Stk. 3. En randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Møddingens bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.
Stk. 4. Møddingbund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning
og tømning og den oplagrede gødning.
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