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Afgørelse om tillæg til § 16 b miljøtilladelse, etablering af betonplads til opbevaring
af dybstrøelse til biogas på Gl Assensvej 49, 5580 Nørre Aaby
Middelfart Kommune har den 8. februar 2022 modtaget en ansøgning om etablering af en
betonplads til opbevaring af dybstrøelse til biogas indtil afhentning. Pladsen har afløb til
gyllebeholder. Det er på tilsyn konstateret, at pladsen er etableret, det er derfor en ansøgning
om lovliggørelse.
Med hjemmel i husdyrbrugloven1 meddeler Middelfart Kommune hermed tillæg til
miljøtilladelse efter § 16 b, stk. 2, til etablering af en betonplads for dybstrøelse til biogas på
Gl Assensvej 49, 5580 Nørre Aaby
Tillæg til miljøtilladelsen omfatter etablering af en betonplads på 646 m 2, delvis omkranset af
en halvmur på 1,2 meter. Pladsen har afløb til gyllebeholder.
Kort med angivelse af placering af pladsen.
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Bekendtgørelse af lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
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Tillæg til miljøtilladelsen meddeles under forudsætning af, at gældende regler på området
overholdes. Vilkår i § 16 b miljøtilladelse af 18. september 2019 vil være gældende, der er
ikke fundet grundlag for, at stille yderligere vilkår til etablering og drift af pladsen.
Forudsætningerne for miljøtilladelsen er tegninger og oplysninger indsendt af ansøger.
Venlig hilsen
Anne Katrine Thomsen

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 30. marts 2022.
Kopi/orientering til
Høringsberettigede foreninger
Klagevejledning
Enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt en række foreninger og
organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan inden 4 uger fra
offentliggørelse klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen.
Klage over afgørelsen indgives på Klageportalen, der findes på www.naevneneshus.dk. Klagen
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale
et gebyr. Klagegebyret opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Klagegebyrets størrelse
offentliggøres på Nævnenes Hus hjemmeside: www.naevneneshus.dk.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis en klager ønsker at blive fritaget for
at bruge Klageportalen, skal klager sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen om fritagelse kan
imødekommes.
Klagen skal være indgivet via Klageportalen senest ved klagefristens udløb den 27. april 2022
kl. 23.59.
En klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer
andet. Dette indebærer dog ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til
at ændre eller ophæve tilladelsen.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi
klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmålet jævnfør § 90 i husdyrbrugloven
være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis sagen påklages, skal
søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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Redegørelse
Ansøgning
Middelfart Kommune modtog den 8. februar 2022 en ansøgning, hvor der søges om tilladelse
til etablering en betonplads med afløb til gyllebeholder. Pladsen er på 646 m 2, og skal benyttes
som midlertidig oplagsplads for dybstrøelse inden aflevering til biogas.
Nabohøring
Der er ikke foretaget nabohøring, idet det vurderes af underordnet betydning for naboer, da
der er over 100 meter fra betonpladsen til nærmeste nabobeboelse, og pladsen alene benyttes
til midlertidig oplag af dybstrøelse.

Miljøvurdering
Erhvervsmæssig nødvendighed
Det er Middelfart Kommunes vurdering, at byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt.
Etableringen er på en landbrugsejendom, og pladsens skal bruges som midlertidig
opbevaringsplads for dybstrøelse til biogas.
Anlæggets størrelse
Den ansøgte plads har et areal på 646 m 2. Der er ikke etableret andre opbevaringsanlæg siden
seneste § 16 b tilladelse for husdyrbruget meddelt den 18. september 2019.
Afstandskrav
Alle afstandskrav i husdyrbrugloven overholdes med god margen.
Der er mere end 300 meter til eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig
byzone. Samt til et område i Landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet
bolig- og erhvervsformål.
Der er over 100 meter til nærmeste nabobeboelse.
Tilknytning til eksisterende bebyggelsesarealer
Pladsen etableres 5,8 meter fra eksisterende stald, hvilket er i tilknytning til eksisterende
bebyggelsesareal.
Terrænændring
Det ansøgte kræver ikke en væsentlig terrænændring.
Landskabspåvirkning
Pladsen er placeret øst for eksisterende staldanlæg, og ligger i sammenhæng med denne.
Pladsen er delvis omkranset af en 1,2 meter høj mur. Det er Middelfart Kommunes vurdering
at pladsen ikke vil være særlig synlig i området.
Ammoniakpåvirkning
I det pladsen alene er til midlertidig oplag af dybstrøelse i forbindelse med afhentning til
biogasanlæg, vurderes anlægget ikke at medføre nogen særlig ammoniakemission i forhold til
hvis sædvanlig praksis fortsættes, hvor dybstrøelsen opbevares i overdækket markstak.
Hvis dybstrøelsen udlægges på pladsen, hvor der ikke umiddelbart er en aftale om afhentning,
skal den overdækkes. Dybstrøelsen må maksimalt ligge uoverdækket i en uge mellem udkørsel
og afhentning.
Lugt
Der vil periodisk kunne forekomme lugt i forbindelse med udkørsel og afhentning af
dybstrøelse. Dette vil være kortvarige lugtgener, som ikke er vurderes at være ændret i
forhold til tidligere praksis, hvor dybstrøelsen blev kørt i overdækket markstak.
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