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Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring i forbindelse med
etablering af fortank til gylle på Damsmarkvej 17, 6800 Varde

11. oktober 2017

Varde Kommune har afgjort, at der på ejendommen Damsmarkvej 17,
6800 Varde, kan etableres en fortank til flydende husdyrgødning på 79 m3
uden at husdyrbruget skal have en ny miljøgodkendelse efter § 16 i
Husdyrbrugsloven.

Direkte tlf.: 7994 7526
hamb@varde.dk

Fortanken etableres, da en del af ejendommens gylle fremadrettet ønskes
leveret til biogasanlæg.

Dokumentnr.: 158292-17
Sagsnr.: 17-11002

Offentliggørelse
Offentliggørelse af afgørelsen sker på Digital MiljøAdministration
https://dma.mst.dk/ under ”Offentliggørelser”, den 11. oktober 2017.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til §
76 i Husdyrbrugsloven af de klageberettigede, der fremgår af lovens §§
84-87.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen skal du gøre det elektronisk og
direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Du kan få
adgang til Klageportalen via Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:
www.nmkn.dk.
Din klage skal være modtaget senest den 9. november 2017 (4 uger efter
offentliggørelsen).
Det er en betingelse for behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr.
Vejledning om, hvordan du klager og om gebyrordningen kan du finde på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Samme
sted fremgår det også, at der er visse særlige forhold, som kan begrunde
en undtagelse fra kravet om at klage via Klageportalen.
Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til Klageportalen, kan du
kontakte nh@naevneneshus.dk eller tlf. 7240 5600.
Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være
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anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse, samt være i
overensstemmelse med § 26 i forvaltningsloven.
Partshøring
Jævnfør § 19 i forvaltningsloven, skal en part høres inden der træffes afgørelse, hvis det er til
ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse.
Varde Kommune vurderer, at etablering af fortanken er af underordnet betydning for naboerne,
da nærmeste nabobeboelse, Damsmarkvej 24, er beliggende ca. 250 m fra fortanken, der
etableres under terræn.
Lovgrundlag
Damsmarkvej 17 har en § 12 miljøgodkendelse fra den 23. maj 2009. Der er i 2013 og i 2017
givet tillæg til miljøgodkendelsen.
Ifølge den nye Husdyrbrugslov (Lovbek. nr. 256 af 21/3 2017) er der som hovedregel fornyet
miljøgodkendelsespligt efter §16 i denne lovbekendtgørelse, når et tidligere miljøgodkendt
husdyrbrug foretager ændringer eller udvidelser, der medfører forøget forurening eller andre
påvirkninger på miljøet.
Der er dog visse undtagelser, herunder bagatelagtige ændringer.
Sagsoplysninger
Den 19. september 2017 modtog Varde Kommune en ansøgning om byggetilladelse til en
opsamlingsbeholder / fortank til gylle på 79 m3 på Damsmarkvej 17, 6800 Varde.
Ansøger ønsker at etablere en fortank på 79 m3, så det er muligt at levere gyllen fra
Damsmarkvej 17 til biogasanlæg. Fortanken, der etableres umiddelbart i forlængelse af den
vestligste stald bliver 1,2 m dyb, 2,5 m bred og 31 m lang, og med fast betonoverdækning.
Det samlede rumfang er ca. 93 m³, men herfra skal trækkes omrørerbrønden (se figur 2) og
betonskillevæg i selve fortanken.
Ansøger oplyser, at fortanken herefter har et rumfang på 79 m³.
I stalden er der fast bund med skraber, og gyllen vil blive ledt via skraber til fortanken.

Figur 1. Placering af fortank

Figur 2. Målsat skitse af fortank og omrørerbrønd

Der er i ejendommens eksisterende miljøgodkendelse givet tilladelse til en betonplads (drivplads)
til køerne på arealet, hvor der nu ønskes etableret en nedgravet fortank.
En beregning viser, at der fra den ansøgte fortank vil være en teoretisk ammoniakemission på
ca. 6,4 kg N/år.
Der sker ingen ændringer af produktionsarealet, dyreholdet eller dyresammensætningen.
Nærmeste nabo, Damsmarkvej 24 er beliggende ca. 250 m sydvest for nybyggeriet.
Der er ca. 150 meter til nærmeste vandløb.
Varde Kommune vurderer, at:

fortanken ikke vil være til skade for miljøet og ikke vil påvirke naboerne væsentligt

etableringen er uden nævneværdig betydning i forhold til ammoniakfordampning, lugt, støj,
fluegener og lignende.

fortanken er uden betydning for de landskabelige værdier, da beholderen etableres under
terræn og i forlængelse af eksisterende staldbygning.
Disse vurderinger ligger til grund for afgørelsen om, at etablering af fortanken på 79 m3 kan ske
uden udarbejdelse af en ny miljøgodkendelse efter § 16 i Husdyrbrugsloven.

Med venlig hilsen
Hanne Buhl
Miljøtekniker
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