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Etablering af nyt dyrehold samt dispensation fra afstandskrav for 

stald 

 
I forbindelse med etablering af nyt stutteri på ejendommen 
Stumpedyssevej 33, 2970 Hørsholm ønskes opført ny hestestald (Bilag 1 og 
2). 
 
Der meddeles hermed tilladelse til det nye dyrehold samt dispensation for 
afstandskrav nr. 7 (30 meter til naboskel) i §6 i husdyrgødnings-
bekendtgørelsen1. 
 
Anmeldelse af nAnmeldelse af nAnmeldelse af nAnmeldelse af nyt dyreholdyt dyreholdyt dyreholdyt dyrehold    
Ejer har med 25. februar (med senere ændringer 6. juni) 2016 ansøgt om 
etablering af nyt dyrehold på adressen Stumpedyssevej 33, 2970 
Hørsholm. Der har tidligere være dyrehold på ejendommen, bl.a. grisehold 
og senere heste. 
 
Der ønskes etableret et stutteri med op til 11 heste (dvs. <15 
dyreenheder).  
 
Hermed meddeles godkendelse til etablering af dyrehold på ejendommen. 
 
Godkendelsen bygger på vedhæftede anmeldelse-/ansøgningsmateriale 
samt det foreliggende materiale i byggesagen. Den meddeles med 
hjemmel i Husdyrgodkendelsesloven2 og husdyrgødningsbekendtgørelsen 
 

Placering 

Placeringen er vurderet af kommunens planlovsmyndighed til at være at 
være hensigtsmæssig, når der lægges vægt på, at staldens synlighed i 
landskabet. Ligeledes er selve stalden vurderet som værende drift-
nødvendig. Den komplette vurdering er vedhæftet som bilag 3. 
 

                                                           
1 BEK nr 1324 af 15/11/2016. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, 

husdyrgødning, ensilage m.v. 
2 LBK nr 442 af 13/05/2016. Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug 
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Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsen skal følgende afstandskrav 
overholdes: 
 

§ 6. Etablering, udvidelse eller ændring af stalde og lignende 

indretninger til dyr samt møddinger og åbne beholdere til 

husdyrgødning er ikke tilladt inden for følgende afstande: 

 

1) 50 meter til almene vandindvindingsanlæg. 

2) 25 meter til andre vandindvindingsanlæg. 

3) 15 meter til vandløb (herunder dræn) og søer over 100 

m². 

4) 15 meter til offentlig vej og privat fællesvej. 

5) 25 meter til levnedsmiddelvirksomhed. 

6) 15 meter til beboelse på samme ejendom. 

7) 30 meter til naboskel. – ikke opfyldt 

 
Den ansøgte afstand er som det fremgår af nedenstående situationsplan 
10,5 m. fra naboskel ind mod Stumpedyssevej 35 (en større version kan 
ses i bilag 2). 
 

 
 
Formål med afstandskrav nr. 7 er, at sikre naboer med gener og 
uhygiejniske forhold. Den ansøgte placering af stald vil være ca. 100 meter 
fra stuehuset på stumpedyssevej nr. 35, hvilket må antages hverken 
medfører gener med lugt eller fluer.  
 
Ejeren af Stumpedyssevej 35 er blevet hørt i sagen og havde en række 
bemærkninger (bilag 4). Naboens indvendinger går på forhold som 
vurderes ikke er relevante i forhold til benævnte afstandskrav og de 
hensyn dette varetager. 
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Efter høringen blev staldprojektet dog ændret af ejer for at imødekomme 
visse af naboens ønsker, bl.a. blev indkørsel til stald flyttet fra syd til nord 
(dvs. væk fra nabo). Staldens placering blev også ændret lidt, om end 
afstandskrav stadigt ikke overholdes. 
 

Dispensation fra afstandskrav for stald 

Hermed meddeles dispensation for staldens afstandskrav til skel på 
nedenstående vilkår 

 

1. Dispensationen er betinget af, at der ikke opstår væsentlige gener 
hos nabos stuehus som følge af staldens placering i forhold til skel. 

2. Effektiv fluebekæmpelse skal sikre mod gener, dette kan f.eks. 
være daglig mugning i stalden. 

3. Opstår der væsentlige gener jf. punkt 1, skal disse straks 
afhjælpes. 

4. Dispensationen bortfalder hvis den ikke er udnyttet 3 år efter den 
er meddelt. 

 
Bemærk at stalden ikke kræver landzonetilladelse, idet den er vurderet 
som værende driftnødvendig og er placeret sammenhængende med de 
øvrige bygninger. En nedrivningstilladelse til den nuværende stald samt 
byggetilladelse til den nye er dog nødvendig inden stalden kan opføres.  
 

Klagevejledning 

Afgørelsen er truffet i henhold til Husdyrgødningsbekendtgørelsen og kan 
påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger efter 
offentliggørelsen af afgørelsen - det vil sige senest den 6. februar 2017 
skriftligt påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.  
Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig 
interesse i sagen. Klageberettigede er orienteret ved annonce på 
kommunens hjemmeside.  
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og  
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på 
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 
plejer, typisk 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 på kr. 500. Du betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen.  
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og 
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes.  
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Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.  
Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene jævnfør § 90 
Husdyrbrugsloven. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter 
annonceringen.  
 
Tilladelsen kan påklages i overensstemmelse med reglerne i kapitel 7 i ”Lov 
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug”.   
 
Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal 
være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen har været offentligt 
bekendtgjort. 
 

Kopi til 

Nabo, Stumpedyssevej 33, 2970 Hørsholm. Sendt med digital post (E-boks) 
Sundhedsstyrelsen, hvs@sst.dk  
Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
Danmarks naturfredningsforening, dn@dn.dk samt  dnhoersholm-
sager@dn.dk  
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk  
Museum Nordsjælland, post@museumns.dk  
 
 
Venlig hilsen 

 

  
Troels Vastrup 
Civilingeniør 

 

  

 

 

  


