
 

 

 
 

 

 

GÅRDEJER HANS PEDER HORNBJERG 
Doverhøjvej 15 
9600 Aars 

 

Dato: 5. januar 2021 

 

Teknik- og Økonomiforvaltning 

Frederik IX's Plads 1 

9640 

 
Sagsnr.: 

09.17.24-P19-9-20 

 

Lene Louise Buur 

Telefon: 99 66 71 22 

Mobil: 29 39 07 98 

Mail: llb@vesthimmerland.dk 
 

Accept af anmeldelse af landbrugsbyggeri på Doverhøjvej 15, 9600 Aars 

Hans Peder Hornbjerg har anmeldt ønske om etablering af en ny malkestald på ovennævnte adresse. 

 
Afgørelse 

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det anmeldte byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for den 
pågældende ejendoms drift, og at det overholder de fastsatte afstandskrav til følsomme områder. 

 
Vi vurderer samlet set, at byggeriet ud fra et miljømæssigt synspunkt opfylder anmeldeordningens 
betingelser1. Byggeriet kan derfor opføres, uden det anmeldte kræver en godkendelse efter §§ 16a i 
husdyrbrugloven2. 

 
Afgørelsen er truffet efter § 20 jfr. § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og den er offentliggjort på 
kommunens hjemmeside d.d. 

 
Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsens dato. Hvis afgørelsen 
kun er delvis udnyttet, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet, efter 3 år. 

 
Den anmeldte malkestald er oplyst til og skal til enhver tid opfylde følgende betingelser: 

1) Bygningen er beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesareal. 

2) Bygningen placeres mindst 50 m 

a) fra de områder, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, i husdyrbrugloven. 

b) fra de beboelser, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 4, i husdyrbrugloven. 

3) Byggeriet foretages uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m. 

4) Bygningshøjden er lavere end 12,5 m 

5) Bygningen fremstår i samme byggestil som det eksisterende staldanlæg, herunder i ydre 

byggematerialer, farver og taghældning. 

6) Bygningsbredde af ændringen eller udvidelsen overstiger ikke det eksisterende staldanlægs bredde 

med mere end 5 pct., dog maksimalt 2 m. 

7) Bygningshøjde, herunder taghøjde, af ændringen eller udvidelsen overstiger ikke den eksisterende 

stalds højde med mere end 1,5 m. 

Det er grundejers pligt at opdatere BBR når bygningen er opført. 
 

 

1 § 10 i Bek. nr. 1467 af 06-12-2018 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbug (husdyrgodkendelses bekendtgørelsen) 
2 Lov nr. 1572 af 20-12-2006 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 
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Jord, der flyttes i forbindelse med etablering af malkestalden, må normalt udlægges i et ca. 50 cm tykt 
lag på arealer, der ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Er du i tvivl, så kontakt mig. 

 
Vurdering 

Det anmeldte har været i høring hos naboerne i to uger. Der er ikke indkommet bemærkninger til 
kommune i forbindelse hermed. 

 
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det anmeldte byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt, idet 
bygningen får en landbrugsmæssig anvendelse, bygningen ikke vil fungere som fællesanlæg for 
andre/flere ejendomme, og kvægproduktion indgår som et led i ejendommenes jordbrugsmæssige 
udnyttelse. 

 
Landbruget ligger i den sydøstligste del af det storbakkede, særligt værdifulde morænelandskab nær 
Gatten og Rønhøj. Lokalområdet er præget af dyrkede marker, mange læhegn og store 
nåletræsplantager. Området er ikke specielt sårbart overfor ændringer (begrænset kig). Så idet 
nybyggeriet opføres uden væsentlige terrænregulering samt i tilknytning til og i harmoni med det 
eksisterende byggeri, vurderer vi, at de landskabelige værdier i området ikke påvirkes væsentligt. 

 
Den nye bygning placeres inden for skovbyggelinjen. Forbuddet mod byggeri indenfor skovbyggelinjen 
gælder imidlertid ikke for driftsbygninger, der er nødvendige for landbrugets drift. Anlægget ligger uden 
for alle øvrige bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger, områder med værdifulde kulturmiljøer, udpegede 
lavbundsarealer, beskyttet natur, økologisk forbindelseslinjer samt geologisk værdifulde områder. 

 
Ansøger har søgt om dispensation fra afstandskrav i husdyrbruglovens § 8 til etablering af malkestalden. 
Vesthimmerlands Kommune vurderer imidlertid, at malkestalden er en ”driftsbygning” og ikke et 
”husdyranlæg”, og dermed er stalden ikke omfattet af kravene i § 8. Dette begrundes i, at køerne ikke 
har fri adgang til malkestalden, at de kun opholder sig kortvarigt i malkestalden og evt. gødning straks 
fjernes efterfølgende. Dispensation er derfor ikke nødvendig. 

 
Vesthimmerlands kommune konkluderer, at byggeriet ikke vil kunne være til skade for miljøet eller 
tilsidesætte landskabelige værdier i området. Projektet er konkret vurderet, og det vil ikke kunne påvirke 
Natura 2000-områder væsentligt. 

 
Klage og søgsmål 

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil fire uger efter offentliggørelsen. Alle, der har væsentlig, 
individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage. 

 
Klagen indsendes via hjemmesiden Nævnenes Hus https://naevneneshus.dk/. Klagen skal være 
modtaget senest d. 2. februar 2021. 

 
Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du se på hjemmesiden under Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. 

 
Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven 
være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt. 

Med venlig hilsen 
 

Lene Louise Buur 
Afdelingsleder 

https://naevneneshus.dk/


 

 

Bilag 

Ansøgning inkl. situationsplan (vedhæftet) 

 
Afgørelsen er sendt til 

 Ansøger 

 Ansøgers konsulent 

 Danmarks Naturfredningsforening, dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk 
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Der er landbrugspligt på ejendommen. 

§ 10 Anmeldelse af forskellige driftsbygninger, anlæg m.v. 

Anmeldelse af: Malkestald 

Adresse: Doverhøjvej 15, 9600 Aars 

A. Oplysningskrav ved anmeldelse efter § 10 

 
 

1) Oplysning om landbrugspligt på ejendommen. 

 

2) Oplysning om, hvad det anmeldte skal anvendes til, jf. § 10 stk. 2 nr. 1 

 

 

3) Oplysninger om, hvordan det anmeldte placeres i forhold til eksisterende 

bygninger. 

 

Der anmeldes en udvidelse af malkestalden. Udvidelsen sker som en tilbygning mod nord, og således i 

tilknytning til eksisterende byggeri. 

 

Erhvervsmæssig nødvendighed: 
Den nuværende malkestald er nedslidt og skal derfor erstattes af en ny. Udvidelsen af malkestalden 
skal opføres samtidig med at der stadig malkes ca. 21 timer i døgnet i den nuværende malkestald 
(som ligger i den bygning, der forlænges). Da det er nødvendigt at malke køerne samtidig med at den 
nye malkestald opføres, er det ikke muligt at placere en ny malkestald på samme sted som den 
nuværende malkestald. Udvidelsen af malkestalden er derfor erhvervsmæssigt nødvendig for driften på 
ejendommen. 

Malkestalden udvides ca. 16,8 m mod nord. 

Oversigtskort over det ansøgtes placering: 

1) Bygningen er erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom og 
beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. 
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Bygningsbredden overstiger ikke de eksisterende staldes bredde med mere end 5 pct, dog maksimalt 2 
m. 
 
Bygningshøjden inklusiv taget overstiger ikke de eksisterende staldes højde med mere end 1,5 m. 

Oplysninger om byggeriet og den eksisterende stald: 

Stk. 3. Etablering, udvidelse eller ændring af malkestalde skal desuden overholde følgende betingelser: 

 
1) Tilbygninger skal fremstå i samme byggestil som den eksisterende stald, herunder i ydre byggematerialer, farver 
og taghældning. 

 
2) Bygningsbredden må ikke overstige de eksisterende staldes bredde med mere end 5 pct., dog maksimalt 2 m. 

 
3) Bygningshøjden inklusiv taget må ikke overstige de eksisterende staldes højde med mere end 1,5 m. 

4) Oplysninger om anmeldte bygningers højde, bredde, taghældning og byggestil, 

herunder materiale- og farvevalg. Jf. § 10 stk. 2 nr. 4 

 

 

4) Malkestald: Oplysninger om anmeldte bygningers højde, bredde, taghældning og 

byggestil, herunder materiale- og farvevalg. Tilsvarende oplysninger gives om de 

eksisterende staldbygninger, hvis anmeldelsen angår opførelse af byggeri til 

malkestalde. Jf. § 10 stk. 3 nr. 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Eksisterende byggeri Nye malkestald 

Højde  

5,5 m 

6,3 m 
(højdeforskellen skyldtes 

terrænhældningen. Taget vil 
være en fortsættelse af taget 

på den eksisterende bygning) 
Bredde 14,83 14,83 m 

Taghældning 20˚ 20˚ 

Byggestil (materiale- og 

farvevalg) 
Eksisterende malkestald er 

opført med hvidkalkede 

mursten og gråt eternittag. 

Hvide facader, gavl i hvid, 

gavltrekant i røde trapezplader 

(som på stalde), Gråt 

eternittag. 

Bygningshøjden er lavere end 12,5 m 

4) Bygningshøjden er lavere end 12,5 m, dog 20 m for så vidt angår foder- eller kornsiloer. 
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5) Oplysninger om eventuelle terrænændringer, jf. § 10 stk. 2 nr. 3 

 

Byggeriet foretages uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m. 
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6) Oplysninger om det anmeldtes placering i forhold til kravene i §§ 6-8 i 

husdyrbrugloven og § 10, stk. 2, nr. 2. 

2) Bygningen placeres mindst 50 m fra 

a) de områder, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 1 og 2, i husdyrbrugloven, og 
b) de beboelser, der er nævnt i § 6, stk. 1, nr. 4, i husdyrbrugloven. 

Det anmeldtes placering i forhold til afstandskrav i § 10 stk. 2, nr.2 / husdyrbrugslovens § 

6: 
 Afstandskrav Aktuel 

afstand 

§ 6, stk. 1, nr. 1: Eksisterende eller ifølge kommuneplanens 

rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde 
50 m > 2,5 km 

§ 6, stk. 1, nr. 2: Område i landzone, der i lokalplan er udlagt 

til boligformål, institution, rekreative formål etc. 
50 m > 2,5 km 

§ 6, stk. 1, nr. 4: Nabobeboelse 50 m 130 m 

 

Det anmeldtes placering i forhold til afstandskrav i husdyrbrugslovens § 7: 
Det anmeldte ligger mere end 10 m fra naturtyperne beskrevet i husdyrbrugslovens § 7 (kategori 1 og 
2 natur). 
Afstand til kat. 1 natur: > 600 m. Afstand til kat. 2 natur: > 1,5 km 

 
Det anmeldtes placering i forhold til afstandskrav i husdyrbrugslovens § 8: 
 Afstandskrav (m) Aktuel afstand (m) 

Ikke-almene 

vandforsyningsanlæg 
Min. 25 >90 m 

Almene vandforsyningsanlæg Min. 50 1,8 km 

Vandløb, herunder dræn og søer Min. 15 Ca. 10 m* 

Offentlig vej og privat fællesvej Min. 15 Ca. 14 m* 

Levnedsmiddelvirksomhed Min. 25 > 25 m 

Beboelse på samme ejendom Min. 15 Ca. 9 m* 

Naboskel Min. 30 98 m 

 

*Afstandskravet for afstanden fra malkestalden til sø, vej og beboelse på samme ejendom overholdes 
ikke. Der søges derfor om dispensation for afstandskravene. 

 
Ansøgning om dispensation for afstand til sø, vej og beboelse på samme ejendom 
Afstanden fra den ansøgte malkestald til søen mod vest er ca. 10 m, afstanden til vejen mod nord er 
ca. 14 m, mens afstanden til beboelsen er ca. 9 m. Afstanden til beboelsen er ikke større end 
afstanden fra beboelsen til den eksisterende malkestald. 

Den ansøgte tilbygning til malkestalden er nødvendig, da den eksisterende malkestald er nedslidt. Da 
det er nødvendigt at kunne malke køerne samtidig med at der opføres en ny malkestald, kan den nye 
stald ikke placeres samme sted som den nuværende. For at kunne udnytte det eksisterende anlæg 
efterfølgende, er det nødvendigt at udvidelsen placeres som en tilbygning til den eksisterende 
malkestald, og ikke som en ny bygning. 
Alternativet vil være at opføre en ny bygning. Da driften af ejendommen og indretningen af 
eksisterende drivgange m.v. er tilpasset den nuværende placering af malkestalden, og da den 

eksisterende malkestald vil kunne udnyttes i sammenhæng med tilbygningen, er det fravalgt at opføre 

malkestalden som en ny separat bygning. Opførsel af en ny malkestald med opsamlingsplads er 
desuden en dyrere løsning end at udnytte den eksisterende bygning til opsamlingsplads. Den valgte 
løsning er således den mest økonomiske og den der bedst udnytter de eksisterende bygninger. 
Der er ikke mulighed for at placere udvidelsen mod vest, da der her er møddingsplads, mens 
beboelsen umuliggør at placere tilbygningen mod øst. Desuden vil en placering mod øst eller vest give 

problemer i forhold til indretningen, da en effektiv indretning af en malkestald med malkegrav (som 
her) kræver et lige forløb. 
Malkestalden opføres i bestandige materialer uigennemtrængelige for fugt, og risikoen for forurening af 
søen er derfor minimal. Vejen ud for udvidelsen af malkestalden er en lige vejstrækning, og 
oversigtsforholdene vil ikke forringes væsentligt ved den ansøgte placering. 
På baggrund af ovenstående søges der om dispensation for afstanden til søen, vejen og beboelse på 
samme ejendom. 
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§ 10 stk. 4: Hvis ny bebyggelse placeres i et område, der i kommuneplanen er 

udpeget med særlige bevaringsværdier, herunder særlige kulturhistoriske, 

geologiske eller landskabelige værdier, skal kommunalbestyrelsen desuden 

påse, at bevaringsværdierne ikke påvirkes væsentligt. 

 
 

Nedenstående viser en oversigt over de planlagte ændringer. Udover malkestalden anlægges der et 

asfalteret areal ud for tilbygningen. 
 

Det ansøgte er beliggende i et område der i kommuneplanen er udpeget til bevaringsværdigt landskab. 

Samtidig er det ansøgte beliggende i et område der er udpeget til særligt værdifulde 
landbrugsområder. 
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