Ny Endrupholm Nord A/S
Hovedvej A1 26
6740 Bramming

Lovliggørende dispensation fra afstandskrav til naboskel i forbindelse med
etableret gyllebeholder på matr. nr. 2k, Loft, Grindsted, Lundhedevej 47 (tidligere
Lundhedevej 42), 7200 Grindsted
Billund Kommune meddelte den 7. august 2019 miljøtilladelse til etablering af to
sammenhængende smågrisestalde og to gyllebeholdere, øst for en allerede godkendt gyllebeholder på daværende matr. nr. 1f, Loft, Grindsted, nu 2k, Loft,
Grindsted. Gyllebeholderne skulle etableres 30 m syd for fra naboskel mod nord.
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Den østligste gyllebeholder er nu placeret ca. 23 m fra naboskel mod nord, og
den overholder dermed ikke længere kravet i Husdyrbruglovens1 § 8, stk. 1, nr. 7,
om en afstand på 30 m til naboskel. Billund Kommune kan dog meddele dispensation fra afstandskravet, jf. lovens § 9, stk. 3. Dispensationen skal være ledsaget
af sådanne vilkår, at der ikke opstår nærliggende risiko for væsentlig forurening
eller gener for omgivelserne.
Det er kommunens vurdering, at de vilkår, der er stillet i miljøtilladelsen, samt lovgivningen i øvrigt, vil være tilstrækkelige til at sikre dette, og at der derfor ikke er
behov for at stille yderligere vilkår.
Kommunen har foretaget en skriftlig høring af ejer af nabomatriklen (matr. nr. 3æ,
Loft, Grindsted). Der er ikke modtaget bemærkninger til høringen.
På ovenstående baggrund er det kommunens vurdering, at den ændrede placering af gyllebeholderen ikke vil medføre øget risiko for forurening eller give anledning til væsentlige gener, og at en lovliggørende dispensation til placeringen ikke
vil medføre påvirkninger, som er i modstrid med de hensyn, det er lovens hensigt
at varetage.
Billund Kommune meddeler hermed lovliggørende dispensation til den ændrede
placering af gyllebeholderen.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Billund Kommunes hjemmeside den 26. oktober
2020.
Endelig afgørelse sendes til:
Ny Endrupholm Nord A/S, Hovedvej A1 26, 6740 Bramming
Øvrige:
Danmarks Naturfredningsforening, dnbillund-sager@dn.dk
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede fremgår af § 84 – 88 i Husdyrbrugloven. Klagen
skal være indgivet senest den 23. november 2020.
Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på
naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/, samt på
www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900, mens
gebyret er 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. En klage er indgivet, når den er
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tilgængelig for kommunen i Klageportalen (det vil sige, at du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen).
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
En eventuel klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre
Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden
6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.
Med venlig hilsen
Mette Hammershøj
Miljøsagsbehandler, landbrug
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