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Afgørelse om dispensation fra afstandskravene i husdyrbrugloven 
– Horsensvej 84, 8765 Klovborg 
 
Ikast-Brande Kommune har behandlet din ansøgning om dispensation fra 
afstandskravene i husdyrbrugloven1 for en møddingsplads på matr. nr. 2g, 
Nortvig By, Nr. Snede, beliggende Horsensvej 84, 8765 Klovborg, se kort-
bilag A.  
 
Ikast-Brande Kommune meddeler hermed dispensation til afstandskrave-
ne til privat fællesvej, i henhold til husdyrbrugloven § 9, stk. 3. 
 
Dispensationen fritager generelt ikke for at indhente eventuelle andre 
dispensationer, tilladelser, godkendelser eller andet efter anden lovgivning 
– eksempelvis efter bestemmelserne i museumsloven2 om fund af for-
tidsminder i forbindelse med jordarbejde. 
 
Projektet 
Der er ansøgt om at anvende en eksisterende ensilageplads (ca. 100 m2) 
som møddingsplads, primært til opbevaring af dybstrøelse, se kortbilag 
sidst i afgørelsen. Pladsen ligger ca. 8 meter fra en privat fællesvej. Af-
standskravene til offentlig vej og privat fællesvej er 15 meter.  
 
Baggrund for dispensation 
Ikast-Brande kommune vælger at dispensere fra afstandskravet. Dispen-
sationen begrundes med, at møddingspladsen placeres i den midterste af 
tre ensilagesiloer, og derved ligger der en eksisterende ensilagesilo – som 
lovligt anvendes til kalvehytter – tættere på den private fællesvej end den 
nye møddingsplads gør. Endelig er det alene anvendelsen der ændres – 
anlægget ligger der allerede. 
 

 
 
1 Lov Nr. 1572 af 20. december 2006 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 
2 Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven (med senere æn-
dringer). 
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Naboorientering 
Naboen, Horsensvej 86, 8765 Klovborg, er blevet orienteret om dispensa-
tionen. Naboen havde ingen bemærkninger til dispensationen.  
 
Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørel-
sen - det vil sige klagen skal indgives senest den 28. september 2021. 
 
Følgende kan klage: 
Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed 
samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 
Desuden kan visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i husdyrbrug-
loven, klage. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En kla-
ge er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Kla-
geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere 
og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 
 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kom-
mune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-
Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. 
Du får besked om videresendelsen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 
om klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 
en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kom-
mune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om 
du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på 
nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
 
Miljø– og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende 
virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af møddingspladsen i klageperioden, 
og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar. 
 
Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbrug-
lovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Kristian Andreassen 
Landbrug & landzone 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Kopi sendt til: Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd I/S, Rådhusstræde 2, 6240 

Løgumkloster. E-mail: rky@lrs.dk 

 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V – e-

mail: ae@ae.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – e-mail: 

dnikast-brande-sager@dn.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund,  
 Hovedkontor – e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk  

 Den centrale miljøafdeling, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle – e-mail: 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk    

Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – e-mail: 

natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling – e-mail: ikast-brande@dof.dk 

Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N – e-mail: husdyr@ecoco-

uncil.dk  

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark v./ Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 

2, 7540 Haderup – e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København K – e-mail: fbr@fbr.dk 

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, Falstersvej 10, 8940 

Randers SV – e-mail:trnord@stps.dk  
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Kortbilag A:  

Placering af møddingsplads – Horsensvej 84, 8765 Klovborg 

 

 


