
 

 

TEKNISK FORVALTNING 

Kongelundgaard  

Att.: Henrik Munch Carlsen 

Kongelundsvej 609A 

2791 Dragør 

25. oktober 2021 

Vores ref.: 09.17.15-K08-21-

430302 

Direkte nr.: 3247 1534 

Medarbejder: lol.tf 

 
 

§ 25 afgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold på ejendommen 
Kongelundsvej 609A, 2791 Dragør 

Tårnby Kommune har den 16. marts 2021 modtaget anmeldelse om etablering af et 

erhvervsmæssigt dyrehold på ejendommen Kongelundsvej 609A, 2791 Dragør. 

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 25 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

 

Afgørelse 

Tårnby Kommune meddeler afgørelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25 om, 

at det anmeldte er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i § 7, stk. 1. nr. 2 i 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og kræver således ikke godkendelse eller 

tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugsloven. Det anmeldte er endvidere ikke 

omfattet af krav om anmeldelse i henhold til afsnit IV i 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 

 

Der meddeles landzonetilladelse samtidigt med denne afgørelse. I landzonetilladelsen 

gives der dispensation fra lokalplan 68 og fra skovbyggelinjen jævnfør 

naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 2, nr. 5. 

 

Øvrige forudsætninger 

Etableringen af dyreholdet skal udføres i overensstemmelse med de indsendte 

oplysninger i anmeldelsen. Kommunen gør opmærksom på, at de til enhver tid 

gældende regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen skal overholdes. 

 

Gyldighed 

Afgørelsen er gældende fra dags dato og anmeldelsen er herefter udnyttet. 

 

PLAN, BYG OG MILJØ 

Amager Landevej 76, 2770 Kastrup 

lol.tf@taarnby.dk 
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Beskrivelse af projektet 

På ejendommen ønskes der et hestehold på optil 16 heste i hestepension. Hver 

hesteboks vil som udgangspunkt opføres i standard mål, hvilket svarer til ca. 3.5 m * 

3,5 m. Med i alt 16 hestebokse vil det maksimalt være 196 m2 produktionsareal. 

 

Etableringen af hestepensionen ønskes foretaget i etaper. 

 
Etape 1 – Etablering af hestehold i eksisterende bygninger 

I etape 1 ønskes de eksisterende bygninger i BBR 4 anvendt. BBR 4 er en samlet 

bygning på 247 m2. Bygningen er etableret over flere omgange, og fremstår i forskellige 

materialer, bredder og højder. 

 

Der er mulighed for at etablere optil omkring 10 hestebokse, samt plads til foder, 

sadelrum, små maskiner mv. Det giver en mulighed for optil 10 heste i de nuværende 

bygninger uden nævneværdige ændringer – samlet produktionsareal på 123 m2. 

 

Til etape 2 og 3 er det dog kun midterbygningen, der er på ca. 14 m i længden og ca. 

12 m i bredden, svarende til ca. 170 m2, der ønskes bevaret og bygget videre på. 

 
Etape 2 – Etablering af lille maskinhus 

De bygninger, der ligger vest for ”midterbygningen”, er nedslidte og lavloftede og ikke 

egnede til maskiner. De ønskes bevaret, og bygget videre på. 

 

På samme placering ønskes, der i stedet opført i et nyt maskinhus til traktor og diverse 

maskiner. Tilbygningen skal udføres i samme dimensioner, højder og materialer som 

eksisterende midterbygning. 

 

Der ønskes mulighed for at forlænge med op til ca. 18,5 m, og med en given bredde på 

ca. 12 m svarer det til 222 m2. 

 
Etape 3 – Etablering af tilbygning til hestestald 

De bygninger, der øst for midterbygningen, er nedslidte og ikke optimale for indretning 

af hestehold. Disse ønskes derfor nedrevet. 

 

Der ønskes i stedet opført en ny hestestald, som skal indrettes med hestebokse. 

Tilbygningen skal udføres i samme dimensioner, højder og materialer som eksisterende 

midterbygning. 

 

Der ønskes mulighed for at forlænge med op til ca. 18,5 m, og med en given bredde på 

ca. 12 m svarer det til 222 m2. 

 

Der ønskes etableret op til 16 hestebokse i den eksisterende ”midterbygning” og den 

nye tilbygning tilsammen. Det giver en mulighed for optil 16 heste – med et samlet 

produktions på 196 m2. 

 

Vurdering 

Afstandskravene i husdyrbrugslovens § 6 om forbudszoner gælder ved etablering, 
udvidelse og ændring af et eksisterende husdyranlæg. udvidelser og ændringer er ikke 
tilladt i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og 
erhverv og erhvervsformål eller er udlagt til offentlige formål med henblik på beboelse, 
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institutioner, rekreative formål og lignende i en afstand mindre end 50 meter fra 
ovennævnte områder. Ejendommen er omfattet af Lokalplan 68, der udlægger 
ejendommen til skovrejsning. 
 
Husdyrbruget overholder afstandskravene i § 6 i husdyrbrugloven efter dispensation fra 
Lokalplan 68. 
 

I henhold til § 7 er det ikke tilladt at etablere, udvide eller ændre husdyranlæg, hvis 

afstanden til ammoniakfølsomme naturtyper (enten inden eller uden for internationale 

naturbeskyttelsesområder) er mindre en 50 meter.  

 

Det kan konstateres, at der ikke ligger nævnte typer naturområder inden for 100 m fra 

husdyrbrugets anlæg, hvorved afstandskravet i husdyrbruglovens § 7 er overholdt. 

 

Tabel 1: Afstandskrav jf. § 8 i husdyrbrugloven. 

 Afstand til anlæg m.v. Afstandskrav jf. 

Husdyrbrugloven 

Stald 

Ikke-almene 

vandforsyningsanlæg 

25 m 55 m 

Almene 

vandforsyningsanlæg 

50 m 720 m 

Vandløb/dræn og søer 15 m 55 m 

Offentlig vej og privat 

fællesvej 

15 m 80 m 

Levnedsmiddelvirksomheder 25 m >25 m  

Beboelse på samme 

ejendom 

15 m 30 m 

Naboskel 30m 100 m 

 

Husdyrbruget overholder afstandskravene i § 8 i husdyrbrugloven. 

 

Tårnby Kommune vurderer, at den anmeldte udvidelse af hesteholdet opfylder kravene 

for anmeldelse efter § 25 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det vurderes, at 

produktionsarealet og hesteholdet ikke påvirker naboer negativt, eller at det medfører 

en negativ påvirkning på miljøet. Det er derfor kommunens vurdering, at det anmeldte 

produktionsareal til hesteholdet kan etableres som anmeldt, uden at det kræver en 

tilladelse eller miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. 

 

Vilkår 

I forbindelse med dyreholdet kan der komme gener fra skadedyr, som straks skal 
afhjælpes. Forekomst af skadedyr kan forebygges blandt andet ved daglig oprydning 
og fjernelse af gødning, halm og foderrester. Bekæmpelse af fluer og skadedyr skal 
som minimum ske i henhold til retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for 
Agroøkologi.  
 

Der stilles vilkår i overensstemmelse hermed. På den baggrund vurderer Tårnby 

Kommune, at det ansøgte husdyrbrug ikke vil medføre væsentlige gener fra fluer eller 

anden skadedyr. 

 

Partshøring 

Udkast til afgørelse har i perioden fra den 10. september til den 24. september været 

sendt i høring hos ansøger, Kongelundsvej 609A, 2791 Dragør. 
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Klagevejledning 

Afgørelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden 

administrativ myndighed jævnfør § 52 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

 

Bemærk 

Tårnby Kommune gør opmærksom på, at det til enhver tid er ejers og de ansvarlige for 

dyreholdets ansvar, at gøre sig bekendt med og følge gældende lovgivning. 

 

Du/I har ret til aktindsigt i sagen. 

Venlig hilsen 

Lene Olesen 

Miljømedarbejder 

  

 /  

  Anni Kær Pedersen 

Chef for Plan, Byg og Miljø 

 


