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Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen
Roustvej 124, 6818 Årre

25. marts 2020

Varde Kommune har afgjort, at ændringen foretaget på minkfarmen
Roustvej 124, 6818 Årre, med etablering af teltoverdækning på en
eksisterende gyllebeholder, ikke udløser krav om en ny miljøgodkendelse i
henhold til § 16a i Husdyrbrugloven.

Hanne Buhl
Direkte tlf.: 7994 7526

Minkfarmen har en § 11 miljøgodkendelse fra den 24. april 2014.

Dokumentnr.: 171080-18
Sagsnr.: 18/13302

Data:
Sol-Eng Mink V Kim Jensen
CVR nummer: 28064039
Tlf 30255570
Mail: jensensminkfarm@gmail.com
Offentliggørelse
Offentliggørelse af afgørelsen sker på Digital Miljø Administration
https://dma.mst.dk/ under ”Offentliggørelser”, den 25. marts 2020.
Lovgrundlag
Ifølge Husdyrbrugloven (Lovbek. Nr. 1572 af 20. december 2006 Jf. lovbek.
nr. 520 af 1. maj 2019), er der som hovedregel godkendelsespligt, 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, og i dette
tilfælde hvor ændringen er etablering af teltoverdækning, er det en
velkendt teknologi som mindsker ammoniakfordampningen og lugten fra en
gylletank væsentligt. Teltoverdækningen, der samtidig ikke overstiger en
højde på 8 meter, betragtes derfor som en bagatel.
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Figur 1. Minkfarmen Roustvej 124 med eksisterende gylletank, hvorpå der
er etableret teltoverdækning.

Sagsoplysninger
I november 2018 oplyste Kim Jensen, at der var etableret fast overdækning
af den eksisterende gyllebeholder på ejendommen.
Varde Kommune sendte anmodning om supplerende materiale i november
2018 for at afslutte sagen.
Den 24. marts 2020 modtog Varde Kommune specifikation vedrørende
teltoverdækning af den eksisterende gylletank på Roustvej 124.
Gylletanken er på 995 m³, er etableret i 2004 og højden over terræn er 2,5
meter. Der er foretaget 10 års beholderkontrol den 4. maj 2018 uden
bemærkninger.
Teltoverdækningen er etableret i 2014, og med overdækning er total
højden nu ca. 6,5 m.
Specifikation af overdækningen:
Type: RC 22 elementer
Udvendig diameter: 16,88m
Væghøjde: 4m
Hældning: 20
Farve: Grå
PVC-vægt: 1150 g/m2
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Lovbefalet udluftningshætte i toppen af PVC-dugen, (ej gastæt)
Betjeningsåbning for tømning 2,00 m x 5,00 m
1 stk. Betjeningsåbning for omrører 2,00 m x 4,00 m
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Herudover er der leveret:
Centersøjle til montering i gyllebeholderen og etablering af
centerforstærkning for overdækning.
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Leverandør af overdækningen er A-CONSULT AGRO A/S
CVR. Nr. 30 80 74 64 Fabriksvej 8 V. Lyby DK-7800 Skive
Vurdering
Varde Kommune vurderer, at den allerede etablerede teltoverdækning på
den eksisterende gyllebeholder ikke udløser krav om en ny
miljøgodkendelse.
Varde Kommune vurderer, at der ikke er sket en forringelse af de
landskabelige værdier.
Gyllebeholderen ligger i et særligt værdifuldt landbrugsområde, samt i
overgangslandskab. I overgangslandskaber skal nye bygninger og anlæg,
der visuelt vil opleves fra dal- eller kystlandskaber tilpasses landskabets
karakter, særligt med hensyn til beplantning, placering, udformning og
materialevalg.
Varde Kommune vurderer at dette er opfyldt.
Set fra vejen ligger gylletanken tæt op ad de eksisterende minkhaller og
der er beplantning øst for beholderen.
For de tættest beliggende naboer er selve gyllebeholderen afskærmet af
beplantningen, mens teltoverdækningerne vil være synlig. Til gengæld vil
teltoverdækningens forventeligt have en positiv effekt på lugt- og fluegener
for de pågældende naboer.
Partshøring
Da overdækningen af gyllebeholderen er etableret for 6 år siden, og da den
ikke vurderes at være til gene for de omkringliggende naboer, er afgørelsen
ikke sendt i nabohøring.
Samlet vurdering
Varde Kommune vurderer samlet, at ændringen af husdyrbruget i form af
etableret teltoverdækning på den eksisterende gyllebeholder ikke er
godkendelsespligtig.
Ændringen kræver ikke ny miljøtilladelse efter § 16 a i Husdyrbrugloven.
Det er Varde Kommunes vurdering, at ændringen ikke har medført
væsentlig øget påvirkning af den omgivende natur eller omkringboende.
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Varde Kommune gør opmærksom på, at det er bygherrens eget ansvar, at
eventuelle tekniske forskrifter og eksisterende byggeblade er overholdt.
Endvidere er det bygherres ansvar at sikre, at belastningen fra
overdækningen ikke er til ugunst for tankkonstruktionen (væggene), samt
at der ikke er risiko for gennemlokning af den eksisterende tankbund.
Du bedes indsende vedhæftede færdigmeldingsblanket, hvorefter vi vil
opdatere oplysningerne i BBR.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til §
76 i Husdyrbrugloven af de klageberettigede, der fremgår af lovens §§ 8487.
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 22. april 2020.
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 anlagt inden 6 måneder fra
afgørelsens offentliggørelse, samt være i
overensstemmelse med § 26 i forvaltningsloven.

Med venlig hilsen
Hanne Buhl
Miljøtekniker
E hamb@varde.dk
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Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej
35, 6760 Ribe, e-mail: sesyd@sst.dk
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, email: mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund,
Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail:
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 Kbh.V,
e-mail: ae@ae.dk
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh.K, e-mail: fbr@fbr.dk
Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 Kbh.N, e-mail:
husdyr@ecocouncil.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail:
post@sportsfiskeren.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Ø, e-mail: dnvarde-sager@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh.V, e-mail:
natur@dof.dk samt lokalforeningen for sydvestjylland e-mail:
varde@dof.dk
Arkvest, post@arkvest.dk
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