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Anmeldelse af staldbyggeri til dyrehold (op til 15 dyreenheder) på adressen Kilevej 3, 6990 Ulfborg.
Ringkøbing-Skjern Kommune har, den 4, juli 2017, modtaget en anmeldelse om etablering af dybstrøelsesstald til et dyrehold på under 15
DE på ejendommen beliggende på adressen Kilevej 3, 6990 Ulfborg.
På husdyrbruget er der tilladelse til 5 ammekøer (over 600 kg), 5 tyrekalve (40-220 kg) og 30 slagtekalve (220-440 kg), svarende til 12 DE.
Der sker ingen ændringer i dyreholdet.
Det anmeldte staldbyggeri, som er omfattet af erhvervsmæssigt dyrehold, er indgivet på baggrund af anmelderegler, jvnf. kap. 12, §§ 35 i
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., nr. 1324 af 15. november 2016.
Det anmeldte byggeri omfatter en kalvestald på 340 m2. Kalvestalden
opføres med fast bund og dybstrøelse i hele arealet. Der er ingen afløb
fra stalden. Gavlene opføres med stålplader i neutrale farver. Facaden
mod nord bliver åben, mens facaden mod syd bliver med grå PVC gardin.
Det ansøgte byggeri kommer til at ligge i tilknytning til de eksisterende
bygninger. Se bilag 1.
Håndtering af husdyrgødning
Derudover er det oplyst, at dybstrøelsen køres direkte ud fra stalden
og til udbringning på landbrugsjord.
Ringkøbing-Skjern Kommunes bemærkninger
Dit husdyrbrug er omfattet af reglerne, jvnf. kap. 12, §§ 35-36 i Bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage
m.v., nr. 1324 af 15. november 2016 (husdyrgødningsbekendtgørelsen).
Ved etablering af anlæg, stalde og lignende, samt udvidelse og ændringer af eksisterende husdyrbrug op til 15 dyreenheder, fremgår det
ligeledes, at afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 4
Åbningstider
mandag – onsdag
torsdag
fredag
Rev. Okt. 09

9.30 – 15.00
9.30 – 16.45
9.30 – 13.00

Telefontider
mandag – onsdag
torsdag
fredag

8.00 – 15.30
8.00 – 17.00
8.00 – 13.30

CVR nr. 29 18 96 09
Hjemmeside www.rksk.dk
Telefon 99 74 24 24
Telefax 97 17 87 34

og 6, skal overholdes. Hvor overholdelse af de i § 6 nævnte afstandskrav ikke er mulig for husdyrbrug, kan kommunen, jvnf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6, stk. 4, dispensere herfra.
Ifølge anmeldelsen er alle lovpligtige afstandskrav, med undtagelse af
afstandskrav til naboskel, overholdt, ifølge anmeldelsen. Der er 26 meter fra den ansøgte stald til naboskel mod nord. Afstandskravet er 30
meter
Dispensation: Som det fremgår af bilag 2, ligger den ansøgte stald 26
meter fra til naboskel mod nord. Afstandskravet er 30 meter
Ifølge anmeldelsen er afstandskravene, således ikke overholdt.
Dog kan kommunen dispensere herfra og fastsætte vilkår, som sikrer,
at der ikke opstår forurening, eller væsentlige gener i forbindelse med
anlæggets placering. Der er et ca. 25 meter bredt skovbeplantning
mellem stald og naboskel.
I forbindelsen med denne tilladelse er der foretaget nabohøring, idet
afstandskravet på 30 meter til naboskel ikke er overholdt.
På baggrund af ovennævnte høringssvar samt kommunen vurdering af
gener meddeles hermed dispensation til, at den nye stald kan placeres
ca. 26 meter fra naboske.
På baggrund af ovennævnte, samt det begrænsede dyrehold vurderes
det, at den nye stald ikke vil medføre væsentlige gener for omgivelserne, eller væsentlige risiko for forurening.
Ringkøbing-Skjern Kommune accepterer hermed opførelse af stald på
betingelse af, at staldbyggeriet overholder reglerne i Bekendtgørelse
om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., nr. 1324
af 15. november 2016 (husdyrgødningsbekendtgørelsen).
Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse
Ringkøbing-Skjern kommune godkender hermed det anmeldte staldbyggeri på 340 m2. Samtidig meddeles dispensation til, at den nye
stald må opføres i en afstand af minimum 26 meter fra naboskal mod
nord. som vist på bilag 1.
Det anmeldte staldbyggeri er på betingelse af, at indretning af stald og
opbevaring af fast gødning m.v. overholder reglerne i bekendtgørelse
om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Bek. nr.
1324 af 15. november 2016).
I husdyrgødningsbekendtgørelsen fremgår bl.a.
§ 8.

”Stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr, skal
være indrettet således, at forurening af grundvand og
overfladevand ikke finder sted. De skal have gulve, udført
af bestandige materialer, som er ugennemtrængelige for
fugt. Gulve skal kunne modstå påvirkninger fra dyrene og
de i stalden anvendte redskaber. Der skal etableres et
hensigtsmæssigt afløbssystem til opsamling af flydende
husdyrgødning og restvand i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 22 og 23.”
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§ 11

”Oplagring af fast gødning, må kun ske på møddinger, der
er indrettet i overensstemmelse med § 12, eller i en lukket container, placeret på et befæstet areal med tæthed,
som angivet i § 12, stk. 4 og med afløb til en møddingssaftbeholder, eller lignende, jf. dog § 13. Fast gødning
kan også opbevares efter reglerne i kapitel 7”

§13

Kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. må uanset § 11 oplagres i marken. Oplaget skal opfylde af
standskravene i § 6, stk. 1, og må ikke medføre risiko for
forurening af grund- eller overfladevand.
Stk. 2. Kompost må højst oplagres samme sted i marken i
12 måneder, og markstakkene må ikke placeres samme
sted igen før efter 5 år.
Stk. 3. Den ansvarlige for landbrugsbedriften (driftsherren) skal føre årlige optegnelser over markstakkene. Optegnelserne skal omfatte oplysninger om oplagringsperiode og placering f.eks. ved angivelser på
et kort.

Vurdering:
Den nye stald er ikke i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller områder der i kommuneplan er udpeget med
landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde
kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder, idet byggeriet ligger uden for disse udpegninger.
På baggrund af ovenstående, samt det forhold af stalden er af begrænsede størrelse og ligger i tilknytning til det eksisterende byggeri, er det
Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at opførelse af kalvestald på
340 m2, ikke vil medføre væsentlige gener for omgivelserne, eller væsentlige risiko for forurening.
Ovennævnte vurdering er under forudsætning af, at indretning af stald
og opbevaring af fast gødning og dybstrøelse m.v. overholder reglerne
i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., nr. 1324 af 15. november 2016.
Forhold til anden lovgivning
Derudover skal der gøres opmærksom på, at denne afgørelse ikke fritages fra krav om tilladelse, godkendelse, eller dispensation efter anden lovgivning (herunder Museumsloven).
Endvidere gøres opmærksom på, at denne accept af staldbyggeri, kun
vedrører de miljømæssige forhold og at de bygningsmæssige ændringer skal bygge sagsbehandles særskilt. Opførelse af kalvestalden, må
ikke påbegyndes, før der ligger en særskilt byggetilladelse fra kommunen. Ansøgning om byggetilladelse skal ske til Byg og Miljø i Ringkøbing-Skjern kommune.
Endelig gøres opmærksom på, at såfremt der sker ændringer udover
det anmeldte, skal dette anmeldes til Ringkøbing-Skjern kommune.

Høring
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Udkastet til anmeldt byggeri, samt dispensation til opførelse af kalvestald på 340 m2 på ejendommen Kilevej 5, 6990 Ulfborg, har været i
partshøring hos ansøger og ejer af naboejendom på Kilevej 3 i perioden fra den 6. juli 2017 til og med den 12. juli 2017. I høringsperioden
har naboen indsendt mail og meddelt at han ingen bemærkninger har
til udkastet.

Klagevejledning
1. I henhold til Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold,
husdyrgødning, ensilage m.v., kapitel 14, § 44, stk. 1 kan afgørelser efter denne bekendtgørelse ikke påklages (3-15 DE).
2. Afgørelse vedrørende husdyrbrug, dvs. dyrehold større end 3
DE og hvor der samtidig, er meddelt dispensation, iht. til lovpligtige afstandskrav, jvnf. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt
dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., kapitel 14, § 44, stk.
2, kan dog påklages.

Idet det anmeldte staldbyggeri er omfattet af punkt 2, kan denne anmeldelse påklages til anden administrativ myndighed.

Offentlighed
Afgørelse om anmeldt dispensation og accept af byggeriet vil blive offentliggjort den 14. juli 2017 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug.

Klagevejledning
I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over godkendelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.
Ved klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen
har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af godkendelsen i
klageperioden og imens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar.
Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen.
For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodning om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr. for
privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers
vedkommende.
Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din
klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises, som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.
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Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i
Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være
anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.
Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 11.
august 2017.
Indsendelse af klage
Det er obligatorisk for klager, at bruge Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale Klageportal, med mindre, du har fået en tilladelse fra
Miljø- og Fødevareklagenævnet, der fritager dig for, at anvende den digitale Klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal
bruge den digitale Klageportal.
Digital Klageportal
Hvis du ønsker, at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljøog Fødevareklagenævnet. Du klager, via Klageportalen. Du kan finde
et link 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, typisk med NEM-ID. Klagen
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du betaler klagegebyret med betalingskort i
Klageportalen.
Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en
klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens
Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Hjælp til klage
Miljø- og Fødevareklagenævnet stiller i et vist omfang, en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan
kontaktes pr. tlf.: 7254 1101, eller på mail: nh@naevneneshus.dk. De
kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-tors. 10.00-15.00, fre.
10.00-14.00.
På vegne af Teknik- og Miljøudvalget

___________________
Ivan Thesbjerg
Fagleder
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune

___________________
Anne Marie Susgaard
Sagsbehandler
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing-Skjern Kommune

Bilag:
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Bilag 1: Bygningsoversigt af de eksisterende driftsbygninger
Bilag 2: Oversigtskort der viser naboskel
Bilag 3: Oversigt over lovpligtige afstandskrav

Kopi af afgørelsen med bilag er sendt til:
samt til følgende interessenter:

Ringkøbing-Skjern museum, Arkæologisk Afdeling v/Torben Egebjerg,
e-mail: arkaeologi@levendehistorie.dk

Det økologiske Råd, 2200 København N,
e-mail: husdyr@ecocouncil.dk

Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk, ringkoebing-skjern@dof.dk

Sundhedsstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Høbjerg,
e-mail: senord@sst.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup,
e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Naturfredning, Masnedøgade 20, 2100 København Ø,
e-mail: dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité for Ringkøbing-Skjern Kommune, e-mail: dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten,
e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk,

Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: midtvestjylland@friluftsraadet.dk
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Bilag 1
Bygningsoversigt af de eksisterende
driftsbygninger
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Bilag 2
Oversigtskort der viser naboskel
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Bilag 3
Afstandskrav
Afstandskrav, jf. § 4, stk. 1 i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
Etablering af anlæg, samt udvidelser og ændringer af eksisterende dyrehold, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt:
1. i et eksisterende, eller ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt
byzone-, eller sommerhusområde,
2. i 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 lignende,
3. i en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder, eller
4. i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.
Stk. 2. Dispensation til rideskoler og hestepensioner kan dog meddeles af kommunalbestyrelsen. Dispensationen kan gives på vilkår om særlige krav til driften af ejendommen, indretning af stalde, møddinger m.v.

Afstandskrav jf. § 6, stk. 1 i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
Etablering, udvidelse eller ændring af stalde og lignende indretninger
til dyr samt møddinger og åbne beholdere til husdyrgødning er ikke tilladt inden for følgende afstande:
1. 50 meter til almene vandforsyningsanlæg
2. 25 meter til ikke almene vandforsyningsanlæg
3. 15 meter til vandløb (herunder dræn) og søer over 100 m2
4. 15 meter til offentlig vej og privat fællesvej.
5. 25 meter til levnedsmiddelvirksomhed
6. 15 meter til beboelse på samme ejendom
7. 30 meter til naboskel.
Stk. 2. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning må endvidere ikke
etableres inden for en afstand af 100 meter til åbne vandløb og til søer over
100 m².
Stk. 3. Ensilageoplag, ensilagebeholdere og lukkede beholdere til husdyrgødning samt beholdere til restvand må ikke etableres indenfor de i stk. 1, nr. 1-5
og 7, nævnte afstande.
Stk. 4. Hvor overholdelse af de i stk. 1-3 nævnte afstande ikke er mulig, kan
kommunalbestyrelsen efter ansøgning dispensere herfra. Dispensationen skal
være ledsaget af sådanne vilkår, at der ikke opstår nærliggende risiko for væsentlig forurening eller gener for omgivelserne. Kommunalbestyrelsen kan herved påbyde, at anlægget placeres mere hensigtsmæssigt for at hindre nærliggende risiko for væsentlig forurening eller gener for omgivelserne.

9

