Bofællesskabet Leerbjerg Lod
Leerbjerg Lod 16
3400 Hillerød

Sendt til: Bofællesskabet Leerbjerg Lod via E-boks og til Sue Bech,
sue@suebech.dk

Dispensation til dyrehold i byzonen

Miljø og Byg

Hillerød Kommune, Miljø og Byg har modtaget ansøgning om hold af geder på
4. juni 2020
Bofællesskabet Leerbjerg Lods fællesarealer.
Da hold af geder i byzone som udgangspunkt ikke er tilladt i
Hillerød Kommune
henhold til Miljøaktivitetsbekendtgørelsen og kommunens forskrift
Trollesmindealle 27
for Dyrehold i Byzonen, kræver det ansøgte en dispensation.
3400 Hillerød

Ansøgning
Bofællesskabet Leerbjerg Lod ansøger om dispensation til hold af op
til 4 geder i byzone. Gederne skal som led i landsskabsplejen
afgræsse fællesarealerne i perioden fra 1. maj til 1. oktober.
Gederne skal som udgangspunkt gå i et ca. 2000 m2 indhegnet
område, men kan i kortere perioder også opholde sig i mobile
indhegninger på 40 m2. Placeringen fremgår herunder, hvor det
store indhegnede område er markeret med rødt, og de mobile er
markeret med pink.

Tlf. 7232 0000
Fax 7232 3213
rasbo@hillerod.dk
www.hillerod.dk
Sag 20/7873

Fælles for alle indhegninger er, at træer bliver indhegnet, sådan at
de ikke tager skade af gedernes gnubben eller spisen af barken.
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Høring
I henhold Miljøaktivitetsbekendtgørelsen skal naboerne have
mulighed for at komme med bemærkninger til sagen.
I forbindelse med høringen har Miljø og Byg kun modtaget positive
bemærkninger fra de høringsberettiget.
Afgørelse
Hillerød Kommune, Miljø og Byg giver hermed dispensation til hold af
geder i byzonen. Dispensationen er givet med hjemmel i
Miljøaktivitetsbekendtgørelsens1 §8 stk. 3.
Samtidig gives der også dispensation fra Hillerød Kommunes Forskrift
for dyrehold i byzone2 med hjemmel i forskriftens §2 stk. 3.
Begrundelsen for dispensationen og lovgrundlaget for afgørelsen
fremgår herunder.
Dispensationen gives på følgende vilkår:
1. Dyreholdet må maksimalt bestå af 4 geder.
2. Dyrene skal have adgang til vand på foldene.
3. Dyreholdet må kun afgræsse fællesarealerne i perioden fra 1.
maj til 1. oktober.
4. Arealet skal til enhver tid være indhegnet.
5. Der skal indgås aftale om afhentning af husdyrgødning med
en virksomhed, som er godkendt til afhentning.
6. Opsamlet husdyrgødning fra folde skal opbevares i tæt
lukket beholder indtil det afhentes.
7. Brugen af fællesarealerne til gedehold skal godkendes i
Bofællesskabet Leerbjerg Lod
8. I tilfælde af klager, hvor Hillerød Kommune vurderer at
dyreholdet er til gene for omgivelserne og hvor generne ikke
kan afhjælpes, kan dispensationen tilbagekaldes.
Udgifterne til afvikling af dyreholdet vil til en hver tid tilfalde
ejer af dyreholdet.
Hvis der ikke går dyr på arealerne i 3 på hinanden følgende år
bortfalder dispensationen.
Krav til dyrevelfærd, registrering af dyreholdet og andre krav i
henhold til anden lovgivning skal til enhver tid overholdes.

1
2

BEK nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter
https://www.hillerod.dk/media/257674/forskrift_dyrehold_i_byzone.pdf
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Begrundelse
Hillerød Kommune har besluttet at meddele dispensation til
dyreholdet. Som udgangspunkt vurderer Hillerød Kommune, at det er
uhensigtsmæssigt, at der holdes geder i byzone, hvilket også er
udgangspunktet i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen og kommunes
Forskrift for dyrehold i byzone, hvori det fremgår at hold af geder ikke
er tilladt, dog med mulighed for dispensation.
Hold af geder i byzone kan give anledning til gener i form af lugt
og støj. Når det alligevel er besluttet at meddele dispensation, skyldes
det, at der i en årrække har været holdt geder på bofællesskabets
fællesarealer, uden at det har givet anledning til klager til kommunen.
Bofællesskabet har sørget for indhegning, mobilehegn og læ til
gederne, og det vurderes endvidere, at gederne kan bidrage til
landskabsplejen af fællesarealet samt være til glæde for
bofællesskabets beboere.
Det er Hillerød Kommunes samlet vurdering, at der med de stillede
vilkår kan meddeles dispensation til hold af op til 4 geder på
ejendommen, uden at det vil udgøre en gene for omgivelserne.
Lovgrundlag for afgørelse
I henhold til Miljøaktivitetsbekendtgørelsen § 8, stk. 1 er det ikke
tilladt at etablere et hold af geder inden for byzone.
Kommunalbestyrelsen kan dog meddele dispensation fra forbuddet,
jf. § 8, stk. 3 i bekendtgørelsen.
Hillerød Kommune har i henhold til Miljøaktivitetsbekendtgørelsen
§20 nr. 2 udarbejdet en forskrift for Dyrehold i Byzonen. I henhold
til forskriftens §2 stk. 3 kan kommunen i særlige tilfælde
dispenserer fra forbuddet om dyrehold i byzonen.
Fødevarestyrelsen har udarbejdet en folder3 over yderligere krav, der
skal overholdes i forbindelse med hold af får og geder.
Klagevejledning
I henhold til Miljøaktivitetsbekendtgørelsen §21 stk. 1 og stk. 2. kan
Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse eller
kommunale forskrifter ikke påklages til anden administrativ
myndighed.
Aktindsigt
Sagen er omfattet af renten til aktindsigt efter Forvaltningslovens4 §
9. Aktindsigt opnås ved at rette henvendelse til Hillerød Kommune,
Miljø og Byg.

Med venlig hilsen

3
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https://www.foedevarestyrelsen.dk/Publikationer/Alle%20publikationer/Hold_af_faar_og_geder.pdf
Forvaltningsloven (LBK nr. 433 af 22-04-2014)
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Rasmus Møller Bøggild
Miljømedarbejder

Kopi sendt til følgende naboejendomme:
- Grundejerforeningen Slåenbækken
- Hillerød Kommune, Hulvejen 31, 3400 Hillerød
- Grundejerforeningen Slettebjerget 68-95
- Grundejerforeningen Slettebjerget 96-191
- Hulvejen 35, 3400 Hillerød
- Brødeskovvej 36, 3400 Hillerød
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