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d. 27. november 2020

Dispensation fra afstandskrav til naboskel

Silkeborg kommune har modtaget en ansøgning om udvidelse af dyreholdet på Nedermarksvej 

5, 8643 Ans By. 

I forbindelse med udvidelsen af husdyrproduktionen ansøges der om, at udvide den 

eksisterende ensilageplads med ca. 75 m mod øst. Udvidelsen kan ikke overholde 

afstandskravet på 30 m til naboskellet mod nord, se placeringen med grøn på nedenstående 

oversigtskort.
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Figur 1. Oversigtskort over ønsket udvidelse af ensilageplads på Nedermarksvej 5. Udvidelsen er 
markeret med grøn

Afgørelse

Silkeborg Kommune har i henhold til Forvaltningsloven1 § 19 sendt ansøgningen om 
dispensation i høring hos ejeren af nabomatriklen, Nedermarksvej 7, i perioden fra den 30. 
september 2020 til den 14. oktober 2020. Der er ikke indkommet høringssvar fra 
Nedermarksvej 7. Silkeborg Kommune meddeler derfor dispensation til afstandskravet fra 
naboskel, således at ensilagepladsen må placeres som vist på figur 1. Dispensation meddeles i 
henhold til § 9 stk. 3 i Husdyrloven. (Lov nr. 1572 af 20-12-2006 om miljøgodkendelse af 
husdyrbrug) ogunder forudsætning at nedenstående vilkår overholdes.

Vilkår

1. Kørsel og andre støjende aktiviteter på ensilagepladsen må ikke overstige værdierne i 

Tabel 0.1 (også vist herunder), målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, 

angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i 

parentes angiver midlingstiden indenfor den pågældende periode. Dog accepteres det 

                                        
1 Bekendtgørelse af forvaltningsloven nr. 433 af 22. april 2014.
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at kørsel i forbindelse med sæsonbetonede aktiviteter må overskride de anbefalede 

grænseværdier i aften og natperioden (7-22).

Periode Støjgrænse Midlingsperiode

Dag Kl. 07- 18 55 dB(A) (8 timer)

Aften Kl. 18- 22 45 dB(A) (1 time)

Nat Kl. 22- 07 40 dB(A) (½ time)

Lørdag Kl. 07- 14 55 dB(A) (7 timer)

Lørdag Kl. 14- 22 45 dB(A) (4 timer)

Søn- og helligdag Kl. 07- 22 45 dB(A) (8 timer)

1. Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) målt som 
spidsværdi. Undtaget herfra er sæsonbetonet markarbejde.

2. I tidsperioden 22.00-7.00 (nat) må der ikke ilægges ensilage på den nye del af 
ensilagepladsen. 

3. Silkeborg Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at 

grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal 

sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under 

målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som 

”Miljømåling – ekstern støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over 

godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter 

gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og 

nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

4. Udgiften til målingerne afholdes af ansøger og udføres i overensstemmelse med 

Miljøstyrelsens vejledninger.

5. Eksisterende læhegn skal vedligeholdes og der skal genplantes hvis planter går ud

Der kan efter kapitel 7 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug klages over Kommunens 

afgørelse. Klageberettigede omfatter ansøger samt enhver, der må antages at have en 

individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, 

som angivet i §§ 85-87 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Afgørelsen vil blive offentliggjort den 27. november 2020 på kommunens hjemmeside:

silkeborgkommune.dk

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. 

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 

www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til 

den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

Silkeborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr 

på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et klagegebyr på 1800 kr. Gebyret 

betales med betalingskort i Klageportalen. 

http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe
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Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra offentliggørelsen dvs. senest d. 25. december 

2020.

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 Silkeborg Kommune. 

Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 

træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret tilbagebetales, hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 

for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 

klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

En klage har normalt ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet

beslutter andet. Hvis tilladelsen indeholder vilkår til sikring af de landskabelige værdier eller 

vilkår om placering af gyllebeholdere, må tilladelsen ikke udnyttes før klagefristens udløb, og i 

disse tilfælde har klagen opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet

beslutter andet. Udnyttelse af tilladelsen sker på ansøgers eget ansvar og indebærer ingen 

begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets ret til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Ifølge § 90 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kan afgørelsen desuden prøves ved 

domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er 

offentliggjort, dvs. senest d. 27. maj 2021.

Med venlig hilsen

Mariann Nakano

Biolog
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Beskrivelse af det ansøgte

Det er ansøgers vurdering, at den valgte placering af ensilagepladsen er den mest 

hensigtsmæssige. Placeringen vil bevare ensilagen samlet og give mindre kørsel og dermed et 

lavere diesel forbrug. Ligeledes vil en udvidelse af pladsen også fjerne behovet for ensilage i 

markstak. Markstakke øger risikoen for forurening af vandløb og marken ødelægges ofte, hvis 

jorden er blød, når ensilagen hentes. Det er således ansøgers opfattelse at alternativer til den 

ansøgte placering vil medføre et højere ressourceforbrug på ejendommen og en større risiko 

for forurening af overfladevand. På denne baggrund er der søgt om dispensation til naboskel.

Kommunens vurdering

Kommunen er enig i ansøgers vurdering af at en fast plads til opbevaring af ensilagen vil være 

det mest gavnlige for miljøet i forhold til spredning af organisk materiale, brændstofforbrug og 

foderforbrug (mindre spild). Kommunen skal dog også vurdere på de miljømæssige gener hos 

naboen i forhold til støj, lys, lugt og støv. 

Silkeborg Kommune har derfor vurderet hvilke gener placeringen af ensilagepladsen eventuelt 

kan medføre ved nærmeste nabo, Nedermarksvej 7, der også ejer nabomatriklen, hvortil 

dispensationen skal gives. Det vurderes ikke at andre naboer vil blive væsentligt påvirket ved 

overskridelsen af afstandskravet til naboskel. 

I de følgende afsnit vil kommunen vurdere på de enkelte geneområder nævnt ovenfor.  

Vurdering af støj

Ifølge vejledningen om ekstern støj2 må ejendommens bidrag til støjniveau ikke overstige 

værdierne i Tabel 0.1 ved nabobeboelse eller deres opholdsarealer i punktet 1,5 m over

terræn, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i 

parentes angiver midlingstiden indenfor den pågældende periode.

Tabel 0.1 Vejledende støjniveauer

Periode Støjgrænse Midlingsperiode

Dag Kl. 07- 18 55 dB(A) (8 timer)

Aften Kl. 18- 22 45 dB(A) (1 time)

Nat Kl. 22- 07 40 dB(A) (½ time)

Lørdag Kl. 07- 14 55 dB(A) (7 timer)

Lørdag Kl. 14- 22 45 dB(A) (4 timer)

Søn- og helligdag Kl. 07- 22 45 dB(A) (8 timer)

Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) målt som 

spidsværdi. Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj 

fra andet end faste, tekniske installationer. Markarbejde er dog ikke omfattet.

Silkeborg Kommune har ifm. udarbejdelse af udkastet til dispensationen, lavet en orienterende 

støjberegning, for at afdække støjkilder, der potentielt kan overskride grænseværdierne i 

støjvejledningen.

                                        
2 Miljøstyrelsens støjvejledning nr. 5 af 1984
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I Beregningerne er der taget højde for afstand til opholdsarealerne for Nedermarksvej 5 (se 

figur 2), støjreflekterende flader ved støjkilden (ingen), terrænoverfladen ved støjkilden (hård) 

og væsentlig afskærmning imellem nabo og støjkilde (ingen). 

Der er målt på 2 støjkilder; blanding af foder og ilægning af ensilage i silo.

Figur 2. målepunkter og afstande, der er brugt som grundlag for beregninger af støj

Blanding af foder

Ansøger oplyser at blanding af foder og udfodring foregår omkring klokken 7.30 og igen 

klokken 12.00 alle dage. Det antages at selve blandingen af foder har en varighed af 15 

minutter. Som det ses af Tabel 0.2 kan de vejledende støjgrænser ikke overholdes ved 
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nabobeboelsen i aften og natperioden. Da der kun blandes foder i dagtimerne forventes det, at 

støjgrænserne er overholdt i forhold til foderblanding. 

Tabel 0.2. Foderblander 85 m fra nabo. Hvor de vejledende grænser ikke er overholdt er teksten 
markeret med rødt.

Tidsinterval Grænseværdi Midlingstid Driftstid Resultat

Hverdage 7.00-18.00 55 dB 8 t 6 % 44 dB

Lørdag 7.00-14.00 55 dB 7 t 6 % 44 dB

Lørdag 14.00-18.00 45 dB 4 t 7 % 45 dB

Søn- og 

helligdage

7.00-18.00 45 dB 8 t 6 % 44 dB

Aften 18.00-22.00 45 dB 1 t 50 % 53 dB

Nat 22.00-7.00 40 dB ½ t 100 % 56 dB

Ilægning af ensilage i plansilo
Når ensilagen skal bygges op, vil der være en del trafik på og til ensilagepladsen. Dels med 
traktor, der kører græs/majs til pladsen fra marken og dels fra selve ilægningen, der sker med 
gummiged. Arbejdet vil typisk strække sig ud over 8 timer dagligt. I støjberegningen 
indsættes derfor en driftstid på 100 % alle dage. I beregningen indgår en afstand på 85 m til 
nabo (se figur 2). Resultatet bliver 56 dB ved en midlingstid på 8 timer og de vejledende 
støjgrænser kan dermed ikke overholdes i de perioder hvor der køres ensilage i plansiloen.
Silkeborg Kommune er indstillet på at give dispensation til afstanden til naboskellet på trods 
af, at støjgrænserne er overskredet, såfremt den berørte nabo (Nedermarksvej 7) ikke har 
nogen indvendinger. Der vil dog blive stillet vilkår om, at der ikke må ilægges ensilage på den 
nye plads i tidsrummet 22.00-7.00.  

Vurdering af lysgener 
Det vurderes ikke at, der vil være væsentlige lysgener som følge af at udvide pladsen, da der 
allerede er et veletableret læhegn over mod naboen. Med den begrundelse stilles der vilkår til 
at læhegnet skal vedligeholdes, hvilket betyder at udgåede træer skal erstattes og at læhegnet 
generelt skal vedligeholdes

Vurdering af støvgener
Det vurderes at der ikke vil være støvgener fra ensilagen. Ligeledes vil den faste belægning 
mindske støvgener i forbindelse med traktor kørsel i forhold til hvis der blev kørt på grus eller 
jord.

Vurdering af lugtgener
Forlængelsen af ensilagepladsen vurderes ikke at øge lugtgenerne væsentligt. 
Der vil i det ansøgte tillæg til miljøgodkendelsen blive stillet vilkår på bedriftsniveau til 
begrænsning af støv, støj, lugt, lys og fluegener fra den resterende udvidelse.
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