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Afgørelse om ikke godkendelsespligtig etablering af en plads
til kalvehytter på husdyrbruget Hyldegårdsvej 4, 6818 Årre
Varde Kommune har afgjort, at den ansøgte plads til kalvehytter på 3,5 m
x 7,5 m på Hyldegårdsvej 4 ikke kræver en tilladelse efter § 16 b i
Husdyrbrugloven1, da etableringen ikke vurderes at medføre forøget
forurening eller andre påvirkninger på miljøet.

Ann Rolighed Thygesen
Direkte tlf.: 7994 6140
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Offentliggørelse af afgørelsen sker på Digital MiljøAdministration
https://dma.mst.dk/ under ”Offentliggørelser”, den 16. august 2018.
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 13. september 2018 (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
anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse samt være i
overensstemmelse med § 26 i Forvaltningsloven2.
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Lovbekendtgørelse nr. 1020 af 6. juli 2018
Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014
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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.
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Etablering af pladsen til kalvehytter vurderes at være af underordnet
betydning for naboer, da der er mere end 200 m til nærmeste
naboejendom, og da pladsen afskærmes af beplantning mod nord, og vest,
samt af eksisterende og nyt byggeri mod syd og øst.
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Varde Kommune har derfor fundet det af underordnet betydning at foretage
nabohøring.
Sagsoplysninger
Erhvervscenteret, Varde Kommune, modtog den 28. juni 2018 en
ansøgning om byggetilladelse til etablering af en stald på ca. 1.029 m2,
samt en plads på ca. 26 m2 til kalvevogne. Der er i 2016 givet en
miljøtilladelse efter § 10 i dagældende Hudyrbruglov til stalden, men denne
omfattede ikke pladsen til kalvevogne. Derfor vurderes denne plads i
nærværende afgørelse.
Pladsen er en udendørs betonplads på 3,5 m x 7,5 m, svarende til 26,25
m2. Afløb fra pladsen ledes til gyllesystem.
Ifølge ansøger udvides dyreholdet ikke, men der ønskes mulighed for
opstaldning af de mindste kalve i kalvevognene i en del af
mælkefodringsperioden.
På pladsen etableres der 2 kalvevogne med plads til 3 kalve i hver vogn.
Kalvene kommer til at gå på dybstrøelse, hvilket svarer til det staldsystem
de er angivet i, i miljøtilladelsen.
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Figur 1. Placering af plads til kalvevogne

Figur 2. Indretning af plads til kalvevogne

Lovgrundlag
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Ifølge Husdyrbruglovens § 16b, må et husdyrbrug ikke ændres på en måde,
der kan medføre forøget forurening uden forudgående miljøtilladelse,
I miljøstyrelsens vejledning er der dog fastsat nogle bagatelgrænser i
forhold til ændringer på husdyrbrug. For at en ændring kan betragtes som
værende indenfor bagatelgrænsen, er der nogle kriterier, der skal være
overholdt:
• 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.

•

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.

•

Endelig må ændringen ikke have indflydelse på
husdyrproduktionens størrelse og sammensætning, samt på
husdyrbrugets gødningsopbevaringskapacitet.

Vurdering
Husdyrbruget på Hyldegårdsvej 4, 6818 Årre har en miljøtilladelse fra
2016. Ansøger ønsker at ændre på opstaldningen af en mindre del af
kalvene, således at de i stedet for opstaldning i stalden flyttes til den
udendørs plads. Pladsen etableres i forlængelse af den nye stald mod nord.
Landskab
Pladsen til kalvene placeres udenfor sø- og å-beskyttelseslinje,
skovbeskyttelseslinje og kystbeskyttelseslinje. Nærmeste fortidsminde
ligger ca. 270 m nordvest for kalvepladsen.
Der er ingen fredede områder i nærheden af anlægget.
Nærmeste sten- og jorddiger ligger ca. 79 m vest for kalvepladsen.
Kalvepladsens beliggenhed i forhold til udpegningerne i Varde Kommunes
Kommuneplan 2017 samt fredninger er blevet gennemgået, og
kalvepladsen ligger indenfor
Landzone
Særligt værdifulde landbrugsområder
Overgangslandskab
skovrejsningsområde
Kalvepladsen etableres i nær tilknytning til eksisterende- og planlagt
byggeri. Der er i miljøtilladelsen fra 2016 stillet vilkår til afskærmning af
anlægget i form af beplantning omkring anlægget.
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Varde Kommune vurderer på den baggrund, at etableringen af den
udendørs betonplads til kalvevogne er uden betydning for de landskabelige
værdier.
Byggeriet overholder afstandskravene i §§ 6 og 8 i Husdyrbrugloven.
Ammoniakfordampning
Det ansøgte vurderes ikke at ville give anledning til meremission af
ammoniak, da antallet af dyr ikke ændres, og da der ikke ændres i
staldsystemet (dybstrøelse). Byggeriet overholder afstandskravet i § 7 i
Husdyrbrugloven, der omhandler afstanden til nærmere bestemte
ammoniakfølsomme naturtyper.
Lugt, støv, støj, lys og skadedyr
Der er ca. 205 m til nærmeste naboejendom, med en anden ejer end Jens
Skarby Thellesen.
Ved det ansøgte ændres der ikke i antallet af dyr eller staldsystem. Det
ansøgte vurderes derfor ikke at give anledning til øget lugt fra
ejendommen.
Da dyreholdet ikke ændres ved det ansøgte, vurderes det, at driften ikke vil
give anledning til yderligere fluer, støv eller støj.
Det vurderes heller ikke, at der vil opstå lysgener ved det ansøgte, dels på
grund af placeringen og dels på grund af den forholdsvis store afstand til
nabobeboelser.
Gødningsopbevaringskapacitet
Kalvene vil fortsat være opstaldet på dybstrøelse og det samlede antal af
småkalve er uændret. Det vurderes derfor, at gødningsmængden eller
sammensætningen ikke vil ændres. Der vil dog forekomme lidt mere
regnvand til gyllebeholderne, da kalvehytterne placeres på støbt bund med
afløb til gyllekanaler og gylletanke. Dette vil kræve lidt ekstra
opbevaringskapacitet. Ifølge miljøtilladelsen fra 2016 er der rigelig
opbevaringskapacitet på ejendommen, og det vurderes på baggrund heraf,
at den ekstra tilledning fra pladsen til kalvehytter ikke at have nogen
betydning for opbevaringskapaciteten på bedriften.
Dybstrøelse håndteres efter gældende regler.
Den støbte plads bliver samlet på ca. 26 m2. Det er en forudsætning for
denne afgørelse, at den støbte plads indrettes så den er tæt og med 3 %
fald mod afløbet. Dette kan f.eks. overholdes ved at etablere pladsen i
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henhold til byggebladet for indretning af møddingspladser eller
ensilagepladser.
Samlet vurdering
Varde Kommune vurderer, at det ansøgte kan etableres, da:
•
•

•

Det er uden betydning for de landskabelige værdier
Det er uden betydning i forhold til forureningsmæssige forhold,
herunder ammoniakfordampning, lugt, støj, lys, fluegener og
lignende
Ændringen ikke har indflydelse på husdyrproduktionens størrelse og
sammensætning, samt på husdyrbrugets gødningskapacitet.

Under forudsætning af, at pladsen indrettes i overensstemmelse med de
krav der fremgår af Husdyrgødningsbekendtgørelsen3, vurderes det, at det
ansøgte ikke vil medføre forøget forurening.

Med venlig hilsen

Ann Rolighed Thygesen
Miljømedarbejder
E antd@varde.dk

3

Bekendtgørelse nr. 1011 af 22. juni 2018 om erhvervsmæssigt dyrehold,
husdyrgødning, ensilage m.v.
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