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Dispensation til ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i byzone
Syddjurs Kommunes Landbrugsgruppe har modtaget en ansøgning om dispensation til et
eksisterende, ikke-erhvervsmæssigt dyrehold på Naturbørnehaven ”Mosegården”, beliggende Stadionvej 25, 8543 Hornslet. Børnehavens matrikel er ejet af Syddjurs Kommune,
og ansøgningen skyldes at børnehavens matrikel har fået status af byzone, hvorfor en
dispensation til dyrehold påkræves.
Beskrivelse af det ansøgte
Det eksisterende dyrehold består af 12 høns, 3 geder og 8 kaniner. Der har tidligere været løbeænder, moskusænder og 2 minigrise på ejendommen. Gederne har adgang til
små huse beliggende i gedefolden. Hønsene har adgang til en hønsegård. Kaninerne
holdes i staldbygning med lyst tag (se bilag 1).
Der muges ud jævnligt og gødningen lægges i møddingsstak. Efter kompostering bruges
komposten til planter og bede.

Afgørelse
Syddjurs Kommune meddeler hermed dispensation til et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold
inden for byzone på ejendommen beliggende Stadionvej 25, 8543 Hornslet. Dispensationen meddeles med hjemmel i § 8 stk. 3 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen 1.
Dispensationen gives på følgende vilkår:
• Der må maksimalt gå
o 30 stk. fjerkræ (der må dog ikke holdes støjende fjerkræ, fx haner og kalkuner)
o 4 geder med kid/moderfår med lam
o 2 slagtesvin/minigrise
o 8 kaniner med unger
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Bek nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
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Det skal sikres, at dyrene er forsvarligt hegnet ind med sædvanlig neutral hegning.
Såfremt der er grise på arealet, skal indhegningen placeres i den nordlige ende
af matriklen med god afstand til nabomatrikler. Indhegningen skal følge reglerne i
Bekendtgørelsen om hold af svin på friland2.
Dyreholdet må ikke give anledning til væsentlige gener for omgivelserne (herunder lugtgener, fluer eller andre uhygiejniske forhold).
Foldarealer og stalde må ikke give anledning til lugtgener, fluer eller andre uhygiejniske forhold.
Mængden af foder til dyrene på foldarealer må ikke være større end, at der spises op dagligt.
Foder skal opbevares, så det ikke tiltrækker rotter.
Møddingen skal tømmes regelmæssigt og placeres således, at den ikke giver anledning til lugt- og fluegener for naboer.
Dyreholdets størrelse skal afpasses størrelsen på stalde og foldarealer. Tilsynsmyndigheden foretager vurderingen, om der er tilstrækkeligt areal til det ønskede
dyrehold.

Hvis dyreholdet efter tilsynsmyndighedens opfattelse giver anledning til væsentlige gener
for naboerne, kan kommunen meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger eller inddrage dispensationen.
Begrundelse
Ifølge Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 8 er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke
tilladt i byzone. Kommunen kan dog dispensere fra dette forbud jf. stk. 3 i samme paragraf, såfremt dyreholdet er af ikke-erhvervsmæssig størrelse, jf. § 7 i samme bekendtgørelse. Kommunen kan som vilkår for en dispensation stille krav til dyreholdet og indretning af stalde og lignende samt møddinger m.v.
Vurdering af anlæggets påvirkninger på omgivelser
Nærmeste grundvandsindvindingsanlæg og vandløb ligger hhv. 560 og 200 meter fra
børnehaven. Grundet den store afstand samt størrelsen af dyrehold er det kommunens
vurdering, at det ikke vil give anledning til forurening af vandløb, grundvand og boringer.
Der er ikke tidligere registreret klager over dyreholdet på Stadionvej 25. Staldareal og
gedefold er uændret. Foldareal for muligt grisehold samt mødding etableres midt for og
langs med det nordlige skel, hvor det støder op til et § 3-beskyttet naturareal. Forvaltningens naturgruppe har vurderet, at der ikke er risiko for en tilstandsændring af § 3-arealet
som følge af dyrehold i den ansøgte størrelse.
De større dyr er udegående det meste af året og der muges ud jævnligt. Der forventes
derfor ikke væsentlige gener i form af lugt, fluer, støj, støv eller lignende forbundet med
dyreholdet.
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Bek nr. 1394 af 12. december 2019 om hold af svin på friland.
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Andre opmærksomhedspunkter
Der gøres opmærksom på, at såfremt der på et tidspunkt er ønske om en ændring af
dyreholdet, skal dette forinden anmeldes til kommunen.
Høring
Før kommunen træffer afgørelse, skal kommunen gøre naboer bekendt med sagen og
give dem adgang til at udtale sig.
Et udkast til denne afgørelse har derfor været i 2 ugers høring hos de berørte parter.
Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.
Klage- og søgsmålsvejledning
Dispensationen er truffet i henhold til Bek. nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af
visse aktiviteter og kan i medfør af § 23 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til Miljøaktivitetsbekendtgørelsen,
kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger efter afgørelsens offentliggørelse, dvs. senest den 03.02.2021.
En eventuel klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning, med mindre Miljøog Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 96 stk. 1 i Lov om miljøbeskyttelse 3.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ved sin behandling stadfæste, ændre eller ophæve
tilladelsen.
En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som kan findes via et link på Nævnenes Hus hjemmeside, www.naevneneshus.dk, eller direkte på www.borger.dk eller
www.virk.dk. Der skal logges på, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Syddjurs Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i
Klageportalen.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af Deres klage, at
der indbetales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret er for virksomheder og organisationer fastsat til 1.800 kr. og for privatpersoner er klagegebyret fastsat
til 900 kr. som indbetales med betalingskort i Klageportalen.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) Klageren får helt eller delvis medhold i sagen, eller
3) Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse
eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
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Lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse (med senere ændringer).
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af
frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du grundet særlige
omstændigheder ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til Syddjurs Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes. For yderligere information se: https://naevneneshus.dk/start-dinklage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
Nærmere vejledning omkring brug af Klageportalen findes på Nævnenes Hus hjemmeside, www.naevneneshus.dk, og på www.borger.dk og www.virk.dk.
Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen
dvs. naboer og klageberettigede personer, organisationer og myndigheder i forskelligt
omfang. Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.
Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens §
101 stk. 1. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Med venlig hilsen

Sidsel Sode

Du kan se sagen på Syddjurs Kommunes hjemmeside under Åben Indsigt
https://www.syddjurs.dk/aaben-indsigt ved at søge på sagsnummer 20/97037
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Bilag 1: Kort over arealer med dyrehold samt møddingsplads.

Grisefold og mødding

Andefold

Hønsehus

Gedefold
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