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Afgørelse om godkendelsespligt – vedr. ombygning af gl. kostald til kalve og tyre på 
Grønholtvej 1, 5800 Nyborg. CVR. nr. 15081279 
 
Nyborg Kommune har den  22. december 2011 modtaget anmeldelse om ombygning af en gl. 
kostald til kalve og tyre på Grønholtvej 1, 5800 Nyborg.  

Af anmeldelsen fremgår, at den tidligere kostald (bindestald) på 618 m2 ønskes ombygget til 
kalve og tyre. Der laves en ny bundkonstruktion til dybstrøelse med tilhørende afløb og porte 
med ventilation. Der vil derudover blive etableret sygebokse og kælvingsbokse i det staldan-
læg, der i dag anvendes til opstaldning af kalve. 

Anmeldelsen er foretaget med hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens1 § 19 c.   

Husdyrbruget er en kvæggård med 130 malkekøer, 100 kvier (6-27 mdr), 30 småkalve (0-6 
mdr) og 65 tyre (40-450 kg), i alt svarende til 255,6 DE. 

Der har i januar måned været korrespondance mellem ansøger og kommune vedr. mulig æn-
dring af anmeldelsen, men dette er ikke ønsket gennemført fra ansøgers side.  

 

Afgørelse 

Nyborg Kommune vurderer, at den anmeldte ombygning af den gamle kostald er godkendel-
sespligtig i henhold til husdyrbrugslovens § 122, da ombygning af staldanlægget med nyt gulv 
vurderes at være en ændring af husdyrbruget, som kan medføre forøget forurening. Dette er i 
overensstemmelse med vejledningen til husdyrbrugsloven samt Miljøklagenævnets afgørelser. 

 
Begrundelse 
 
For at kunne benytte anmeldeordningen er der en række betingelser, der skal være opfyldt. 
Disse betingelser sikrer, at projektet, der anmeldes, ikke vil medføre nogen skade på det om 
givende miljø eller landskab3. 

Ændring eller udvidelser af staldanlæg på kvægbrug til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige 
krav, kan ske ved tilbygning til eksisterende anlæg eller ved opførelse af nyt anlæg i umiddel-
bar tilknytning til eksisterende staldanlæg.  

Ændringen eller udvidelsen begrænses til det for opfyldelse af de dyrevelfærdsmæssige krav 
nødvendige, og må ikke indebære renoveringer eksisterende staldanlæg.  
 

                                            
1
 Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere 

ændringer. 
2
 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere 

ændringer. 
3
 Notat vedr. anmeldeordninger for husdyrbrug. Miljøstyrelsen den 11. april 2011. 
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Ændringen af den gamle kostald fra bindestald med grebning til dybstrøelse på hele arealet 
ved at bryde gulvet op og støbe nyt, anses for at være en ændring af gulvtype, der kan have 
betydning for forureningen fra stalden.  
 
Alle etableringer, ændringer eller udvidelser på husdyrbruget, der medfører forøget forurening, 
eller anden virkning på miljøet er godkendelsespligtigt i henhold til § 12 i husdyrbrugsloven. 
 

 

Bygningstegning 

 

 

 

 

Klagevejledning og offentliggørelse 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøger og enhver, 
der har en væsentlig, individuel interesse i sagen samt Miljøministeren og visse myndigheder 
og organisationer. Afgørelsen bliver offentliggjort i Lokalavisen Nyborg den 13. marts 2012. 
Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter afgørelsens annoncering, dvs. inden den 10. 
april 2012 ved kontortids ophør 
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En eventuel klage skal være stilet til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Kø-
benhavn NV, men indsendes skriftligt til Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdeling, Nørre-
voldgade 9, Nyborg eller pr. mail til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk, som videresender kla-
gen sammen med sagens akter. 
  
Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrgodkendelseslovens § 90. 
En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen den 13. marts 2012. 
 
 

 
 
 
Kopi til : 
 

• LRØ Byggerådgivning, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens att. Peter Kristiansen. 
E-post: psk@lro.dk 

• Naturstyrelsen Odense. CF Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. 
E-post: Ode@nst.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: dn@dn.dk 

• Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia  

• E-post: mail@dkfisk.dk  

• Ferskvandsfiskeriforeningen, v/Niels Barslund,  
E-post: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

• Friluftsrådet v. Claus Lykke, Ole Suhrsgade 11, 5800 Nyborg.  
E-post: Claus.lyk@dadlnet.dk 

• Danmarks Sportsfiskerforbund. Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. 
E-post: frodethorhauge@stofanet.dk 

• Dansk Ornitologisk Forening, E-post: natur@dof.dk 
 

 
 

 

 
 


