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Dispensation fra afstandskrav - læskure 
 

Rideskolen på Oluf Rings Vej 18, 5881 Skårup har søgt Svendborg 

Kommune, om byggetilladelse til at etablere 2 læskure til udegående he-

ste. Der er tale om eksisterende læskure, og den ansøgte placering af 

læskurene fremgår af vedlagte bilag 1. I forhold til læskur nr. 1 er der søgt 

om en ny placering 

 

Ansøger har oplyst, at læskur nr. 1 er en rundbuehal på ca. 30m2  

(5m*6m) opført i blikplader på en jernramme. Læskur nr. 2 er ca. 48m2 

(4m*12m), og er etableret i træ med blik trapezplader på taget. 

 

Læskurene er placeret indenfor 30m fra naboskel i forhold til matriklerne 

6d, 17d, 88a Skårup By, Skårup og matrikel nr. 7d, Holmdrup By, Skårup, 

og kan dermed ikke overholde husdyrgødningsbekendtgørelsens af-

standskrav til naboskel1.  

 

Kommunen har mulighed for at dispensere fra det nævnte afstandskrav, 

hvis overholdelse ikke er mulig. Inden der kan meddeles en lovliggørende 

byggetilladelse skal Svendborg Kommune derfor tage stilling, om der kan 

meddeles dispensation fra afstandskravet til naboskel. 

 

Der er på ingen af de tilstødende matrikler boliger. Læskurene har allere-

de været etableret over en længere periode, og kommunen har i den pe-

riode ikke modtaget klager. Der er i den gennemførte partshøring ikke 

indkommet bemærkninger. På den baggrund vurderer Svendborg Kom-

mune, at der kan dispenseres fra afstandskravet til naboskel.  

 

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke skal stilles særlige vilkår til ind-

retningen eller driften af læskurene. Det begrundes med, at der ikke vur-

deres at være væsentlige gener forbundet med placeringen af læskurene, 

og at de generelle regler er tilstrækkelige i forhold til at håndtere den mil-

jømæssige påvirkning fra læskurene. 

 
  

                                                
1 §6 stk. 1 nr. 7 i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, 
ensilage mv. Bekg. Nr. 374 af 19. april 2017. 
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Afgørelse 
 
Svendborg Kommune meddeler hermed dispensation efter husdyrgød-

ningsbekendtgørelsens §6 stk. 42 i forhold til, at der kan etableres to læ-

skure på henholdsvis 30m2 og 48m2 indenfor 30m fra naboskel, og som 

angivet på vedlagte bilag 11. 

 

Partshøring 
 

Inden denne afgørelse er meddelt er der foretaget partshøring af ejerne 

af de tilstødende matrikler, hvor læskurene er placeret indenfor 30m fra 

skel. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til den ansøgte place-

ring af læskurene, og den manglende overholdelse af afstandskravet til 

naboskel. 

 

Klagevejledning 
 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 76 

i Husdyrgodkendelsesloven3.  

 

Klagen skal indgå senest 4 uger efter offentliggørelsen af godkendelsen. 

Du kan finde godkendelsen på Svendborg Kommunes hjemmeside 

www.svendborg.dk, og klagefristen er dermed d. 18. oktober 2017. 

 

En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder på 

www.borger.dk og www.virk.dk, eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.nmkn.dk. Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageporta-

len. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Føde-

vareklagenævnets hjemmeside. 

 

Når du klager skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr., som 

du betaler med betalingskort i Klageportalen. Virksomheder og organisa-

tioner skal betale 1.800 kr. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 

der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for 

at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 

Svendborg Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fø-

                                                
2 §6 stk. 4 i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensi-
lage mv. Bekg. Nr. 374 af 19. april 2017. Note: Afgørelsen træffes efter denne 
bekendtgørelse, idet ansøgning om byggetilladelse – og dermed indirekte an-
søgning om dispensation – er indsendt før 1. august 2017 jf. overgangsbestem-
melser i Bekg. Nr. 865 af 23. juni 2017, §90 stk. 1. 
3 LBK. Nr. 256 af 21. marts 2017. Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og an-
vendelse af gødning mv. 
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devareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer 

afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Venlig hilsen 

 
Lene Lind 

Biolog 

 
Dir. tlf. +4562233424 
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Kopi til: 
 
Følgende personer og organisationer er klageberettigede i den aktuelle 

sag jf. § 84 stk. 1 og 3, § 85 stk. 1,2,3,4, § 86 stk. 1 og 2, § 87 stk. 1 og 2 

i Husdyrgodkendelsesloven: 

 

Ansøger 

 

• Dorthe Rohmann, Oluf Rings Vej 18, 5881 Skårup 
 
Parter 
 

• Lykkesholmsvej Holding ApS, Lykkesholmvej 9, 5854 Gislev, ejer 
af matrikel nr. 17d, Skårup By, Skårup 

• MBF Skovbrug ApS, Tordensgårdevej 4, 5700 Svendborg, ejer af 
matrikel nr. 6d og 88a, Skårup By, Skårup 

• Hans Groth Skovgaard, Skovmøllevej 14, 5881 Skårup, ejer af 
matrikel nr. 7d, Holmdrup By, Skårup  
 

Foreninger og organisationer 
 

• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
• Sundhedsstyrelsen, syd@sst.dk 

• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  
• Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk 

• Friluftsrådet, sydfyn@friluftsraadet.dk 
• Danmarks Fiskeriforening,  mail@dkfisk.dk    

• Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
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Bilag 1 Placering af læskure  
 

 
 

 


