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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i
eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.:
36615442
Nyborg Kommune modtog 28. juli 2017 anmeldelse om udvidelse af dyreholdet i eksisterende
stald, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens1 § 30 på ovennævnte ejendom. Nedenstående
tabel viser den nuværende og den anmeldte produktion. Det fremgår desuden af anmeldelsen,
at der ikke foretages godkendelsespligtige ændringer af produktionsanlægget i forbindelse med
udvidelsen af dyreholdet.
Slagtesvin, stk.
Dyrehold – nudrift

3.461 (32 - 107 kg)

Dyrehold – anmeldt

3.514 (30 - 110 kg)

Antal DE
jf. bilag 1 afsnit A
96,14

Antal DE
jf. bilag 1
afsnit D
96,14

Antal DE
jf. bilag 1
afsnit H
96,14

Af anmeldeordningen fremgår, at der skal være opfyldt en række kriterier for at skiftet i dyretype kan ske uden forudgående tilladelse/godkendelse. Når disse kriterier er opfyldt vurderer
Miljøstyrelsen, at den anmeldte udvidelse af dyreholdet ikke vil give anledning til en væsentlig
negativ påvirkning af miljøet i forhold til den nuværende miljøpåvirkning. Kommunen er således
forpligtiget til at imødekomme en anmeldelse om udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde,
hvis kriterierne om anmeldelse er opfyldt. De kriterier, som skal være opfyldt ved skift i dyretype
er:
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1.

Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30 kan kun finde sted ved udvidelse
af antal husdyr på husdyrbrug, der ikke er omfattet af tilladelse eller godkendelse efter §§ 1012 i husdyrbrugloven2.

2.

Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30 kan ikke finde sted, hvis etablering, udvidelse eller ændring af dyreholdet medfører en overskridelse af en stipladsgrænse, jf.
§ 12, stk. 1 i husdyrbrugloven, medmindre dyreholdet er omfattet af en godkendelse meddelt
efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven3.

3.

Antal husdyr må kun udvides i staldanlæg, hvis staldanlægget overholder følgende afstandskrav til ammoniakfølsom natur omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for ammoniak:
a) Kategori 1-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 325 m, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden, mindst 450 m, hvis der er ét andet husdyrbrug i nærheden, eller mindst 650 m, hvis der
er mere end ét husdyrbrug i nærheden, jf. bilag 3, tabel 3.
b) Kategori 2-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 250 m.
c) Kategori 3-natur, jf. bilag 3, punkt 3: Mindst 100 m.

4.

Hvis dyreholdet efter anmeldelsen overstiger en dyreenheds- eller stipladsgrænse i § 12 i lov

Bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
Lov nr. 256 af 21. marts 2017 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v..
3 Lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, med senere ændringer.
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om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal staldanlægget i stedet for kravene efter nr. 1, litra a-c, overholde følgende afstandskrav til ammoniakfølsom natur omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for ammoniak:
a) Kategori 1-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 525 m, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden, mindst 700 m, hvis der er ét andet husdyrbrug i nærheden, eller mindst 950 m, hvis der
er mere end ét husdyrbrug i nærheden, jf. bilag 3, tabel 3.
b) Kategori 2-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 425 m.
c) Kategori 3-natur, jf. bilag 3, punkt 3: Mindst 160 m.
5.

Husdyrbruget skal efter udvidelsen overholde beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B.

6.

Produktionen må højst udvides således, at antal dyreenheder for den anmeldte produktion,
som er beregnet efter omregningsfaktoren for dyreenheder efter husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit H ikke overstiger antal dyreenheder, som er beregnet efter husdyrgødningsbekendtgørelsens4 bilag 1, afsnit A.

7.

Produktionen må ikke tidligere være udvidet i henhold til anmeldeordningen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Der gælder dog, at hvis den tidligere udvidelse er sket på grundlag af en
anmeldelse, der er indgivet til og med den 31. december 2014, kan produktionen dog udvides
således, at antal dyreenheder for den anmeldte produktion, som er beregnet efter husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit H ikke overstiger antal dyreenheder, som er beregnet
efter husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit D.

Der er i nedenstående miljøvurdering foretaget en vurdering af, om disse kriterier er opfyldt.

Miljøvurdering
Grundlaget for vurderingen er den indsendte anmeldelse af 28. juli 2017 om udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, matr. nr. 24a Ullerslev By, Ullerslev tilhørende Anne-Marie Stagsted Krogsgård, Vejlebæksvej 10, 5300 Kerteminde. Nedenstående luftfoto viser beliggenheden af Gedsbergvej 16 i forhold til nærmeste omboende og
beskyttet natur.
Der er i det følgende foretaget en vurdering af, om ovennævnte kriterier for det anmeldte projekt er opfyldt.
Ad 1 + 2.
1.

Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30 kan kun finde sted ved
udvidelse af antal husdyr på husdyrbrug, der ikke er omfattet af tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i husdyrbrugloven.

2.

Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30 kan ikke finde sted, hvis
etablering, udvidelse eller ændring af dyreholdet medfører en overskridelse af en stipladsgrænse, jf. § 12, stk. 1 i husdyrbrugloven, medmindre dyreholdet er omfattet af en
godkendelse meddelt efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven.
Den anmeldte produktion er ikke omfattet af en tilladelse eller godkendelse efter husdyrbruglovens § 10, § 11 eller § 12. Antallet af stipladser overstiger ikke grænsen for husdyrbrug omfattet af husdyrbruglovens § 12, stk. 1. Kriterierne 1. og 2. er opfyldt.

Ad 3 + 4.
4

Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
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3.

Antal husdyr må kun udvides i staldanlæg, hvis staldanlægget overholder følgende afstandskrav til ammoniakfølsom natur omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens
beskyttelsesniveau for ammoniak:
a) Kategori 1-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 325 m, hvis der ikke er andre husdyrbrug i
nærheden, mindst 450 m, hvis der er ét andet husdyrbrug i nærheden, eller mindst 650
m, hvis der er mere end ét husdyrbrug i nærheden, jf. bilag 3, tabel 3.
b) Kategori 2-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 250 m.
c) Kategori 3-natur, jf. bilag 3, punkt 3: Mindst 100 m.

4.

Hvis dyreholdet efter anmeldelsen overstiger dyreenheds- eller stipladsgrænsen i § 12 i
husdyrbrugloven, skal staldanlægget i stedet for kravene efter nr. 1, litra a-c, overholde
følgende afstandskrav til ammoniakfølsom natur omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for ammoniak:
a) Kategori 1-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 525 m, hvis der ikke er andre husdyrbrug i
nærheden, mindst 700 m, hvis der er ét andet husdyrbrug i nærheden, eller mindst 950
m, hvis der er mere end ét husdyrbrug i nærheden, jf. bilag 3, tabel 3.
b) Kategori 2-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 425 m.
c) Kategori 3-natur, jf. bilag 3, punkt 3: Mindst 160 m.
I forhold til kriterie 3 er der et andet husdyrbrug i nærheden. Dette betyder, at afstanden fra det
anmeldte staldanlæg til kategori 1-natur skal være mindst 450 m. Afstanden til nærmeste kategori 1-, 2- og 3-natur fremgår af nedenstående:
Naturtype
Kategori 1-natur
Kategori 2-natur
Kategori 3-natur

Afstandskrav, m
450
250
100

Afstand, m
6.100
5.800
280

Som det fremgår af ovenstående er afstanden fra staldanlægget til de nærmeste naturområder
omfattet af hhv. kategori 1-, 2- eller 3-naturområder alle større end afstandskravene.
Kriterie 4 er overholdt, da dyreholdet ikke overstiger dyreenheds- eller stipladsgrænsen i § 12 i
husdyrbrugloven. Kriterie 3 og 4 er opfyldt.

Ad 5.
5.

Husdyrbruget skal efter udvidelsen overholde beskyttelsesniveauet for lugt som angivet
i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B.
Der er med anmeldelsen indsendt fiktivt ansøgningsskema nr. 102317, hvor der bl.a. er foretaget en beregning af lugtgeneafstandene. De fremgår af nedenstående tabel:
Omboende/kategori
Byzone
Samlet bebyggelse
Enkeltbolig i landzone

Afstand (m)

Beregnet geneafstand (m)
540
380
180

291
163
92

Som det fremgår af ovenstående tabel er de beregnede geneafstande for hhv. byzone, samlet
bebyggelse og enkeltbolig i landzone alle mindre end de faktiske afstande. Dette betyder, at
beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt. Kriteriet er opfyldt.

Ad 6 + 7
6.

Produktionen må højst udvides således, at antal dyreenheder for den anmeldte produk-
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tion, som er beregnet efter omregningsfaktoren for dyreenheder efter husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit H ikke overstiger antal dyreenheder, som er beregnet
efter husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit A.
7.

Produktionen må ikke tidligere være udvidet i henhold til anmeldeordningen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Der gælder dog, at hvis den tidligere udvidelse er sket
på grundlag af en anmeldelse, der er indgivet til og med den 31. december 2014, kan
produktionen dog udvides således, at antal dyreenheder for den anmeldte produktion,
som er beregnet efter husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit H ikke overstiger
antal dyreenheder, som er beregnet efter husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1,
afsnit D.
Der er 16. oktober 2012 meddelt ikke-godkendelsespligt til udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde efter den daværende anmeldeordning i § 19f i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Dette betyder, at det anmeldte ikke skal vurderes i henhold til kriterie 6, men i stedet i
henhold til kriterie 7. Der er med anmeldelsen indsendt en beregning af antal dyreenheder,
som anført i kriterie 7. Disse beregninger fremgår af nedenstående tabel.
Slagtesvin, stk.
Dyrehold – nudrift

3.461 (32 - 107 kg)

Dyrehold – anmeldt

3.514 (30 - 110 kg)

Antal DE
jf. bilag 1
afsnit A
96,14

Antal DE
jf. bilag 1
afsnit D
96,14

Antal DE
jf. bilag 1
afsnit H
96,14

Som det fremgår af ovenstående tabel er beregningen af antal DE i henhold til afsnit H ikke
større end beregningen efter afsnit D. Kriterie 7 er opfyldt.

Partshøring
Da det anmeldte kun omfatter en produktionsforøgelse på samlet 53 slagtesvin pr. år vurderes
det anmeldte at være af underordnet betydning for naboerne. Der er derfor ikke foretaget høring af naboerne til Gedsbergvej 16. Afgørelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Lokalavisen Nyborg.
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Beskyttede Naturtyper
§3 enge
§3 hede
§3 moser
§3 overdrev
§3 strandeng
§3 sø
§3-vandløb

Afgørelse
Nyborg Kommune meddeler hermed ikke-godkendelsespligt til udvidelse af dyreholdet i eksisterende stald på ejendommen matr.nr. 24a m.fl. Ullerslev By, Ullerslev beliggende Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, da det vurderes at det ikke vil være til skade for miljøet, herunder at det
ikke vil påvirke naboerne væsentligt.
Afgørelsen er truffet i medfør af § 30 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Afgørelsen om ikke-godkendelsespligt meddeles på betingelse af følgende:


Produktionsanlægget på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev tillades drevet med en årlig
produktion på maksimalt 3.514 stk. slagtesvin (30-110 kg), svarende til i alt 96,14 DE.



Produktionen skal være jævnt fordelt over året.

Eventuelle andre nødvendige tilladelser er ikke omfattet af denne afgørelse.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen Nyborg 26. september 2017.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan efter husdyrbruglovens kap. 7, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en
væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.
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Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsens annoncering. Miljø- og Fødevareklagenævnet
skal dermed have modtaget klagen senest 24. oktober 2017.
Indgivelse af klage
En klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen indsendes
via Klageportalen, der ligger på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside,
www.nmkn.dk.
Adgangen til klageportalen sker via www.borger.dk og www.virk.dk. Der er direkte link til disse
steder via forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Vejledning om hvordan
man logger på og anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider.
På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside findes information om, hvordan man klager
via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og emailadresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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.
Gebyr
Der skal betales et gebyr for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret betales ved
elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling.
Virkning af klage
En klage over miljøgodkendelser eller andre afgørelser efter husdyrbrugloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen eller anden afgørelse, medmindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at evt. udnyttelse af godkendelsen inden Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.
Domstolene
Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene. En eventuel sag skal være anlagt inden 6
måneder efter endelig afgørelse.
På Nyborg Kommunes vegne 20. september 2017.
Venlig hilsen
Elisabeth O. Sørensen
Konst. gruppeleder Natur og Miljø

Bo Clausen
Miljøsagsbehandler
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Modtagere af kopi af afgørelse









Centrovice, att. Jan B. Olsen. Damsbo vej 11, 5492 Vissenbjerg.
E-post: jbo@centrovice.dk
Sundhedsstyrelsen. E-post: syd@sst.dk
Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N.
E-post: husdyr@ecocouncil.dk
Danmarks Naturfredningsforening. Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
E-post: dnnyborg-sager@dn.dk
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia.
E-post: mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen, v/Niels Barslund.
E-post: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund. Worsaaesgade 1, 7100 Vejle.
E-post: frodethorhauge@stofanet.dk
Dansk Ornitologisk Forening
E-post: natur@dof.dk; nyborg@dof.dk
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