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Dispensation til flytning af læskur på 30 m2 på Skaboeshusevej 173
Benny Stougaard har på vegne af Knurreborg Rideklub ansøgt om at måtte flytte læskur nr. 3.
på Knurreborg Rideklub.
Nyborg Kommune har den 20. november 2013 givet en landzonetilladelse til 8 eksisterende
læskure, herunder skur nr. 3, til heste på ejendommen matr. Nr. 11-b, Regstrup By, Nyborg
beliggende Skaboeshusevej 173, 5800 Nyborg.
Læskur nr. 3 ligger indenfor 50 m fra byzonegrænsen. Afstandskravet i § 5 stk. 1 i
husdyrgødningsbekendtgørelsen1 siger at der ikke må etableres læskure inden for en afstand
af 50 m fra byzone. Der kan dog dispenseres i henhold til § 5 stk. 4 i
husdyrgødningsbekendtgørelsen for rideskoler og hestepensioner.
Nyborg Kommune har den 29. april 2015 givet dispensation til bibeholdelse af læskur nr. 3
inden for 50 m fra byzonegrænsen.
Nyborg Kommune har den 5. september 2016 givet en landzonetilladelse til, bland andet,
omfordeling af læskursarealer, hvor læskur nr. 3 blev reduceret fra 45 m 2 til 30 m2.
Nu ønskes læskur nr. 3 flyttet 5-10 m. Læskuret vil beholde sin nuværende størrelse og form.
Læskuret vil efter flytningen stadig ligge inden for 50 m af byzonegrænsen, men læskuret vil
blive flyttet længere væk fra byzonegrænsen og længere væk fra de nærmeste naboer. Den
nye placering kan ses på nedenstående kort.
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Bekendtgørelse nr. 116 af 23/01/2019 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Rød markering viser den nuværende placering af læskur nr. 3. Grøn markering viser den
fremtidige placering af læskur nr. 3.
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Ansøgning
Ejerne af dyreholdet på Skaboeshusevej 173, 5800 Nyborg har søgt Nyborg Kommune om
dispensation til at flytte et læskur inden for en afstand på 50 m fra byzonegrænsen.
Læskuret er på 30 m2. Læskuret vil blive opført i de samme materialer som de øvrige læskure
på grunden.
Afgørelse
Nyborg Kommune giver hermed dispensation til at flytte læskur nr. 3 inden for 50 m fra
eksisterende byzonegrænse, jf. § 5 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Dispensationen gives på baggrund af følgende vurdering:
 Læskuret flyttes længere væk fra byzonegrænsen og en eventuel påvirkning af byzonen
vil derved blive minimeret.
 Størrelsen af læskuret bibeholdes og en eventuel påvirkning af omgivelserne vil dermed
ikke blive forøget.
Dispensationen er givet på forudsætninger, der tidligere er indskærpet ved tilsyn:
 Strøelsen i læskuret skal være så rigelig, at strøelsen kan opsuge urin og gødning fra
hestene, således, at der ikke er risiko for udvaskning af næringsstoffer fra jorden i
læskurene.


Gødningen opsamles dagligt eller ugentligt på foldene og bringes til møddingspladsen.
Gødningen skal som minimum opbevares i overensstemmelse med Landbrugets
Byggeblad nr. 103.06-08 vedrørende ” Container til opbevaring af fast gødning fra
heste, mink mv.”

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på Nyborg Kommunes hjemmeside den 20. marts
2019.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan efter husdyrbruglovens kap. 7, påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt
enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.
Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsens annoncering. Miljø- og Fødevareklagenævnet
skal dermed have modtaget klagen senest 17. april 2019.
Indgivelse af klage
En klage over denne afgørelse skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet ved brug af
Klageportalen. Adgangen til Klageportalen sker via hjemmesiden for Nævnenes Hus,
www.naevneneshus.dk. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen,
findes på denne hjemmeside.
Fritagelse for brug af Klageportalen
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indkommer 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 Nyborg Kommune. Kommunen
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videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
anmodningen kan imødekommes.
Gebyr
Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr. Størrelsen af gebyret
fremgår af Klageportalen. Gebyret betales via Klageportalen. Behandlingen af klagen i nævnet
vil først begynde, når nævnet har modtaget gebyret. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får
helt eller delvist medhold.
Virkning af klage
En klage over denne miljøgodkendelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte
godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det skal
fremhæves, at evt. udnyttelse af godkendelsen inden Miljø- og Fødevareklagenævnet har
truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.
Domstolene
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder
efter afgørelsens annoncering.

På Nyborg Kommunes vegne 20. marts 2019
Elisabeth O. Sørensen
Gruppeleder Natur og Miljø

Tom Rosendahl Larsen
Miljøsagsbehandler

Modtagere af kopi af afgørelsen








Sundhedsstyrelsen. E-post: syd@sst.dk
Det Økologiske Råd. E-post: husdyr@ecocouncil.dk
Danmarks Naturfredningsforening. E-post: dnnyborg-sager@dn.dk
Danmarks Fiskeriforening. E-post: mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen. E-post: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund. E-post: frodethorhauge@stofanet.dk
Dansk Ornitologisk Forening. E-post: natur@dof.dk; nyborg@dof.dk

Naboer:
Carl Alfred Munck og Ellen Marie Munck, Skaboeshusevej 170, 5800 Nyborg
Erik Bruntse og Helle Hjort Christensen, Skaboeshusevej 172 A, 5800 Nyborg
Leif Ellegaard, Jane Stengade Lauritsen og Lærke Stengade Ellegaard, Skaboeshusevej 174, 5800
Nyborg
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