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Aalborg Kommune giver hermed tilladelse efter § 10 i Lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug1 til udvidelse af ovennævnte hestehold. Kommunen har vurderet,
at tilladelsen kan meddeles med vilkår om, der højst må være 50 heste på stald.
Samtidig meddeles landzonetilladelse til at flytte møddingspladsen samt dispensation
til at placere møddingspladsen indtil 5 m fra privat fællesvej – Elkærvej.
Hvis forudsætningerne for afgørelsen ændres, skal vi behandle sagen igen. De væsentligste forudsætninger er beskrevet i afsnittet ”Projektbeskrivelse” nedenfor.
Offentliggørelse
Tilladelsen vil blive offentliggjort på www.dma.mst.dk (DMA: Digital Miljøadministration)
Flere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, kan du kontakte undertegnede på telefon 9931
2146 eller via e-mail: miljoe@aalborg.dk.
Vilkår:
 Hesteholdet må højst udvides til:
Fremtidig tilladt hestehold
Antal
Årsheste under 300 kg
10
Årsheste 500 – 700 kg
35
Årsheste 300 – 500 kg
35
80
I alt

1 Lov nr. 1572 af 20. december 2006.

DE (dyreenheder)
2,13
12,07
15,22
29,42

Sagsnr.:
2015-002390
Dok.nr.:
2015-002390-37
Init.: NIL
EAN nr.: 5798003742977
Åbningstider:
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00
Har du fået dette brev digitalt kan
du svare ved at bruge ”besvar”knappen i Digital Post/eBoks. Du
kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på aalborg.dk eller
via Digital Post på borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital
Post kan du ringe til Den Digitale
Hotline på 7020 0000



Sammensætningen af 50 heste på stald er godkendt således:

Det accepteres at antallet og størrelsen af hestene varierer, så længe det
samlede antal DE af heste på stald ikke overskrides.


De øvrige 30 heste skal være udegående.



Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viste, at lugtemissionen ikke kan overholdes.



Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften af husdyrbruget giver anledning til væsentligt flere lugtgener for de omkringboende end forventet,
skal husdyrbruget lade udarbejde en handlingsplan for at nedbringe lugtgenerne, herunder evt. foretage lugtmålinger. Inden dokumentationsprogrammet iværksættes, skal det godkendes af tilsynsmyndigheden, og undersøgelsens omfang vil efter konkret vurdering blive fastsat af tilsynsmyndigheden.
Alle udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.



Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for
ophold af skadedyr (rotter m.v.).



Viser ovennævnte dokumentation, at der er væsentlige lugtgener, skal de afhjælpende foranstaltninger udføres efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.



Ny møddingsplads skal placeres som angivet på kortbilag. Møddingspladsen
skal etableres med fast bund og afløb til opsamlingsbeholder og således at
overfladevand fra omlæggende arealer ikke kan løbe ind på møddingsarealet
jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 14.



Møddingspladsen skal i øvrigt anlægges efter forskrifterne i landbrugets
byggeblad om etablering af møddingsplads. Byggeblad er vedhæftet denne
tilladelse.



Der meddeles dispensation fra afstandskravet på 15 m fra privat fællesvej, så
møddingspladsen kan etableres indtil 5 m fra vejkant.



Der skal udarbejdes en handlingsplan for fluebekæmpelse på husdyrbruget
inden ibrugtagningen af tilladelsen.



Der skal ved tilsyn kunne fremvises dokumentation for, at handlingsplan for
fluebekæmpelse følges. F.eks. i form af logbog for udførelse af handlingsplantiltag til forebyggelse af fluer.
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Markdrift med maskiner kun må foregå mellem kl. 7 – 22.

Projektbeskrivelse
Tilladelsen er givet på grundlag af den indsendte ansøgning og efterfølgende tilpasninger. Projektets væsentligste forudsætninger er følgende:
 Der ønskes mulighed for at have op til 80 heste svarende til 29,42 DE. Hestene
fordeler sig størrelsesmæssigt med 10 heste under 300 kg, 35 heste mellem 300 –
500 kg og 35 heste mellem 500 – 700 kg).
 På ejendommen er der staldkapacitet til 50 heste (50 hestebokse).
 De øvrige 30 heste går på fold ude, eller er private heste, som bliver fragtet til og
fra ejendommen. Nogle af de udegående heste går på arealer ved Småengevej 14,
som også ejes af ansøger.
 Antallet af heste på ejendommen kan variere, da en del af hestene er privatopstaldede.
 Møddingspladsen flyttes fra den nuværende placering til en placering umiddelbart
syd for bygningen på østsiden af Elkærvej. Møddingspladsen bliver ca. 15 m x 15
m.
Kommunens vurdering
§ 10 ansøgningsskema
Det er svaret ”ja” til 8 ud af de 10 punkter på ansøgningsskemaet. Der er svaret ”nej”
til punkterne 2 og 5.
Ad pkt. 2: ”Er anlæggene placeret i større afstand end angivet i § 20 i lov om miljøgodkendelse m. v. af husdyrbrug, i forhold til gener for omgivelserne”?
Da ejendommen ligger nærmere end 300 m fra: ”1) en beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse i landzone, og som har en
anden ejer end driftsherren, 2) et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde eller 3) et område i landzone, der i
lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål
med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.”, er der indsendt
en lugtberegning, som viser at lugtgenekriteriet er overholdt.
Da hesteholdet er placeret relativt tæt på bymæssig beboelse, finder Aalborg Kommune at der skal være skærpet opmærksomhed på gener for omgivelserne.
Ad pkt 8: ”Ligger anlæggene uden for registrerede og udpegede lavbundsarealer”?
Her er svaret ”Nej”. Af Aalborg Kommunes kortmateriale fremgår at bygningerne
ikke ligger i lavbundsarealer og der skulle have været svaret ”Ja”.
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Udendørs hestehold
Udegående Heste skal ifølge dyreværnsloven behandles omsorgsfuldt og beskyttes
mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. I Lov om hold af heste og
Bekendtgørelse om udegående heste fastsættes specifikke krav til udendørs hold af
heste om vinteren. Hertil kommer de retningslinjer for hold af udegående dyr, som
følger af Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråds fælles udtalelse fra den 8.
november 2012 om hold af udegående dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr.
Byggeri
Der etableres en ny møddingsplads umiddelbart syd for de eksisterende stalde. Pladsen bliver på ca. 15 m x 15 m.
Aalborg Kommune har vurderet, at den ny placering af møddingsplads er mere fordelagtig med hensyn til at begrænse nabogener end den nuværende.
Da møddingspladssen anvendes dagligt, har kommunen vurderet, at det ikke hensigtsmæssigt at anbringe møddingspladsen 15 m inde på marken, da det kan give
anledning til unødige problemer med en opkørt og vanskeligt farbar adgangsvej.
Nabogener
Pkt. 2. Gener fra hesteholdet. Der er indsendt beregninger af lugtgeneafstanden fra
hesteholdet. Det fremgår af denne, at lugtgenekriterierne er overholdt.

Det er til enhver tid ansøgers ansvar at drive hesteholdet så nabogener begrænses.
Herunder lugt-, støj-, lys- og fluegener. (Se vilkår).
Natur
Kommunen har vurderet, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller
rasteområder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IVa eller ødelægge plantearter
på habitatdirektivets bilag IVb.
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Anlæg
Kategori 1 natur
Der ligger ikke kategori 1 natur indenfor en afstand af anlægget, hvor der deponeres
mere end 0,2 kg N/ha/år i total-deposition. Dette er beregnet ved hjælp af en konsekvensradius, der fremstillet ud fra størrelsen af emissionen fra anlægget.
Det er vurderet ud fra afstanden samt den samlede udledning af ammoniak fra husdyrbruget, at der ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at
det ansøgte projekt ikke har skadelige virkninger på natur kategoriseret som kategori
1 natur, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
Kategori 2 natur
Der ligger ikke kategori 2 natur indenfor en afstand af anlægget, hvor der deponeres
mere end 1 kg N/ha/år i total-deposition. Dette er beregnet ved hjælp af en konsekvensradius, der fremstillet ud fra størrelsen af emissionen fra anlægget.
Det er vurderet ud fra afstanden samt den samlede udledning af ammoniak fra husdyrbruget, at det ansøgte projekt ikke har skadelige virkninger på natur kategoriseret
som kategori 2 natur, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v.
af husdyrbrug.
Kategori 3 natur
Der ligger ikke kategori 3 natur indenfor en afstand af anlægget, hvor der deponeres
mere end 1 kg N/ha/år i mer-deposition. Dette er beregnet ved hjælp af en konsekvensradius, der fremstillet ud fra størrelsen af emissionen fra anlægget.
Det er vurderet ud fra afstanden samt mer-udledning af ammoniak fra husdyrbruget,
at det ansøgte projekt ikke har skadelige virkninger på natur kategoriseret som kategori 1 natur, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
Bilag IV-arter og andre arter
Der er ikke kendskab til forekomst af rødlistearter, særlige ansvarsarter eller bilag
IV-arter i nærheden af anlægget eller udbringningsarealerne. Det er vurderet, at
ingen beskyttede natur arealer, som kunne være leve-, yngle- eller rasteområder for
Bilag IV-arter, vil blive påvirket af det ansøgte projekt. På denne baggrund vurderes
det, at godkendelse af anlægget og arealerne til udbringning af husdyrgødning ikke
vil beskadige eller ødelægge leve-, yngle- eller rasteområder for Bilag IV-arter, rødlistearter eller ansvarsarter.
Vurderingen er foretaget på baggrund af tilgængelige data over fund af arter (Aalborg Kommunens egne registreringer, hjemmesiden: www.habitatarter.dk/ og Naturdata i Danmarks Miljøportal).

Bedste tilgængelige teknik (BAT)
Ifølge godkendelsesvejledningen vil overholdelse af den generelle regulering være
tilstrækkelig til at opfylde kravet om anvendelse af BAT.
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Godkendelsesvejledningen henviser til, at husdyrbruget skal overholde den til enhver
tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, som fastsætter minimumskrav til indretning af stalde, kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg, krav til opbevaring af gødning, ensilage, spildevand m.v., krav til indretning af afløb og til drift samt vedligeholdelse.
Aalborg Kommune har herefter vurderet, at der ved overholdelse af Husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler vil driften af husdyrbruget ikke give anledning til væsentlige gener for omgivelserne
Samlet vurdering
Kommunen finder herefter, at de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og
begrænse forurening ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik er truffet, og at
husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde,
som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.2
Kommunen vurderer endvidere, at til- og frakørsel til anlægget kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende.
Det er Kommunens samlede vurdering, at udvidelsen ikke vil medføre væsentlige
virkninger på miljøet, når ovenstående vilkår overholdes.
Høring
Forud for denne tilladelse har Aalborg Kommune foretaget en høring af 47 naboer til
husdyrbruget. Der i alt indkommet 8 bemærkninger/tilkendegivelser fra naboer, som
føler sig generet af hesteholdet.
./. En liste over naboer, som har reageret, kopier af indsendte bemærkninger samt
ejers/ansøger Poul Erik Madsens udtalelse er vedhæftet som bilag til denne tilladelse.
I alle bemærkningerne klages der over, at man i det nærliggende villakvarter er meget generet af fluer fra hesteholdet. Inde såvel som ude.
Det bemærkes også, at der kan være lugtgener og støj fra drift af ejendommen.
Ansøger/ejer Poul Erik Madsen har indsendt et svar angående bemærkningerne/klagerne. Udtalelsen er vedhæftet.
Aalborg Kommunes bemærkninger og konklusioner
Generelt
Da kommunen er myndighed på tilsyn med miljøforhold på husdyrbrug, skal der
reageres på henvendelser fra naboer eller andre, der føler sig generet eller konstaterer
forhold, som ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Kommunen afgør efter et tilsyn, om en given henvendelse giver anledning til at påbyde ejer af husdyrbruget at foretage tiltag, som afhjælper/stopper det bemeldte forhold.
2 Det er forudsat at Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage
m.v. BEK nr. 865 af 23/06/2017 overholdes.
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Dette gælder uanset om husdyrbruget er miljøgodkendt eller ej.
Der har tidligere været klager over fluer fra hesteholdet på Elkærvej 55. Aalborg
Kommune har i den forbindelse været på besigtigelse og konstateret, at der ikke var
unormalt mange fluer i forhold til, hvad der er forventeligt på denne type ejendom.
Derfor var der kun tjekket om generelle regler for håndtering af gødning, og andre
forhold, som kunne optimere forholdene for opformering af fluer, var overholdt.
Herefter har Aalborg Kommune vurderet, at forholdene på ejendommen overholdt
gældende regler og ikke foretaget sig yderligere.
Forhold som angår overtrædelse af dyreværnsloven er uden for kommunernes myndighedsområde, og skal anmeldes til politiet.
Om denne tilladelse
Med høring om udvidelse af hesteholdet på Elkærvej 55 er der indkommet kommentarer angående gener fra hesteholdet – hovedsageligt fluegener. Naboerne har ikke
oplevet flueproblemet som løst, når der har været klaget til kommunen, og har i nogen grad den opfattelse, at kommunen er tilstrækkeligt påholdende, med at se til, at
miljøreglerne efterleves.
De bemærkninger, som indkom i forbindelse med nabohøringen til denne tilladelse,
gav Aalborg Kommune anledning til at gennemføre et uvarslet tilsyn. Ved dette tilsyn kunne der ikke konstateres fluer i mængder, som kan give anledning til bemærkninger. Det generelle indtryk af anlægget var, at der rydeligt og renholdt.
Efter tilsynet havde Aalborg Kommune et møde med en del af naboerne, hvor problemstillinger angående flue, lugt og miljøregler/love blev diskuteret.
Efterfølgende har Aalborg Kommune været på et varslet tilsyn på Elkærvej 55, hvor
vi drøftede problemerne med Poul Erik Madsen. Samtalen drejede sig i høj grad om,
hvad der kan gøres for at reducere fluemængden yderligere.
Der blev påpeget nogle punkter, hvor reglerne ikke var overholdt. Dette drejede sig
om overholdelse afstand til byzone med foderhække, vandtrug, læskure gødningsopbevaring. Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen må læskure, vandtrug, foderhække
og opbevaring af gødning ikke placeres indenfor 50 meters afstand til byzone eller
nabobeboelse. Disse forhold aftaltes det at bringe i orden, hvilket efterfølgende er
sket. Da gødningsopbevaringen og læskuret på besigtigelsestidspunktet var placeret
tæt på de krævede 50 m, er det dog ikke forventeligt, at en flytning vil mindske flueproblemet hos naboerne mærkbart.
Aalborg Kommune er nået til den konklusion, at flueproblemet ikke skyldes forhold,
som gør, at der er flere fluer end forventeligt på en rideskole, - men at staldanlægget
ligger tæt på et villakvarter. Fluerne skal flyve forholdsvis kort for at nå husene. Beboerne i et villakvarter/bymæssig bebyggelse har en anden forventning til, hvor store
mængder fluer, der kan tolereres.
Tiltag efter nabohøringer
I samråd med Poul Erik Madsen er det derfor besluttet at gennemføre yderligere tiltag for at nedbringe fluemængden.
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Der er ikke en handlingsplan for fluebekæmpelse på ejendommen i øjeblikket. Der
sprøjtes med fluegift i hestestalden, når der skønnes behov herfor, som eneste tiltag
ud over almindelig rengøring og udmugning. Poul Erik Madsen er indstillet på at få
udarbejdet en handlingsplan for fluebekæmpelse og har taget kontakt til sin dyrlæge,
som har stor erfaring med dette.
Aalborg Kommune er enig i, at en indsats med målrettet fluebekæmpelse er vejen
frem i bestræbelserne på at nedbringe fluemængderne til et niveau, som er acceptabelt i bymæssig bebyggelse.
Der stilles derfor et vilkår til denne tilladelse om, at der skal udarbejdes en handlingsplan for fluebekæmpelse på ejendommen inden ibrugtagning af tilladelsen,
og der ved tilsyn skal kunne vises dokumentation for at denne plan overholdes.
Desuden er det indskærpet at reglerne om afstand til bymæssig bebyggelse og naboer
skal overholdes.
Med denne tilladelse gives der også tilladelse til at etablere en ny møddingsplads,
som ligger længere væk fra beboelse end den nuværende. Dette tiltag forventes også
at hjælpe til med at reducere mængden af fluer.
Andre forhold
Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning om ekstern støj for virksomheder. Denne
sætter grænser for støj i boligområder og lav boligbebyggelse:

Områdetype

Man-fre kl. 7-18 Man-fre kl. 18-22 Alle dage
Lørdag kl. 7-14 Lør kl. 14-22
kl. 22-7
Søn- og helligdag
kl. 7-22
Gns. værdi
over refeGns. værdi over Gns. værdi over rencetidsreferencetidsreferencetidsrummet
rummet
rummet

Alle dage
kl. 22-7

Maksimal
Værdi

Boligområde for åbne
og lav boligbebyggel- 45 dB(A)
40 dB(A)
35 dB(A) 50 dB(A)
se
Vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5
af november 1984
Grænseværdierne for støj i dagtimerne er sat for kontinuert støj. Da der ikke er konstant daglig kørsel med maskiner eller andre støjkilder vurderes det, at grænseværdierne aldrig/meget sjældent vil blive overskredet. Derimod vurderes det, at markdrift
tæt på villakvarter i nogle tilfælde vil kunne overstige maksimalværdien på 50 dB.
Der stilles derfor vilkår om, at markdrift med maskiner kun må foregå mellem
7 – 22.
Bortfald af denne tilladelse
Denne tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra dags dato. Herved
forstås at bygge- og anlægsarbejder skal være iværksat. Herefter gælder, at hvis den
meddelte tilladelse, ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende
år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.
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Klagevejledning
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger og
enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger
samt organisationer jf. husdyrbruglovens §§ 84 - 87.
Tilladelsen vil blive offentliggjort på https://dma.mst.dk/ (DMA: Digital Miljøadministration) den 10. oktober 2017.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber
den 7. november 2017.
Eventuel klage skal indgives via Klageportalen på www.nmkn.dk, som du finder et
link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer,
med Nem-ID eller NEMID medarbejder. Klagen sendes gennem klageportalen til
den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du
klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen.
Gebyret er i 2016-niveau på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder
og organisationer.
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
den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
din anmodning kan imødekommes.
En eventuel klage har ikke opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens
eget ansvar (for egen regning og risiko) og indebærer ingen begrænsninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.
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Bilag:





Situationsplan
Byggeblad for møddingsplads
Bemærkninger fra naboer/liste over naboer, som har gjort indsigelser.
Bemærkninger fra ansøger Poul Erik Madsen.

./. Kopi af tilladelse sendt til:









Louise Koed og Teddy Johansen
Conny Larsen
Per Christensen
Birgit og Torben Hausgaard
Christine Bleiken Hansen
Jørgen Nielsen
Hanna og Henning Danielsen
Else Marie og Poul Pedersen



Konsulent
Camilla
Thomsen
LandboNord,
att.
via
e-mail:
clt@landbonord.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – via
e-mail: natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening – Nordjyllands Amt, v/Kurt Rasmussen, Frismosevej 27, 9330 Dronninglund – via e-mail: aalborg@dof.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø –
via e-mail: dnaalborg-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, DN Aalborg, via e-mail: aalborg@dn.dk
Miljøministeriet, Børsgade 4, 1215 København K, via e-mail: mim@mim.dk
Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, via e-mail: husdyr@ecocouncil.dk
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen NORD, Langelandsvej 8, 8940
Randers, via e-mail: senord@sst.dk
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, via email: mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen v/Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, via e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsted, via e-mail:
post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen, Worsaaesgade 1,
7100 Vejle, via e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Jakob Kjær Madsen, Åbrinken 7, 8800 Viborg, via e-mail: jkm@sportsfiskerforbundet.dk
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1651 København V, via e-mail: ae@ae.dk
Forbrugerrådet, Fiolstrædet 17, Postboks 2188, 1017 København K, via email: fbr@fbr.dk
















Tvedens Alle 27, 9381 Sulsted
Tvedens Alle 33, 9381 Sulsted
Tvedens Alle 23, 9381 Sulsted
Tvedens alle 13, 9381 Sulsted
Tvedens Alle 39, 9381 Sulsted
Tvedens Alle 29, 9381 Sulsted
Tvedens Alle 43, 9381 Sulsted
Tvedens Alle 26, 9381 Sulsted
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Situationsplan:
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Liste over naboer som har indsendt bemærkninger til udkast til tilladelse:










Louise Koed og Teddy Johansen
Conny Larsen
Per Christensen
Birgit og Torben Hausgaard
Christine Bleiken Hansen
Jørgen Nielsen
Hanna og Henning Danielsen
Else Marie og Poul Pedersen

Tvedens Alle 27, 9381 Sulsted
Tvedens Alle 33, 9381 Sulsted
Tvedens Alle 23, 9381 Sulsted
Tvedens alle 13, 9381 Sulsted
Tvedens Alle 39, 9381 Sulsted
Tvedens Alle 29, 9381 Sulsted
Tvedens Alle 43, 9381 Sulsted
Tvedens Alle 26, 9381 Sulsted
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Alle nabobemærkninger til udkast til miljøgodkendelse på Elkærvej 55:
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Svar fra ansøger Poul Erik Madsen til bemærkninger og kommentarer fra naboer:

Vi har aldrig haft planer med at ville genere naboerne med fluer
og kan ikke helt forstå det er så galt som der gives udtryk for,
da vi jo selv har dem på nærmeste hold, og alle kommer jo nok
ikke herfra, men nu for vi lavet en handlingsplan vedr. dette
punkt med de fluer i samråd med en dyrlæge som har en masse med
flue bekæmpelse at gøre. Vedr. mail fra dem på Tvedens Alle 27,
kan jeg ikke helt genkende deres punkter da jeg aldrig har hverken set eller mødt / snakket med dem. Men alle er og har altid
været velkommen til at se over til os og se hvor meget vi gør for
byens unge der gerne vil have med heste at gøre, det er jo et
gode for byen at have en rideskole der er let at komme til og
fra, det er det de mangler mange andre steder.
Man skal jo også huske på at gården altid har lagt her, og parcelhusene er kommet til senere.
Venlig hilsen /Best regards
Poul Erik Madsen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Venlig hilsen

Nils Nørgaard
Biolog
9931 2146
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