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Lars Kragh Jensen 

Tandrupvej 5, Hørslev 

8462 Harlev J 

 

Den 18. november 2011 

 

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved udbringning af husdyrgødning på 

tredjemandsarealer 

 

Aarhus Kommune har den 20. september 2011 modtaget en forespørgsel om hvor-

vidt tredjemandsarealer ejet af Kresten og Michael Østergaard, Farrevej 16, 8464 

Galten kan anvendes til udspredning af husdyrgødning fra kvægbruget Tandrupvej 

5, 8462 Harlev uden forudgående godkendelse i henhold til Husdyrbrugslovens § 

16
1
. 

 

De adspurgte arealer ligger i oplandet til Lyngbygård Å, som via Årslev Engsø og 

Brabrand Sø afvander til Aarhus Bugt. Arealerne fremgår af nedenstående kort. 

 

Samtlige adspurgte arealer ligger i Skanderborg Kommune. Skanderborg Kommu-

ne har derfor været hørt i sagen i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørel-

sens
2
 § 21. Høringssvaret fra Skanderborg Kommune er vedlagt som bilag i sin 

helhed. 

                                           
1 Bekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 
2 Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer  
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Aarhus Kommunes afgørelse 

På baggrund af en samlet vurdering finder Aarhus Kommune, at der ikke er risiko for, at udspredning af 

husdyrgødning fra kvægbruget Tandrupvej 5, 8462 Harlev på de adspurgte arealer vil kunne påvirke 

miljøet væsentligt. Aarhus Kommune finder derfor, at der ikke er grundlag for at stille vilkår, som rækker 

ud over de generelle regler for landbrugsdrift. De adspurgte arealer kan derfor anvendes uden forudgå-

ende godkendelse efter Husdyrbrugslovens § 16. 

 

Offentlighed 

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på Aarhus Kommunes hjemmeside samt med notits i Aar-

hus Onsdag og Aarhus Stiftstidende 23. november 2011.  

  

Følgende parter er, med høringsbrev af 27. oktober 2011, hørt forud for afgørelsens meddelelse:  

 

Lars Kragh Jensen, Tandrupvej 5, Hørslev, 8462 Harlev J 

Konsulent Kjartan Einarson, kje@lmo.dk 

Kresten og Michael Østergaard, Farrevej 16, 8464 Galten 

Skanderborg Kommune, skanderborg.kommune@skanderborg.dk 

 

Aarhus Kommune har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse med partshøringen. 

 

Aarhus Kommune vurderer, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboer, idet arealerne alle-

rede i dag drives som landbrugsjord. Der er derfor ikke gennemført høring af naboer, jf. Husdyrbrugslo-

vens § 56 stk. 2. 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra annonceringens dato. 

 

Klageberettigede omfatter ansøger, miljøministeren samt enhver, der må antages at have en individuel, 

væsentlig interesse i sagens udfald, som nævnt i Husdyrbrugslovens § 84. 

 

Eventuel skriftlig klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men skal indsendes til Aarhus Kommune, 

Natur og Miljø, Valdemarsgade 18, postboks 79, 8100 Aarhus C eller naturogmiljo@aarhus.dk, som 

sender klagen videre med sagens øvrige oplysninger. 

 

Klagen skal være Aarhus Kommune i hænde senest den 21. december 2011 kl. 16.00. 

 

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det straks blive meddelt ansøger. 

 

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet be-

stemmer andet. Det betyder, at projektet kan igangsættes på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt 

kan ændre eller ophæve afgørelsen. 

 

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 mdr. efter afgørelsens dato. 
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Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til 

Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle 

andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet fremsender en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen 

fra Aarhus Kommune. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret 

 

Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegyn-

der behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og in-

den for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan 

findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 

 

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 ik-

ke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

 

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

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilba-

gebetales gebyret dog ikke. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Rikke Warberg Becker     Hanne Kaagaard Jensen 
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Brevet er sendt i kopi til: 

Konsulent Kjartan Einarson, kje@lmo.dk 

Kresten og Michael Østergaard, Farrevej 16, 8464 Galten 

Skanderborg Kommune, skanderborg.kommune@skanderborg.dk 

Naturstyrelsen, Aarhus, aar@nst.dk 

Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Midtjylland, midt@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus, soeren.hoejager@skolekom.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskeren.dk 

Det økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@aeraadet.dk 

Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk  

Friluftsrådet, Aarhus v. Ole Bøgh Vinther, obv@webspeed.dk 
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Høringssvar fra Skanderborg Kommune: 
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