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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af en minkhal på Ferritslevvej 94, 
5540 Ullerslev, cvr-nr.: 28237588 
 
Nyborg Kommune har 23. juli 2015 modtaget anmeldelse, efter husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsens1 anmeldeordning i § 30 om udvidelse af produktionsanlægget til opfyldelse af  dyre-
velfærdsmæssige krav på ovennævnte landbrugsejendom, jf. bekendtgørelse om beskyttelse 
af pelsdyr. 

Af anmeldelsen fremgår, at der etableres 1 stk. 4-rækket minkhal på 385 m2 (7x55 m) i tilknyt-
ning til de eksisterende minkhaller. Tilbygningen anses for at være erhvervsmæssigt nødvendig 
for husdyrbruget. Det fremgår desuden af anmeldelsen, at der ikke foretages godkendelsesplig-
tige ændringer af produktionsanlægget i forbindelse med etableringen af tilbygningen. 

Jf. ovennævnte anmeldeordning i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, kan produktionsanlæg 
på husdyrbrug udvides i forbindelse med opfyldelse af ændrede dyrevelfærdsmæssige krav.  
Der skal dog være opfyldt en række kriterier for at udvidelsen kan ske uden forudgående god-
kendelse. Når disse kriterier er opfyldt vurderer Miljøstyrelsen, at det anmeldte ikke vil give an-
ledning 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 produkti-
onsanlægget i forbindelse med opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav, hvis kriterierne om 
anmeldelse er opfyldt. 

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

 
 

Miljøvurdering  

Nedenstående luftfoto viser beliggenheden af produktionsanlægget på Ferritslevvej 94 i forhold 
til nærmeste omboende og beskyttet natur. Den anmeldte tilbygning er indtegnet i luftfotoet 
med grå skravering. Ferritslevvej 94 er beliggende i landzone. 

I henhold til § 30 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, samt § 8 i husdyrgodkendelsesloven2, 
skal følgende betingelser m.v. være opfyldt ved udvidelse eller ændring af staldanlæg til opfyl-
delse af dyrevelfærdsmæssige krav: 

1. Ændringen eller udvidelsen må ikke medføre væsentlige ændringer i eksiste-
rende terræn, og skal placeres i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggel-
sesarealer på ejendommen 

Det anmeldte etableres i umiddelbar tilknytning til eksisterende staldanlæg og vil ikke medfø-
re væsentlige ændringer i terræn. Betingelsen vurderes at være opfyldt. 

 

 

                                            
1
 Bekendtgørelse nr. 1298 af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 

2
 Lov nr. 868 af 3. juli 2015 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 
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Oversigt over beliggenheden af den anmeldte minkhal i forhold til eksisterende bygninger på 
Ferritslevvej 94. 
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2. Ændringen eller udvidelsen skal fremstå i samme byggestil som det eksiste-
rende produktionsanlæg, herunder i samme byggematerialer, farver og tag-
hældning 

Af anmeldelsen fremgår, at det anmeldte byggeri vil blive etableret i samme materialer m.v. 
som eksisterende byggeri. Betingelsen vurderes at være opfyldt. 

 

3. Bygningsbredden af ændringen eller udvidelsen må ikke overstige det eksiste-
rende produktionsanlægs bredde med mere end 5%, dog maksimalt 2 m 

Den anmeldte 4-rækkede minkhal vil være bredere end farmen 2-rækkede minkhaller men 
mindre end farmens 12-rækkede lukkede haller. Betingelsen vurderes at være opfyldt. 

 

4. Bygningshøjde, herunder taghøjde, af ændringen eller udvidelsen må ikke 
overstige det eksisterende produktionsanlægs højde med mere end 1,5 m 

Af anmeldelsen fremgår, at det anmeldte byggeri vil ikke overstige højden af det eksisteren-
de produktionsanlæg. Betingelsen vurderes at være opfyldt. 

 

5. Husdyrproduktionens størrelse og sammensætning må ikke ændres som følge 
af udvidelsen eller ændringen af produktionsanlægget 

Der foretages ingen ændringer i dyreholdets størrelse eller sammensætning i forbindelse 
med etablering af det anmeldte byggeri. Betingelsen vurderes at være opfyldt. 

 

6. Ændring eller udvidelse af staldanlæg, der er beliggende 100 m eller mindre 
fra nabobeboelse, må ikke udføres nærmere nabobeboelse, end det produkti-
onsanlæg, der udvides eller ændres. 

Mindste afstand til nærmeste nabobeboelse er ca. 115 m. Det anmeldte byggeri etableres 
desuden i retning væk fra nabobeboelsen. Betingelsen vurderes at være opfyldt. 

 

7. Placeringen af ventilationsafkast på det produktionsanlæg, der udvides eller 
ændres, skal enten bevares uændret eller flyttes i retning væk fra nedennævn-
te relevante naturområder, hvis udvidelsen eller ændringen placeres 300 m 
eller mindre fra følgende områder: 

 Aktuel afstand 

Naturområder omfattet af husdyrgodkendelseslovens §7, stk. 1   1000  m 

Andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegnings-
grundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder. 

  1000  m 

Heder, moser og overdrev beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 Ca. 150  m 

Ammoniakfølsom skov  Ca. 420  m 

Afstandskravet i forhold til ammoniakfølsomme naturtyper vurderes at være opfyldt, da ingen 
dele af den anmeldte minkhal kommer til at ligge tættere på beskyttede ammoniakfølsomme 
naturområder end de eksisterende minkhaller.  
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8. Udvidelsen af produktionsanlægget skal overholde afstandskrav i husdyrgod-
kendelseslovens § 8 

Område  Afstandskrav Aktuel afstand 

Ikke almene vandforsyningsanlæg 25 meter   25 meter 

Almene vandforsyningsanlæg 50 meter   50 meter 

Levnedsmiddelvirksomhed 25 meter   25 meter 

Vandløb (herunder dræn) og søer 15 meter   15 meter 

Offentlig vej og privat fællesvej 15 meter   15 meter 

Beboelse på samme ejendom 15 meter   15 meter 

Naboskel 30 meter   30 meter 

Husdyrgodkendelseslovens afstandskrav vurderes at være opfyldt.  

 

9. Det anmeldte må ikke være i strid med beskyttelseslinjer, fredede områder, 
landskabelige interesser, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kul-
turmiljøer og nationale geologiske interesseområder, jf. husdyrgodkendelses-
bekendtgørelsens § 38, stk. 2 

Ligger udvidelsen af produktionsanlægget indenfor: 

skovbyggelinje nej 

søbeskyttelseslinje nej 

åbeskyttelseslinje nej 

strandbeskyttelseslinje nej 

kystlinje /kystnærhedszone nej 

klitfredning nej 

kirkezoner nej 

fredet område nej 

fredede fortidsminder nej 

beskyttede diger nej 

landskabeligt interesseområde  nej 

område med særlige naturbeskyttelsesinteresser nej 

område med værdifulde kulturmiljøer nej 

område med nationale geologiske interesser nej 

Den anmeldte minkhal ligger uden ovennævnte beskyttelseslinjer og uden for områder om-
fattet af ovennævnte beskyttelsesinteresser. Den vurderes derfor, da den samtidig etableres 
i umiddelbar tilknytning til de eksisterende minkhaller og da den størrelses- eller udseende-
mæssigt ikke afviger fra de eksisterende haller, ikke at værre i strid med beskyttelsen af 
ovenstående områder og interesser. 

 

10. Nabohøring, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 38, stk. 4, skal naboer 
gøres skriftligt bekendt med anmeldelsen og give dem adgang til  at udtale sig 
inden for 2 uger. 

Der er den 15. september 2015 foretaget partshøring af beboere i 5 ejendomme, som ligger 
inden for 300 m fra den anmeldte udvidelse af produktionsanlægget. Der er ikke indkommet 
bemærkninger til det anmeldte i forbindelse med partshøringen. 
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Samlet vurdering 
Samlet er det Nyborg Kommunes vurdering, at udvidelse af produktionsanlægget opfylder kra-
vene for en anmeldelse i henhold til § 30 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og at det kan 
udvides som anmeldt, uden at det vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af det omgiven-
de miljø og omboende. Det er derfor Nyborg Kommunes vurdering, at byggeriet kan udføres 
som anmeldt og på de betingelser, der fremgår af afgørelsen. 
 
 

Afgørelse 

På baggrund af det anmeldte og ovenstående miljøvurdering meddeler Nyborg Kommune her-
med afgørelse om, at produktionsanlægget kan udvides med 1 stk. 4-rækket minkhal på 385 
m2 (7 x 55 m) på minkfarmen matr. nr. 14t m.fl. Ellinge By, Ellinge beliggende Ferritslevvej 94, 
5540 Ullerslev.  

Afgørelsen er truffet i medfør af § 30 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.  

Afgørelsen er betinget af, at udvidelsen af produktionsanlægget etableres i overensstemmelse 
med anmeldelsen. 

Eventuelle andre nødvendige tilladelser, f.eks. byggetilladelse, er ikke omfattet af denne afgø-
relse. 
 

Offentliggørelse 

Miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen Nyborg 13. oktober 2015. 
 

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan efter husdyrgodkendelseslovens kap. 7, påklages til Natur- og Miljøklage-

nævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har 

en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. 

Klagefrist  

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsens annoncering. Natur- og Miljøklagenævnet skal 

dermed have modtaget klagen senest 10. november 2015.  

Indgivelse af klage 
En klage over denne afgørelse, skal ske til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen indsendes via 
Klageportalen, der ligger på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets 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 Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Vejledning om hvordan man 
logger på og anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider.  

På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside findes information om, hvordan man klager via 

Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-

postadresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet. 

Natur- og Miljøklagenævnet 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 bru-
ge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet 
afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklage-
nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Gebyr 
Der er et gebyr på kr. 500 for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret betales med be-
talingskort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra Natur- og Miljøklagenævnet. 

Virkning af klage 
En klage over miljøgodkendelser eller andre afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven har ikke 
opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen eller anden afgørelse, medmindre 
Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at evt. udnyttelse af god-
kendelsen inden Natur- og Miljøklagenævnet 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 7. oktober 2015. 
 
 

Anne G. Pedersen   Bo Clausen 
Gruppeleder Natur og Miljø  Agronom, miljøsagsbehandler 
 
 
 
 
 

Modtagere af kopi af afgørelsen 
  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  

  Michael Larsen. Ferritslevvej 84, 5540  Ullerslev 

  Jeanette Larsen. Ferritslevvej 84, 5540  Ullerslev 

  Jonna Holmsted Eriksen. Ferritslevvej 86, 5540  Ullerslev 

  Lars Henriksen. Ferritslevvej 86, 5540  Ullerslev 

  Michael Pedersen. Ferritslevvej 88,  5540  Ullerslev 

  Johannes Uldal Tranberg. Ferritslevvej 90, 5540  Ullerslev 

  Malina Uldal Tranberg. Ferritslevvej 90, 5540  Ullerslev 

  Lene Sønderskov Rasmussen. Ferritslevvej 96, 5540  Ullerslev 

  Michael Rasmussen. Ferritslevvej 96, 5540  Ullerslev 

  Kirsten Joan Andersen. Ferritslevvej 113, 5540  Ullerslev 

  Hans Evald Rask Andersen. Ferritslevvej 113, 5540  Ullerslev 

  Mads Larsen. Ferritslevvej 84, 5540 Ullerslev 
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