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Troels Vastrup

Fra: Rune Munch Christensen

Sendt: 21. december 2016 16:04

Til: Troels Vastrup

Emne: SV: Placering af staldbygning på Stumpedyssevej 33

Opfølgningsflag: Opfølgning

Flagstatus: Afmærket

Kære Troels 
 
Vi har vurderet placeringen af staldbygningen. Stalden anses for at være driftsmæssig nødvendig, og skal, 
ifølge praksis, placeres højst 20 m fra eksisterende bebyggelse. 
 
Placeringen vest for adgangsvejen til hovedhuset og bag afskærmende beplantning i forhold til offentlig 
vej virker hensigtsmæssig. Mod nabo mod vest er der pt skov og sø, hvilket gør at stalden bliver mere 
usynlig fra naboejendommen end den nuværende placering af driftsbygningerne.  
 
En alternativ placering nord-nordøst for stuehuset vil gøre stalden meget synlig fra offentlig vej, og vil 
desuden placere stalden i et hul, hvilket vil kunne medføre, at der er behov for at regnsikre bygningerne. 
 
Når stalden skal holdes 15 meter fra stuehuset vurderes placeringen som ansøgt at være hensigtsmæssig, 
når der lægges vægt på, at staldens synlighed i landskabet. 
 
 
Venlig hilsen 
  

Rune Munch Christensen
Teamleder 
  
Hørsholm Kommune 
Center for Teknik 
BYG 
Ådalsparkvej 2 
Hørsholm 2970 
  
Direkte tlf. 4849 1272 
 
  
  

 

  
  
 

 

Fra: Troels Vastrup  
Sendt: 12. december 2016 09:55 
Til: Rune Munch Christensen <rmc@horsholm.dk> 
Emne: Placering af staldbygning på Stumpedyssevej 33 
 



2

Hej Rune 
 
Jeg overvejer at meddele dispensation til placering af staldbygningen til det nye stutteri. Dispensation vil 
være nødvendigt for placering af stalden på ansøgte sted idet afstandskrav på 30 m til skel ikke er 
overholdt. Formål med afstandskrav er hygiejniske forhold såsom luft og fluer, da der er ca. 100 til nabos 
stuehus giver det ingen årsag til bekymring. Der er med andre ord ingen problemer med at meddele 
dispensation.  
 
Tilbage står udelukkende valget af placering af stald. Jeg vil meget gerne have jeres faglige vurdering af 
denne. 
 
Venlig hilsen 
  

Troels Vastrup 
Civilingeniør 
  
Hørsholm Kommune 
Center for Teknik 
Team Miljø 
Ådalsparkvej 2 
Hørsholm 2970 
  
Direkte tlf. 4849 2571 
 
  
  

  
  
 

 


