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Afgørelse om ændring af driftsbygninger på
husdyrbruget på Sørendalsvej 26, 6760 Ribe for
opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav
Esbjerg Kommune har den 14. juni 2017 modtaget ansøgning om at
ændre anvendelsen af to bygninger på Sørendalsvej 26 med henblik på at
opfylde dyrevelfærdskrav i bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg
og afkom af malkekvæg1.
Esbjerg Kommune har afgjort, at den ændrede anvendelse af
bygningerne kan accepteres som anmeldt. Afgørelsen er truffet på
baggrund af §§ 28 og 36 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse
m.v. af husdyrbrug2.
Forudsætninger for afgørelsen
Det er en forudsætning at staldanlægget etableres som anmeldt. Der er
nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i
den miljøtekniske beskrivelse.
Offentliggørelse
Afgørelsen om at det anmeldte kan udføres annonceres den 23.
november 2017 på Miljø- og Fødevareministeriets Digital Miljø
Administration (www.dma.mst.dk).
Høring
Det ansøgte har været i nabohøring i perioden 8. november 2017 til den
22. november 2017. Der er i den sammenhæng kommet bemærkninger
til det ansøgte fra naboerne på Sørendalsvej 19, 6760 Ribe.
Bemærkningerne fremgår af den miljøtekniske beskrivelse.
Øvrige forhold
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Afgørelsen omfatter alene forholdet til bekendtgørelse af lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug3. Øvrige relevante tilladelser og
godkendelser skal indhentes særskilt.
Anlægget skal udføres således, at det overholder de tekniske
bestemmelser om indretning, tæthed, styrke og materialevalg fastlagt i
bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage
m.v.4
Etablering af nye anlæg eller ændret anvendelse må ikke igangsættes, før
der er givet en byggetilladelse fra Esbjerg Kommune.
Udnyttelse og bortfald
Accepten bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at
accepten er meddelt. Med udnyttet menes, at det kan konstateres, at det
projekt accepten omfatter faktisk er gennemført.
Hvis en del af accepten ikke er udnyttet, bortfalder den del af accepten,
som ikke er udnyttet. Udnyttelse anses også her for at foreligge, når de
godkendte bygningsmæssige ændringer er gennemført.
Hvis en accept efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3
på hinanden følgende år, bortfalder den del af accepten, der ikke har
været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse foreligger, når der har været
en produktion svarende til mindst 25 procent af det godkendte.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf.
husdyrlovens § 76 stk. 1. Klageberettigede er ansøgeren, Miljøministeren,
Sundhedsstyrelsen, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i
sagens udfald, samt foreninger og organisationer i det omfang de har
klageret, jf. husdyrlovens §§ 84, 85, 86 og 87.
En klage skal indgives via Klageportalen. Klageportalen ligger på
www.borger.dk og på www.virk.dk, som man logger sig på, f.eks. med
NEM-ID.
Klagen sendes via Klageportalen til den myndighed, som har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen. Klagefristen udløber den 21. december 2017 kl. 23:59.
Afgørelsen kan desuden indbringes til prøvelse hos domstolene inden 6
måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. husdyrlovens § 90.
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Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, LBK. nr. 442 af 13. maj
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Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage,
der indsendes uden om Klageportalen, med mindre der er særlige grunde
til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal
man sende en begrundet anmodning til Esbjerg Kommune. Anmodningen
sendes så vidt muligt elektronisk til miljo@esbjergkommune.dk eller pr.
brev til Esbjerg Kommune, Natur- og Vandmiljø, Torvegade 74, 6700
Esbjerg. Esbjerg Kommune videresender herefter anmodningen til Miljøog Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om hvorvidt
anmodningen kan imødekommes.
Gebyr
Når man klager opkræves et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i
Klageportalen og 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 Natur- og
Miljøklagenævnets kompetence.
Venlig hilsen

Laurids Knudsen
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Bilag: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.
Dette brev med bilag er sendt til:
Ejer og ansøger
 Karl Aage Brodersen, Sørendalsvej 26, 6760 Ribe
 I/S Rønhave, Breumvej 12, 6740 Bramming
Naboer
 Annamarie Kjeldsen Jørgensen, Sørendalsvej 19, 6760 Ribe
 Michael Jørgensen, Sørendalsvej 19, 6760 Ribe
Byggeri
 plan@esbjergkommune.dk
Myndigheder og organisationer
 Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syd, Nytorv 2, 1.
sal, 6600 Kolding, e-mail: sesyd@sst.dk
 Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia,
e-mail: mail@dkfisk.dk
 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, v. Niels Barslund,
Vormstrupvej 2, 7540 Haderup,
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651
Kbh. V, e-mail: ae@ae.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V, email: natur@dof.dk samt lokalafdelingen for Sydvestjylland, email: esbjerg@dof.dk
 Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, email: post@sportsfiskerforbundet.dk
 Dansk Fritidsfiskerforbund v/formand Arne Rusbjerg, Engvej 42,
7490 Aulum, teamstr@gmail.com
 Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Esbjerg,
dnesbjerg-sager@dn.dk
 Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 Kbh. N, e-mail:
husdyr@ecocouncil.dk.
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Bilag:
Miljøteknisk beskrivelse og vurdering
Beskrivelse af det ansøgte
På vegne af ejer, Karl Aage Brodersen, Sørendalsvej 26, 6760 Ribe har
I/S Rønhave, Breumvej 12, 6740 Bramming den 14. juni 2017 indsendt
anmeldelse om ændret anvendelse af to bygninger fra foderlade og
foderlager til stalde med dybstrøelse på husdyrbruget beliggende på
Sørendalsvej 26, 6760 Ribe. Placeringen af det ansøgte i forhold til
bedriftens eksisterende bygninger fremgår af kort 1.

Foderlager, der
indrettes til
sygebokse med
dybstrøelse

2.

1.

Foderlade, der
indrettes til
opdræt på
dybstrøelse
Kort 1: Placering af de to bygninger, der indrettes til stalde.

Det ansøgte omfatter dels etablering af sygebokse med dybstrøelse i
bygning nr. 2 jf. kort 1, der hidtil har været anvendt som foderlager og
dels etablering af dybstrøelsesstald til opdræt i bygning nr. 1, der hidtil
har været anvendt til foderlade.
Den tilladte produktion på ejendommen er fastlagt i
lokaliseringsgodkendelse fra 2006, og den svarer til 301 dyrenheder
bestående af 45 stk. malkekvæg, 140 årsopdræt (1,5-6 mdr.) og 450
årsopdræt (6-23 mdr.).
Der sker ingen udvidelse eller ændret sammensætning af dyreholdet i
forbindelse med det anmeldte.
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Vurdering af det ansøgte
Ifølge bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 5
kan der alene ske anmeldelse af ændring eller tilbygning til eksisterende
anlæg for at efterkomme dyrevelfærdsmæssige krav. Ændring af anlæg
på kvægbrug kan ske, såfremt en række betingelser er overholdt.
Endvidere skal staldanlæg overholde afstandskravene i husdyrlovens 6 § 6
og 8 samt en række generelle krav jf.
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36 stk. 2.
Vurdering i forhold til § 28
Den ændrede anvendelse af bygningerne skal jf.
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 28 stk. 2 ske for at opfylde
dyrevelfærdsmæssige krav som er trådt i kraft den 10. april 2011 eller
tidligere, være opfyldt 10. april 2011 eller senere og være indeholdt i en
af lovene nævnt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg 7 er
omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 28 stk. 2, hvorfor der
kan foretages ændringer eller udvidelser af bygninger på husdyrbrug til
opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav.
På Sørendalsvej 26 er der godkendelse til i alt 635 stk. kvæg. I de
eksisterende stalde er der 531 stk. sengebåse og 74 m2 med
dybstrøelsesbokse. Dybstrøelsesboksene anvendes til opdræt 1,5-6 mdr.
I dybstrøelsesboksene kan der gå ca. 46 stk. opdræt ved 1,6 m2 pr.
opdræt8. Der mangler således sengebåse eller dybstrøelsesareal til 68
stk. opdræt. Der ud over er der 2 sygebokse i de eksisterende stalde.
Jf. bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg §§ 29 og 33 skal der
være mindst én sengebås pr. dyr. Det fremgår desuden af § 29 i
bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg 9, at der
skal være mindst 2,6-3,2 m2 pr. ungdyr (<200 kg - 300 kg) i fællesbokse
med strøelse.
I bygning nr. 1 jf. kort 1 etableres fællesbokse med dybstrøelse.
Fællesboksene har et samlet areal på i alt 225 m2 svarende til 3,3 m2 pr.
ungdyr.
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Bekendtgørelse
februar 2017
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2017
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januar 2017
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Bekendtgørelse
9

om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, BEK. nr. 211 af 28.
af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, LBK. nr. 442 af 13. maj
af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, LBK. nr. 58 af 11.
om beskyttelse af kalve, BEK. nr. 35 af 11. januar 2016

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg, BEK. nr. 79 af 23. januar
2017
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Jf. lovbekendtgørelse om hold af malkekvæg § 24 skal der være mindst
én sygeboks på bedriften, og jf. § 32 skal der altid være mindst én ledig
plads til ungdyr i sygeboks. Der er to sygebokse i den eksisterende stald,
og der ønskes 3 nye sygebokse på hver ca. 25 m2 svarende til 75 m2 i alt
i det tidligere foderlager, bygning 2 jf. kort 1.
Etablering af dybstrøelsesarealet i bygning 1 og etablering af
sygeboksene i bygning 2 vurderes at ske for at imødekomme
dyrevelfærdsmæssige krav. Det vurderes ligeledes, at der ikke etableres
kapacitet ud over hvad der er nødvendigt for at sikre overholdelse af de
dyrevelfærdsmæssige krav. Der sker endvidere ikke renovering af
eksisterende staldanlæg.
Staldanlægget opfylder endvidere øvrige krav i § 28 da:





Bygningsudvidelsen sker alene ved ændring af eksisterende anlæg.
Etablering af anlægget medfører ikke væsentlige terrænændringer.
Der sker ingen udvendige ændringer på de pågældende bygninger.
Der sker ingen ændring i husdyrproduktionens størrelse eller
sammensætning.
 Ændringen udføres i retning væk af nabobeboelsen på Sørendalsvej
19, som ligger i en afstand af 80 m fra nærmeste bygning med ændret
anvendelse. Den eksisterende staldbygning ligger ca. 57 m fra
Sørendalsvej 19.
 Staldanlæg er placeret mere en 300 m fra følsomme naturområder 10.
Det vurderes samlet, at anlægget overholder alle gældende krav i § 28.
Vurdering i forhold til afstandskravene i husdyrlovens §§ 6 og 8.
Det ansøgte opfylder de gældende afstandskrav til:
Gældende afstandskrav
Nabobeboelse

Afstanden til det ansøgte

50 m

80 m

50/25 m

>50 m

Vandløb/dræn/søer

15 m

>15 m

Naboskel

30 m

65 m

Vej

15 m

55 m

Levnedsmiddelvirksomhed

25 m

>25 m

Almene/ikke almene boringer

Følsomme naturområder omfatter følgende: 1) naturområder omfattet af husdyrlovens §
7 stk. 1, 2) andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for
internationale naturbeskyttelsesområder, 3) heder, moser, og overdrev som er beskyttet jf.
NBL § 3, 4) samt ammoniakfølsomme skove.
10
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Beboelse på samme ejendom

15 m

35 m

Vurdering i forhold til de generelle krav i § 36 stk. 2
Ifølge bekendtgørelsens § 36 stk. 2 skal det endvidere vurderes om det
ansøgte er i strid med beskyttelsen af fredede områder,
beskyttelseslinjer, områder der i kommuneplan er udpeget med
landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde
kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder.
Esbjerg Kommune vurderer, at det ansøgte ikke strider i mod øvrige
beskyttelseshensyn da:








Det ansøgte ligger uden for fredet område. Der findes endvidere
ingen fredede fortidsminder eller fredede sten- og jorddiger, hvor
byggeriet placeres.
Det ansøgte ligger uden for strandbeskyttelseslinje, klitfredningslinje,
fortidsmindebeskyttelseslinje og kirkebyggelinje, men det ligger inden
for skovbyggelinje.
Det ansøgte ligger inden for område der i Esbjerg Kommuneplan
2014-2026 er udlagt udpeget med landskabelige værdier.
Det ansøgte ligger inden for område der jf. Esbjerg Kommuneplan
2014-2026 indeholder værdifulde kulturmiljøer.
Det ansøgte ligger udenfor nationale geologiske interesseområder.

Der sker ikke etablering af nye bygninger, og der er udelukkende tale om
ændret anvendelse af eksisterende bygninger i lovlig etablerede
bygninger. Det vurderes derfor, at placeringen indenfor skovbyggelinje
og indenfor områder, der er udpeget som værdifuld landskab og
kulturmiljø ikke strider mod bestemmelserne for de tre udpegninger.
Naturvurdering
Esbjerg Kommune vurderer, at de særlige naturbeskyttelsesinteresser
omtalt i § 36 stk. 2, omfatter både de følsomme naturområder defineret i
§ 28 stk. 4 pkt. 7, men også generelt de naturbeskyttelsesinteresser der
er forbundet med Naturbeskyttelsesloven (§ 3 beskyttet natur),
internationale naturbeskyttelsesområder og den særlige artsbeskyttelse,
jf. habitatdirektivets bilag IV.
Esbjerg Kommune konstaterer i den sammenhæng, at den nærmeste
ammoniakfølsomme naturlokalitet (jf. definitionen i § 28, stk. 4, pkt. 7)
er ammoniakfølsom skov (Haslund Krat) og overdrev beliggende 800-900
meter syd for anlægget. Da afstanden er over 300 meter er der ingen
særlige krav, jf. anmeldeordningens § 30, mht. hvorledes nyanlæg skal
orienteres i forhold til lokaliteten.
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Der ud over findes der en potentiel ammoniakfølsom skov ca. 220 meter
nordvest for det ansøgte. Skoven er opstået ved plantning (i rækker) af
nåletræer i første halvdel af det tyvende århundrede. I dag fremstår
lokaliteten bevokset med løvtræer. Lokaliteten lever således ikke op til
kriterierne for ammoniakfølsom skov.
Det vurderes med hensyn til andre beskyttelsesinteresser, herunder
internationale naturbeskyttelsesinteresser, at der ved overholdelse af
anmeldeordningens beskyttelsesniveau er taget tilstrækkeligt hensyn
hertil.
Det vurderes samlet at det ansøgte ikke vil medføre væsentlig påvirkning
af omkringliggende internationale, regionale eller lokale
naturbeskyttelsesinteresser eller artsbeskyttelsen jf. habitatdirektivets
bilag IV.
Høring
I forbindelse med den 2 ugers nabohøring er der kommet
nedenstående bemærkninger fra naboerne på Sørendalsvej 19,
6760 Ribe.
Vi vil dog påpege, at vi ikke er tilfreds med ændret anvendelse af
driftsbygninger.
Problemer som vi oplever, er blevet tiltagende i de sidste 6 mdr. og vi
frygter kun bliver værre ved godkendelse.
-

Af de to bygninger der er tale om, bliver den ene, som kan ses fra
vejen, allerede brugt til dyrehold.
Det må jo derfor være en form sag, og at kommunen allerede har
godkendt velfærdsudvidelsen inden nabohøring.
Der er krydsene kørsel med foder osv. fra mark til gård, hvor
vejene ikke bliver ryddet.
Støj fra landbrugsmaskiner, Ribe biogas osv. fra før kl. 05.00 til
24.00.
Støj, lugtgener og fluer fra dyrene, vil også blive tiltagene,
Dette vil give en værdiforringelse ved salg af vores ejendom.

Esbjerg Kommunes kommentarer til bemærkningerne
Ansøger har haft bemærkningerne til udtalelse, og han erkender, at der
er tale om lovliggørelse for bygnings 1 vedkommende. Den ér taget i
brug til kalve.
Det er naturligvis stærkt kritisabelt og i strid mod lovgivningen på
området ikke at søge og opnå accept til ændret anvendelse af bygningen,
inden ændringen udføres.
Hvis der var ansøgt rettidig, ville der kunne meddeles accept til
velfærdsudvidelsen, i det projektet opfylder kriterierne for
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velfærdsanmeldelse. Esbjerg Kommune er derfor indstillet på at meddele
en lovliggørende accept til velfærdsudvidelsen.
Der opbevares markstakke med ensilage på den anden side af vejen, og
derfor vil der være krydsende transporter. På grund af det regnfulde
vejrlig (som har været særlig udpræget i efteråret 2017) kan spild af jord
fra dækkene på traktorer og vogne på vejene ikke undgås.
Ansøger oplyser, at det tilstræbes rengøring ved tilsmudsning af vejene,
og anvendelse af foder fra den anden side af vejen forsøges minimeres
og koncentreret til kortere perioder på året.
Tilsmudsning og rengøring af veje håndhæves af politiet i
overensstemmelse med færdselsloven. Det er et forhold, der ikke kan
indgå som kriterie i vurdering af velfærdsanmeldelsen.
Dyreholdets størrelse og sammensætning ændrer sig ikke som følge af
velfærdsanmeldelsen. De to bygninger, som tages i brug som stalde jf.
velfærdsanmeldelsen ligger henholdsvis ca. 80 m og 100 m fra beboelsen
på Sørendalsvej 19. Den nærmeste og nuværende eksisterende stald
ligger ca. 60 m fra Sørendalsvej 19.
Esbjerg Kommune vurderer på baggrund af, at dyreholdets størrelse og
sammensætning er uændret og beliggenheden af staldene i forhold til
Sørendalsvej 19, at der ikke sker en øget påvirkning i form af gener fra
støj, lugt og fluer ved Sørendalsvej 19.
Angående støj fra landbrugsmaskiner og transporter med gylle til biogas.
Ansøger oplyser, at støj fra landbrugsmaskiner er i almindelig daglig drift
indenfor kl. 7 til kl. 17. Biogasselskabet har hentet gylle sent, men det
tager kun 5-7 min. at suge/fylde en lastbil.
Ansøger oplyser, at fremadrettet aftales med biogasselskabet, at de ikke
afhenter gylle efter kl. 20 ved afhentningsstedet tættest på naboen. Der
ud over har grovfoderhøsten været ualmindelig problematisk i år på
grund af megen regn, og derfor har der på høstdage været sene
transporter både internt og eksternt.
Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet efter færdselslovens regler.
Ved regulering af husdyrbrug er det praksis at betragte landzonen som
landbrugets arbejdsområde, og beboere i landzone må derfor acceptere
visse ulemper, der kan være forbundet med at være nabo til et landbrug.
Spørgsmål om f.eks. belastning af det lokale vejnet reguleres ikke af
husdyrgodkendelsesloven, men af den relevante vejlovgivning og afgøres
af de relevante vejmyndigheder.
Esbjerg Kommune vurderer, at Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj
fra virksomheder herunder husdyrbrug gælder på alle husdyrbrug uanset
om de har fx miljøgodkendelse eller ej. Det vil sige at støj fra interne
arbejdsopgaver herunder interne transporter på husdyrbruget kan
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håndhæves via tilsynsopgave. Evt. støjgener fra fx afhentning af gylle til
biogas vil derfor altid kunne håndhæves via tilsynsopgave.
Det er Kommunens vurdering i det konkrete tilfælde, at grundet den
forholdsvis korte varighed for fyldning af lastbilen, at de vejledende
genegrænser for støj ikke overskrides.
Vejrliget har i efteråret 2017 været ekstremt regnfuldt og høst af
grovfoder har derfor også været mere problematisk og tidskrævende end
normalt, og der har været kørsel uden for normal arbejdstid. Efteråret
2017 vurderes ikke at være et normalt og typisk år med hensyn kørsel i
forbindelse med høst af grovfoder med deraf følgende gener fra
transporter.
Esbjerg Kommune vurderer samlet angående støj fra interne transporter
på husdyrbruget, at støjgenerne ikke øges som følge af
velfærdsudvidelsen i det dyreholdets størrelse og sammensætning ikke
ændres.
Angående værdiforringelse af ejendommen, så er det et forhold, som
Miljø- og Fødevareklagenævnet har fastslået ikke er omfattet af
husdyrbrugsloven med tilhørende bekendtgørelser. Det er således et
forhold, der ikke kan indgå som kriterie ved vurdering af nærværende
velfærdsudvidelse.
Samlet vurdering
Samlet vurderes det, at det ansøgte lever op til alle krav forbundet med
anmeldeordningen jf. § 28 og § 36 i Bekendtgørelse om tilladelse og
godkendelse m.v. af husdyrbrug og at etableringen af det ansøgte ikke vil
tilsidesætte andre væsentlige beskyttelsesinteresser, herunder
landskabelige hensyn, hensyn til naboer eller den omgivende natur.

