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Etablering af dyrehold og dispensation fra afstandskrav til naboskel 
på ejendommen Tømmerupvej 174, 2791 Dragør 

Tårnby Kommune har modtaget anmeldelse om indretning af hestehold på 
Tømmerupvej 174, 2791 Dragør, matr.nr. 2bb, ejerlav Viberup By, Tårnby. Der 
anmeldes om at etablere et hestehold bestående af 10 heste på ejendommen. 
Der søges samtidigt om dispensation fra afstandskrav for to læskure til naboskel. 
 
Afgørelse 
Tårnby Kommune konstaterer, at ejendommens samlede produktionsareal er mindre 
end 200 m2 og, at dyreholdet kun består af heste. Ejendommen er derfor omfattet 
undtagelsesbestemmelserne i § 7, stk. 1. nr. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 
og kræver således ikke godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i 
husdyrbrugloven.  
 
Der meddeles desuden dispensation for afstand til naboskel til placering af to læskure 
efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6 og husdyrbruglovens § 9, stk. 3.  
 
Der er søgt om landzonetilladelse til lovliggørelse af ridebanen og etablering af 
læskurene, som sagsbehandles samtidigt med denne afgørelse. 
 
Vilkår 
I forbindelse med dyreholdet kan der komme gener fra skadedyr, som straks skal 
afhjælpes. Forekomst af skadedyr kan forebygges 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. 
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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. 
 
Beskrivelse af dyreholdet 
Selve hestestalden, er registreret som BR2 i Bolig og Byggeregisteret, der er den 
nordligste bygning. Staldens udvendige mål er på 5,6 x 17,3 m, svarende til 97 m2. I 
stalden er der på nuværende tidspunkt 7 bokse der dækker 64 m2. Resten af stalden er 
staldgang, hvor hestene kun lejlighedsvis står bundet op. Skitse af staldindretningen 
ses i bilag 2. 
Derudover er der to læskure, med et produktionsareal på henholdsvis 45+21 m2. Det 
giver et samlet produktionsareal på 130 m2.  
 

 
Figur 1 Oversigtskort med angivelse af læskurenes placering. 

Læskur 1

Læskur 2
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Læskur 1 har dimensionerne 9 x 5 m og er 2,8 m højt. Anlægget er placeret ved siden 
af en mindre branddam med beplantning. Afstand til eksisterende bygninger er ca. 45 
meter. Afstanden til skel mod vest er ca. 20 m. 
Læskur 2 har dimensionerne 3 x 7 m, er 2,8 m højt og er også placeret ved siden af 
branddammen for at for at syne af mindst muligt i landskabet. Afstanden til 
eksisterende bygninger er 65 m. Afstanden til skel mod vest er ca. 2-5 meter. 
Læskurene er bygget i træ med galvaniserede rammer og sortlakerede tagplader 
Møddingscontainer er placeret på fast belægning af fliser. Der er indgået fast 
tømmeordning med Vindekilde, som tømmer containeren ca. hver sjette uge eller efter 
behov. Ved siden af møddingscontaineren er der etableret en vaskeplads til hestene til 
pleje og vask af hestene. Der er 8 nyetablerede folde med træpæle og trådhegn. 
Der er etableret ridebane opført af naturmaterialer med målene 20 x 60 m. Det er 
oplyst, at der ikke er anvendt hverken nedknust beton, fiberdug eller gummipellets i 
ridebanen. 
 
 
Vurdering 
Der er i afgørelsen om dispensation lagt vægt på, at det ikke er muligt at placere 
bygningerne i forbindelse med den øvrige bygningsmasse på ejendommen i forhold til 
foldenes indretning. Læskurene til hestene er placeret i forbindelse med beplantning op 
mod den gamle branddam, og vurderes at fremstå nogenlunde indpasset på stedet. 
Placeringen tæt på markskel vurderes derfor bedre indpasset end en placering længere 
ude på marken, hvor læskurene vil fremstå som en synlig grænse i landskabet. 
Anlæggenes nuværende placering vurderes at være mindre markant. 
 
Det er miljømyndighedens vurdering, at etableringen af et hestehold af denne størrelse 
i de ansøgte bygninger på den ansøgte lokation ikke vil give anledning til væsentlige 
gener for de omkringboende, hvis ovenstående vilkår overholdes. Udover vilkåret skal 
hesteholdet overholde reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.  
 
 
Nabohøring og vurdering 
Det ansøgte har været i nabohøring i perioden fra den 16. februar til den 2. marts 2022. 
Der er ikke kommet nogen indvendinger imod placeringen af læskurene. 
 
 
Lovgrundlag 

Husdyrbrugloven – Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning 
m.v. LBK nr. 520 af 01/05/2019. 
Husdyrgødningsbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og 
om opbevaring af gødning. BEK nr. 2243 af 29/11/2021. 
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse 
m.v. af husdyrbrug. BEK nr. 2225 af 27/11/2021. 
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Klagevejledning i henhold til miljøbeskyttelsesloven 
Klage- og søgsmålsvejledning 

Denne afgørelse kan inden for 4 uger fra meddelelsesdatoen påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er 
afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. 
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 
Afgørelsen kan ifølge miljøbeskyttelseslovens §§ 98, 99 og 100 påklages af adressaten 
for afgørelsen, enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, 
Sundhedsstyrelsen, landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 
klageret over den konkrete afgørelse, lokale foreninger og organisationer, der har 
beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt 
at de ønsker underretning om afgørelsen. 
En evt. retlig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre 
klagemyndigheden bestemmer andet. 
Klage indgives via Klageportalen på Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. 
Klageportalen er desuden tilgængelig på www.borger.dk og www.virk.dk , hvor der 
logges på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der 
har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr i Klageportalen. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 
en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelsen i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodning til Nævnenes Hus, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 
Denne afgørelse kan efter miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene 
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 
 
 
Aktindsigt  
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen, 
herunder resultater af virksomhedens egenkontrol efter: 
Forvaltningslovens lovbekendtgørelse nr. 571 af 19.12.1985 med senere ændringer 
Offentlighedslovens lovbekendtgørelse 606 af 12.6.2013 med senere ændringer og  
Lov om aktindsigt i miljøoplysninger lovbekendtgørelse nr. 292 af 27.4.1994 med 
senere ændringer 
 
 
Underretning 
Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet ved kopi af denne 
afgørelse med tilhørende klagevejledning:  
Godkendelsen offentliggøres på Miljøstyrelsens Digital Miljøadministration (DMA). 
 
Afgørelsen er også sendt til: 

 Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsraadet.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, dnamager-sager@dn.dk; 

lone.bent@larsen.dk 
 Dansk ornitologisk Forening, natur@dof.dk; taarnby@dof.dk 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:koebenhavn@friluftsraadet.dk
mailto:dnamager-sager@dn.dk
mailto:lone.bent@larsen.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:taarnby@dof.dk
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Venlig hilsen 

Lene Olesen 
Miljømedarbejder 

  

   
   


