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Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 530 (MOF alm. del) stillet 16. december 2020 efter ønske 

fra Zenia Stampe (RV). 

Spørgsmål nr. 530 

”Vil ministeren redegøre for, hvilke vilkår en kommune kan eller skal stille for at sikre landskabsmæssige 

hensyn og hensyn til lokalmiljø i forbindelse med miljøgodkendelser af etablering eller udvidede 

husdyrbrug, herunder krav til størrelse og højde af staldbygninger, fodersiloer og gylletanke, 

afskærmende beplantning etc.?” 

Svar 

Den gældende husdyrregulering indebærer, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte de vilkår, der sikrer, 

at husdyrbruget med det ansøgte ikke vil have væsentlig virkning på miljøet. Vilkårsfastsættelsen skal 

bl.a. ske på baggrund af en konkret vurdering af det ansøgtes virkninger på miljøet, herunder i forhold 

til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, og kommunalbestyrelsen skal ved afgørelsen bl.a. vurdere, om 

det ansøgte kan indebære væsentlig virkning på landskabelige værdier.  

 

For så vidt angår landskabelige værdier skal kommunens vurdering ses i lyset af husdyrreguleringens 

krav om, at ny bebyggelse skal placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, 

medmindre der foreligger en særlig begrundelse for en anden beliggenhed. Baggrunden for dette krav 

er, at det har stor betydning for landskabskarakteren, om nye bygninger placeres frit i landskabet eller i 

tilknytning til eksisterende bebyggelse. Hvis der opføres bebyggelse uden tilknytning til ejendommens 

hidtidige bebyggelsesarealer, skal kommunalbestyrelsen fastsætte vilkår om placering og udformning af 

ny bebyggelse, samt eventuel beplantning, til varetagelse af de landskabelige værdier. Alt efter de 

konkrete omstændigheder i sagen kan dette vedrøre materialevalg, farver, dimensioner mv.  Derudover 

skal kommunalbestyrelsen stille vilkår om afskærmende beplantning og nedrivning af et anlæg til 

opbevaring af flydende husdyrgødning, når anlægget ikke længere er nødvendigt for driften, hvis 

anlægget opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Der kan efter 

omstændighederne fastsættes tilsvarende vilkår, selvom placeringen sker i tilknytning til eksisterende 

bebyggelse, såfremt kommunalbestyrelsen vurderer, at det er nødvendigt for at undgå væsentlig 

påvirkning af landskabet. 
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