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Dispensation til ikke-erhvervsmæssigt hestehold, Revlsbjergvej 22, 8960 
Randers SØ.

Randers Kommune har den 3. juli 2018, modtaget ansøgning om dispensation 
til et ikke erhvervsmæssigt hestehold på ejendommen Revlsbjergvej 22, 8960 
Randers SØ.

Ejendommen er beliggende i et område, der ved lokalplan (Nr. 105 Neder 
Romalt) er udlagt til blandet bolig og erhvervsformål. Ifølge § 8 i 
Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter, 
er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt i området. Kommunen 
kan jf. §8, stk. 3 dispensere for forbuddet, særligt for ejendomme med 
bestående stalde, møddinger m.v. Dispensationen kan gives på vilkår for 
indretning af stald og lignende samt møddinger m.v. Et erhvervsmæssigt 
hestehold består jf. § 7 af maksimalt 4 heste med tilhørende føl (op til 12 
måneder).

Randers Kommune har besigtiget ejendommen den 19. juni 2018. I 
udhus/garage er der indrettet en hesteboks. Der er et mobilt læskur på 
ejendommen og hestene har adgang til afgræsning på naboejendommen 
Revlsbjergvej 21. Der er ingen møddingsplads og gødning afsættes til 
Revlsbjergvej 21, hvor der er registreret et erhvervsmæssigt dyrehold. Udover 
en ridehest og en lille pony er der ca. 10 høns og 4 voksne hunde på 
ejendommen.
 
Randers Kommune meddeler hermed dispensation til et ikke-erhvervsmæssigt 
hestehold bestående af 2 heste. Antallet af heste begrænses til 2, da det 
vurderes, at der ikke er fast opstaldningsplads til mere. Dispensationen gives 
desuden på vilkår om, at gødning opbevares på anden ejendom. I afgørelsen er 
der desuden lagt vægt på, at lokalplanens formål bl.a. er at arealerne mellem 
landsbyen (Drastrup) og de omkringliggende boligområder skal forblive et 
sammenhængende grønt bælte af landskabelig karakter friholdt for bebyggelse 
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og beplantning. Hold af heste (og andre græssende dyr) vurderes at 
understøtte dette formål. 

Randers Kommune gør opmærksom på, at såfremt dyreholdet giver anledning 
til væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening, kan kommunen 
udstede påbud om afhjælpende foranstaltninger eller forbud mod dyreholdet 
(§ 10, stk. 1-2 i ovennævnte bekendtgørelse).

Udkast til dispensation har været i nabohøring i 14 dage, fra den 10. juli til 25. 
juli 2018. Der er/er ikke indkommet bemærkninger.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Med venlig hilsen

Peter Dalgas Kruse
Biolog


