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Dispensation for afstandskrav til naboskel i forhold til opsætning af
container til opbevaring af hestemøg på Egensevej 25, 5450 Otterup
Nordfyns Kommune meddeler dispensation for afstandskrav til naboskel for
placering af stålcontainer i en afstand af ca. 8 m til matrikel 3k, Egense By, Norup,
på følgende vilkår:

Åbningstid
Mandag kl.
Tirsdag kl.
Onsdag kl.
Torsdag kl.
Fredag kl.

09.00
09.00
09.00
09.00
09.00

-

15.00
15.00
15.00
17.00
13.00

Hvis du ønsker at sende sikker
post, skal du sende fra
”Borger.dk” eller ”Virk.dk”.
www.nordfynskommune.dk






Containeren skal anvendes til hestemøg
Hestemøget skal være overdækket for at undgå opformering af fluer og for at
begrænse fordampningen af ammoniak
Dispensationen tidsbegrænses til 5 år med udløb 31.12.2025
Containeren skal placeres som ansøgt:

Plagering af container til husdyrgødning.
Baggrund
Som ejer af Egensevej 25, 5450 Otterup har du søgt om dispensation for afstandskrav
efter § 8 i Husdyrbrugloven1. Afstandskravet er på 30 m til naboskel for opsætning af
opbevaringsanlæg til husdyrgødning. Du ønsker at opsætte en stål-container til
opbevaring af hestemøg i en afstand af ca. 8 m fra skel.
Efter § 9, stk. 3 kan Kommunen dispensere for afstandskravene, hvor anden placering
ikke er hensigtsmæssig, hvis Kommunen stiller vilkår til indretning og drift.
Vurdering
Nordfyns Kommune vurderer at anden placering på grunden ikke er hensigtsmæssig i
forhold til de øvrige naboskel og afstandskrav til nabobeboelser samt de kørselsmæssige
forhold. Kommunen stiller ovenstående vilkår til anvendeles og drift.
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Tlf.: 64828192
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Partshøring
Sagen er sendt i partshøring2 ved ejeren af matrikel 3r, Egense By, Norup. Normalt er
partsfristen 14 dage, men på grund af julen, forlænges fristen til 3 uger. Fristen er 5.
januar 2021.
Der er ikke indkommet bemærkninger. Hvis der kommer bemærkninger ind, vil du få dem
tilsendt og få mulighed for at komme med kommentarer til dem. Både dine, og partens
bemærkninger vil fremgå af et afsnit herunder, sammen med Kommunes bemærkninger
til det.
Lovgivning
1. Husdyrbrugloven. Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning
m.v. nr. 520 af 1. maj 2019
2. Forvaltningsloven. Bekendtgørelse af forvaltningsloven nr. 433 af 22. april 2014
Du kan se de fulde lovtekster på www.retsinformation.dk .
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden
af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.
Du logger på borger.dk eller virk.dk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen
til Nordfyns Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Nordfyns
Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og
1.800 kr. for virksomheder og foreninger. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Nordfyns
Kommune. Nordfyns Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter denne lov eller regler udstedt i medfør heraf skal
være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen eller beslutningen er meddelt.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.
Venlig hilsen
Mette Skjold Sørensen
Miljøsagsbehandler
Direkte tlf. 64828622
mss@nordfynskommune.dk

Kopi til Inge Hviid Nielsen, Egensevej 41, 5450 Otterup
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