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Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring
på Troesmosevej 24, 6800 Varde
Varde Kommune har afgjort at fortanken på 99 m3 til flydende
husdyrgødning, kan lovliggøres, så der kan leveres gylle til biogasanlæg,
uden at der skal laves en ny miljøgodkendelse af husdyrbruget.
Offentliggørelse
Offentliggørelse af afgørelsen sker på Digital MiljøAdministration
https://dma.mst.dk/ under ”Offentliggørelser”, den 11. juni 2019.
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Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til §
76 i Husdyrbrugsloven 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 9. juli 2019 (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 forvaltningsloven.
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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.
Varde Kommune vurderer, at det er af underordnet betydning for
naboerne, da nærmeste nabobeboelse, der ikke er ejet af Troesmosevej 24,
er beliggende ca. 382 m fra fortanken og fortanken ligger afskærmet af
eksisterende bygninger.
Sagsoplysninger
Den 6. maj 2019 modtog Varde Kommune en anmeldelse om lovliggørelse
af en fortank på 99 m3 på Troesmosevej 24, 6800 Varde. Figur 1 viser hvor
fortanken er placeret.
Ansøger har etableret en fortank på 99 m3, så det er muligt at levere gyllen
fra Troesmosevej 24 til et biogasanlæg. Fortanken er etableret med fast
overdækning.
Diameteren på fortanken er 6,7 m og højde over terræn er 2,0 m (overkant
låg).
Lovgrundlag
Troesmosevej 24 har en § 12 miljøgodkendelse fra den 17. august 2010.
Siden er der givet et tillæg til miljøgodkendelsen den 3. marts 2011 og
endnu et den 17. februar 2014.
Ifølge den nye husdyrbruglov (lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019), 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.
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
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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.

Figur 1. Placering af fortank.

Vurdering
Varde Kommune vurderer at fortanken på 99 m3 er uden betydning for de
landskabelige værdier, da fortanken er etableret mellem eksisterende
bygninger. Endvidere er beholderen placeret i et område, som i
Kommuneplan 2017 er udpeget som område egnet til større husdyrbrug,
samt i landbrugslandskab.
En beregning i husdyrgodkendelse.dk viser, at der fra den ansøgte fortank
vil være en teoretisk ammoniakfordampning på ca. 6,4 kg N/år.
Der er ca. 758 m til nærmeste kategori-3 natur og ingen kategori 1- og 2
natur indenfor 1.000 m.
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Fortanken vil ikke påvirke husdyrbrugets størrelse og sammensætning.
Opbevaringskapaciteten vil dog blive en smule større. Men det vurderer
Varde Kommune er af underordnet betydning.
Varde Kommune vurderer således på baggrund af ovenstående, at
fortanken ikke vil være til skade for miljøet og ikke vil påvirke naboerne
væsentligt.

Med venlig hilsen

Ann Rolighed Thygesen
Miljømedarbejder
E antd@varde.dk

Kopi sendt til:




Jan Brochstedt Olsen, Centrovice, e-mail: jbo@centrovice.dk



Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, email: mail@dkfisk.dk










Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej
35, 6760 Ribe, e-mail: sesyd@sst.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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