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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved flytning af bygning på Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning
Hedensted Kommune har modtaget en forespørgsel angående mulighed for at flytte en
bygning af ældre dato på Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning, matr. 14f m.fl. Stubberup By, Løsning.
Stubberup Skovvej 33 har i 2017 fået en § 12 miljøgodkendelse1 efter Husdyrgodkendelsesloven. I den er der givet tilladelse til 185 årskøer, 44 småkalve (0-6 mdr.), 141 kvier
(6-25 mdr.) og 93 tyrekalve (40-70 kg), i alt 370,1 dyreenheder (DE) efter den nuværende dyreenhedsberegning2. Dyreholdet ændres ikke ved denne afgørelse.
Projektbeskrivelse
Ændringen vedrører flytning af en eksisterende bygning, som benyttes dels til maskiner
og materiel, dels til goldkøer/kælvningsbokse/sygebokse. Planen er, at rive den gamle
bygning fra 1970’erne ned, da det ikke kan betale sig at renovere bygningen. Der opføres i stedet en ny bygning, som en forlængelses af den eksisterende kostald, og der laves
facader op mod gårdspladsen. Forlængelsen vil blive ca. 5 m, så facaden på kostalden vil
flugte med facaden på kalvestalden. Der laves en pæn facaden ind mod gårdspladsen.
Forlængelsen af kostalden skal bruges til materiel og mindre maskiner. De kvadratmeter
stald, der fjernet omme ved gårdspladsen, vil blive opført mellem de to eksisterende
stalde. Der bygges samme antal kvadratmeter stald igen, og inventaret fra den gamle
bygning vil blive genanvendt. De vil sige at der ved flytningen af stalden:
-

ikke sker en ændring i antal kvadratmeter stald
at der ikke sker en ændring af gødningssystemet i stalden
ikke sker en ændring af dyreholdets sammensætning

Der sker kun fornyelse og omrokering af stalden.
Se tegning af projektet i bilag 1.
I miljøgodkendelsen fra 2017 indgår der et areal i bygningen under den stald, der benævnes ”Kalvestald”. I miljøgodkendelsen er ikke udspecificeret, hvilke dyr der har gået i
bygningen, men det har været goldkøer og kælvnings- og sygebokse og evt. nogle kalvebokse. Området har været 9,5 m x 11 m. Området til dyr rykkes ind mellem de to eksisterende staldbygninger, og genopføres som et område på 9,5 m x 11 m.
Herunder er vist udsnit af kort fra www.husdyrgodkendelse.dk; dels fra den oprindelige
ansøgning, og dels fra scenarieberegning med den ændrede placering af stalden.

Dateret 21. december 2017
Dyreenhedsbegrebet er ophørt for nye husdyrbrug/udvidelser. For allerede godkendte husdyrbrug benyttes
beregningen i Bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning,
ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
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Figur 1: Udsnit af bygningerne på Stubberup Skovvej 33. Fra ansøgningsmaterialet til miljøgodkendelsen af 21. december 2017. De røde områder er ikke målfaste.

Figur 2: Udsnit af bygninger, hvor arealet til goldkøer og kælve-/sygebokse er rykket ind mellem
de to staldbygninger. Området der rykkes er 9,5 x 11 m. Fra scenarieberegning. De røde områder
er ikke målfaste.
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Lovgrundlag
Hedensted Kommune skal vurdere, om der med den ansøgte ændring af husdyrbruget er
krav om ansøgning om tilladelse eller godkendelse efter Husdyrbrugloven3.
Afgørelse
Hedensted Kommune afgør hermed, at den ansøgte ændring af en bygning på ejendommen Stubberup Skovvej 33, 8723 Løsning ikke udløser krav om ansøgning om ny miljøgodkendelse.
Der sker ingen ændringer i staldanlæggets samlede ammoniak og lugtemission, idet
bygningen flyttes så lidt, at det ikke rykker ved ejendommens lugtcentrum. Ammoniakemissionen ændres ikke ved flytningen af bygningen.
Dyreholdet ændres ikke i forbindelse med flytningen af bygningen, så Hedensted Kommune har derfor vurderet, at der ikke sker ændringer i transport til og fra ejendommen,
samt at der ikke vil være forøget/ændret gene i forhold til støj, støv, lys, fluer og andre
mulige gener for naboer. De landskabelige forhold vil ikke blive ændret væsentligt ved
flytningen af bygningen.
Vurdering og sagsfremstilling
Efter Miljøklagenævnets praksis skal følgende kriterier være opfyldt, førend en ændring i
et anlægs bygninger er under bagatelgrænsen for godkendelsespligt:
1. Dels skal ændringen være uden betydning for de landskabelige værdier. Ændringen
må således alene have en ubetydelig påvirkning af omgivelserne i forhold til landskabelige værdier.
2. Dernæst skal ændringen være uden betydning i forhold til forureningsmæssige forhold. Den må ikke være til skade for miljøet, og må ikke kunne påvirke naboer væsentligt. Det betyder, at ændringen skal være uden betydning i forhold til ammoniakfordampning, lugt, støj, lys, fluegener og lignende.
3. Endelig må ændringen ikke have indflydelse på husdyrproduktionens størrelse og sammensætning, samt på husdyrbrugets gødningsopbevaringskapacitet.
Ved vurderinger af ændringer på husdyrbrug, benyttes ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk til beregninger af bl.a. lugt og ammoniakfordampning.
Landskabelige forhold
Plan- og landskabelige forhold er vurderet i miljøgodkendelsen. Hedensted Kommune har
vurderet, at flytningen af bygningen er uden væsentlig betydning for den landskabelige
oplevelse. Der er ingen væsentlige planlægningsmæssige forhold eller udpegninger, hvor
ejendommen er placeret.
Lugt
Hedensted Kommune har oprettet en scenarieberegning for at vurdere, om ejendommens lugtcentrum flyttes, når bygningen flyttes. Af scenarieberegningen fremgår, at der
ikke sker ændringer i lugtcentrum. Alle lugtgenekriterier beregnet i forbindelse med miljøgodkendelsen er overholdt.
Ammoniak
Da dyreholdet ikke ændres, vil der ikke ske en forøget/ændret ammoniakemission. I miljøgodkendelsen er alle krav i forhold til ammoniakdeposition til naturområder opfyldt.
Hovedpointerne er kort nævnt herunder, der henvises i øvrigt til miljøgodkendelsen af
21. december 2017 for en uddybende vurdering.

3

Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. LBK nr. 520 af 1. maj 2019
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Kategori 1:
Der er ca. 5,2 km til nærmeste Habitatområde mod nord ved Hatting, nr. 236, Bygholm
Ådal. Beregningen i miljøgodkendelsen viser en totaldeposition af kvælstof på 0,0 kg N
pr. ha pr. år som følge af ammoniakfordampning fra stald og lager.
Kategori 2:
Anlægget ligger ca. 1 km fra nærmeste kategori 2 natur, som er et overdrev beliggende
vest for staldanlægget. Beregningen i miljøgodkendelsen viser en totaldeposition af kvælstof på 0,0 kg N pr. ha pr. år som følge af ammoniakfordampning fra stald og lager.
Kategori 3 og ammoniakfølsom skov:
Syd for ejendommen, i en afstand af ca. 850 m, er skov og i tilknytning til skoven er et
overdrev. Beregningen i miljøgodkendelsen viser en totaldeposition af kvælstof på 0,0 kg
N pr. ha pr. år som følge af ammoniakfordampning fra stald og lager.
Der er ammoniakfølsomme skove nær Stubberup Skovvej 33. I miljøgodkendelsen er
vurderet, at der ikke er hjemmel til at stille krav til maksimal merdeposition til skovene.
Støj, støv, lys, fluer og andre gener
Hedensted Kommune vurderer, at der ikke vil ske ændringer i støj, støv, lys, fluer og
eventuelle andre gener for naboer, når bygningen flyttes.
Samlet vurdering
Hedensted Kommune vurderer, at flytning af en bygning ikke indebærer forøget forurening eller andre virkninger på miljøet, jf. § 10 stk. 2 i ændringsbekendtgørelse til Husdyrbrugloven4. Ændringen af bygningen giver ikke anledning til vilkårsændringer.
Nabohøring
Der er ikke foretaget skriftlig orientering af naboer 5 om ændringen, da Hedensted Kommune har vurderet at ændringen er af underordnet betydningen for naboerne jf. husdyrlovens § 56, stk. 2. Endvidere er der ikke foretaget partshøring jf. Forvaltningslovens6 §
19, da afgørelsen ikke vurderes at være til ugunst for parterne.
Vurderingen baseres på, at lugt og ammoniakemission, samt øvrige mulige gener vil
være uændret. Der vil derfor ikke være nogen øget/ændret påvirkning for naboer. Hedensted Kommune vurderer, at øvrige forhold ikke ændres væsentligt. Det er ligeledes
vurderet, at de landskabelige forhold også er af underordnet betydning for naboer.
Klagevejledning
Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
 Ansøgeren
 Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
 Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
 Klageberettigede foreninger og organisationer
Afgørelser vil blive offentlig bekendtgjort på www.hedensted.dk og på Digital Miljøadministration, dma.mst.dk den 17. december 2020. Klagefristen er fire uger efter datoen for
offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.
Klagefristen udløber den 14. januar 2020.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets
anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love, LBK nr. 204 af 28. februar 2017.
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Naboer, som defineret af Miljøstyrelsen. Definition af nabo jf. Miljøstyrelsen: Ved naboer forstås ejere af ejendomme, der grænser op til den ejendom (matrikelgrænser), hvor aktivitet foregår.
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Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk eller www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet,
når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du
betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer
og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hedensted Kommune. Hvis Hedensted Kommune fastholder afgørelsen, sender Hedensted Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker
at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til
Hedensted Kommune. Hedensted Kommune videresender din anmodning til nævnet, som
herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder
efter, at afgørelsen er meddelt7. Fristen regnes fra offentliggørelsesdatoen.
Andet
Med denne afgørelse er der alene truffet afgørelse i henhold Husdyrbrugloven.
Hedensted Kommune gør opmærksom på, at nedrivning af eksisterende bygning og etablering af ny bygning kræver hhv. nedrivnings- og byggetilladelse. Endvidere skal der redegøres for håndtering af byggeaffald og ske anmeldelse af nedrivningsarbejdet. Du er
selv ansvarlig for at få søgt byggetilladelse mm.
Er der spørgsmål til sagen er du velkommen til at kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen

Aino Hvam

Kopi af afgørelen er fremsendt pr. digitalpost til:
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
Danmarks Fiskeriforening
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Danmarks Naturfredningsforening
Rådet for Grøn Omstilling
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Sportsfiskerforbund
VejleMuseerne
Glud Museum
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Jf. § 90 i Husdyrbrugloven
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Bilag 1. Oversigtstegning
Materiale fra ansøger.
Nord er til venstre. Se evt. figur 1 og 2 i denne afgørelse.
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