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Aalborg Kommune giver hermed tilladelse efter § 10 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug1 til etablering af en ensilageplads på ovennævnte
produktion. Kommunen har vurderet, at tilladelsen kan meddeles med vilkår
til placering af ensilageplads, fast adskillelse i stalden, renholdelse m.v.

Sagsnr.:
2017-009025
Dok.nr.:
2017-009025-5
Init.: HLP
EAN nr.: 5798003742977

Hvis forudsætningerne for afgørelsen ændres, skal vi behandle sagen igen.
De væsentligste forudsætninger er beskrevet i afsnittet ”Projektbeskrivelse”
nedenfor.

Offentliggørelse
Tilladelsen vil blive offentliggjort på www.dma.mst.dk (DMA: Digital Miljøadministration) den 6. april 2017.

Flere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, kan du kontakte undertegnede på telefon 9931 2193 eller via e-mail: miljoe@aalborg.dk.

Projektbeskrivelse
Tilladelsen er givet på grundlag af den indsendte ansøgning og efterfølgende
tilpasninger. Projektets væsentligste forudsætninger er følgende:
 Produktionen er uændret på 19,87 DE kvæg (svarende til 14 ammekøer
over 600 kg, 2 småkalve af tung race fra 0 – 6 mdr., 8 kvier/stude af tung
race fra 6 – 27 mdr., 13 slagtekalve af tung race 0-6 mdr. samt 12 ungtyre
af tung race fra 6 mdr. – slagtning ved 505 kg).
 Kvæget går i stald med dybstrøelse på hele arealet og græsser på udbringningsarealet minimum 3 mdr. pr. år.
1Lovbekendtgørelse

nr. 868 af 3. juni 2015.

Åbningstider:
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00
Har du fået dette brev digitalt kan
du svare ved at bruge ”besvar”knappen i Digital Post/eBoks. Du
kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på aalborg.dk eller
via Digital Post på borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital
Post kan du ringe til Den Digitale
Hotline på 7020 0000

 Største delen af dybstrøelsen (ca. 70 %) køres direkte ud på marken og
pløjes ned. Den øvrige mængde opbevares i markstak.
 Dyrene opstaldes i eksisterende bygninger. Kvægstalden ligger ca. 51
meter fra nærmeste nabobeboelse. Husdyrbrugets svinestald er ikke længere i brug til dyr.
 I forbindelse med ændringen opføres en ny ensilageplads til opbevaring af
gulerødder. Ensilagepladsen er på 5*21 m= 105m2 med 1 m mur til afgrænsning på siderne af pladsen. Den placeres ca. 30 m vest for stuehuset på Kærvej 55 jf. bilag 2.
Husdyrloven har bl.a. til formål at værne om natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelse af dyre- og plantelivet.
Aalborg Kommune opfordrer generelt og i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder dig og eventuelle andre bygherrer, entreprenører og leverandører til at bruge produkter og materialer, der er produceret på en bæredygtig
måde, og bruge maskiner mv., som er energi- og miljørigtige. Du kan evt. få
inspiration i Aalborg Kommunes Bæredygtighedsmanual, som du kan finde
her http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/baeredygtighedsmanual.
Du opfordres ligeledes til at købe produkter, hvor miljøparametre vægtes på
lige fod med kvalitet og pris.
Aalborg Kommune opfordrer dig til at bruge bæredygtige materialer og til at
have fokus på en bæredygtig produktion. Udover at minimere vand, el og
varmeforbruget er det en god ide også at have fokus på de råvarer, der indgår i produktionen eller i egne produkter. Der kan fx bruges genanvendelige
materialer, være fokus på levetiden for produktet, eller på adskillelse af produktet, så de enkelte dele nemmere kan genbruges. Herudover opfordres du
til at have fokus på at minimere emballagen, minimere forbruget af kemikalier
og reducere transporten.

Kommunens vurdering, herunder vilkår
Det har været muligt at svare ”ja” til 8 ud af de 10 punkter på ansøgningsskemaet. Der er svaret ”nej” til punkterne 5 omkring lavbundsarealer og 8
omkring arealer i nitratfølsom indvindingsområde.
Generelle vilkår:
1.

Bedriften tillades drevet med et dyrehold på maksimalt 19,87 DE kvæg
(svarende til 14 stk. ammekøer over 600 kg, 2 stk. småkalve af tung race fra 0 – 6 mdr., 8 stk. kvier/stude af tung race fra 6 – 27 mdr., 13 stk.
slagtekalve af tung race 0-6 mdr. samt 12 stk. ungtyre af tung race fra 6
mdr. – slagtning ved 505 kg).
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2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor 2 år fra datoen
for meddelelse. Den del af tilladelsen, som ikke er udnyttet inden 3 år
efter tilladelsen er meddelt, bortfader.

Byggeri
Der etableres en ny ensilageplads på 5*21 m= 105m2 med 1 m mur til afgrænsning på siderne af pladsen. Den placeres ca. 30 m vest for stuehuset
på Kærvej 55 jf. bilag 2.
Placeringen af ensilagepladsen er valgt ud fra den betragtning, at en anden
placering ikke er muligt, samt at det vurderes at ske under hensyntagen til de
landskabelige værdier.
Lastbilen der kommer med gulerødderne kan ikke komme fordi ved vejen
inde ved stuehuset og om til en alternativ placering af ensilagepladsen øst for
stuehuset. Yderligere ville en sådan placering betyde flere transporter med
tungt trafik forbi naboen på Kærvej 53, og det ønsker ansøger at tage hensyn
til. I mellem den ansøge placering og stuehus er der en sandmile med spildevandrensning fra stuehuset, derfor vurderes det ikke at være muligt at placere ensilagepladsen nærmere end de 30 m til stuehuset.
Aalborg kommune vurderer derfor at etableringen sker under hensyntagen til
de landskabelige værdier.
Vilkår til ensilagepladsen
3.

Den nye ensilageplads skal placeres som markeret på bilag 2 og skal
opføres i overensstemmelse med de forelagte oplysninger og den beskrivelse, der fremgår af denne tilladelse.

Afstande til naboer
Kvægholdet er opstaldet i bygning nr. 4 jf. bilag 4. Kvægstalden ligger ca. 51
meter fra nærmeste nabobeboelse. For at sikre overholdelse af husdyrlovens
§ 6, stk. 1, nr. 4 i daglig praksis stilles følgende vilkår for denne tilladelse:
4.

Der skal etableres en permanent, fysisk adskillelse mellem foder- og
maskinopbevaring (markeret med 5 på bilag 4) og kvægstald (markeret
med 4 på bilag 4), således at 50 m jf. husdyrlovens § 6, stk. 1 sikres
overholdt. Adskillelsen skal bestå af et fast gitter.

Det stilles desuden følgende vilkår for tilladelsen:
5.
6.

Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener begrænses mest muligt, og
Der skal til stadighed være en høj staldhygiejne, for at begrænse lugtgener.

Lavbundsarealer
3/10

Der er svaret ”nej” til punkt 5 omkring lavbundsarealer, da bedriftens anlæg
ligger i et registreret lavbundsområde. Aalborg Kommune har dog ingen aktuelle planer om naturgenopretning for dette område. Kommunen vurderer
derfor, at dette ikke har betydning for sagen.

Natur
Udvidelsen medfører ingen forøgelse af ammoniakfordampningen, da dyreholdet er uændret i forhold til nudrift.
Kommunen har vurderet, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IVa eller ødelægge plantearter på habitatdirektivets bilag IVb.

Anlæg
Kategori 1 natur
Der ligger ikke kategori 1 natur indenfor en afstand af anlægget, hvor der
deponeres mere end 0,2 kg N/ha/år i total-deposition. Dette er beregnet ved
hjælp af en konsekvensradius, der fremstillet ud fra størrelsen af emissionen
fra anlægget.
Det er vurderet ud fra afstanden samt den samlede udledning af ammoniak
fra husdyrbruget, at der ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl
kan fastslås, at det ansøgte projekt ikke har skadelige virkninger på natur
kategoriseret som kategori 1 natur, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om tilladelse
og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Kategori 2 natur
Der ligger ikke kategori 2 natur indenfor en afstand af anlægget, hvor der
deponeres mere end 1 kg N/ha/år i total-deposition. Dette er beregnet ved
hjælp af en konsekvensradius, der fremstillet ud fra størrelsen af emissionen
fra anlægget.
Det er vurderet ud fra afstanden samt den samlede udledning af ammoniak
fra husdyrbruget, at det ansøgte projekt ikke har skadelige virkninger på natur kategoriseret som kategori 2 natur, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Kategori 3 natur
Der ligger ikke kategori 3 natur indenfor en afstand af anlægget, hvor der
deponeres mere end 1 kg N/ha/år i mer-deposition. Dette er beregnet ved
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hjælp af en konsekvensradius, der fremstillet ud fra størrelsen af emissionen
fra anlægget.
Det er vurderet ud fra afstanden samt mer-udledning af ammoniak fra husdyrbruget, at det ansøgte projekt ikke har skadelige virkninger på natur kategoriseret som kategori 1 natur, jf. bilag 3 i bekendtgørelse om tilladelse og
godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Arealer
Det vurderes, at afstanden mellem udbringningsarealerne og nærmeste habitatnatur i Natura 2000-område er af en sådan størrelse, at det ikke vil medføre en negativ påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området
ved udbringning af husdyrgødning på arealerne.
Aalborg Kommune vurderer, at der fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at projektet ikke vil medføre skadelige virkninger fra
udbringningsarealerne på internationale naturbeskyttelsesområders integritet
og overordnede bevaringsmålsætning. For den øvrige natur, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, i eller udenfor Natura 2000-området samt for arter
omfattet af habitatdirektivets bilag IV vurderes det, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning fra udbringningsarealerne.

Bilag IV-arter og andre arter
Der er ikke kendskab til forekomst af rødlistearter, særlige ansvarsarter eller
bilag IV-arter i nærheden af anlægget eller udbringningsarealerne. Det er
vurderet, at ingen beskyttede natur arealer, som kunne være leve-, yngleeller rasteområder for Bilag IV-arter, vil blive påvirket af det ansøgte projekt.
På denne baggrund vurderes det, at godkendelse af anlægget og arealerne
til udbringning af husdyrgødning ikke vil beskadige eller ødelægge leve-, yngle- eller rasteområder for Bilag IV-arter, rødlistearter eller ansvarsarter.
Vurderingen er foretaget på baggrund af tilgængelige data over fund af arter
(Aalborg Kommunens egne registreringer, hjemmesiden:
www.habitatarter.dk/ og Naturdata i Danmarks Miljøportal).

Bedste tilgængelige teknik (BAT)
Ifølge godkendelsesvejledningen vil overholdelse af den generelle regulering
være tilstrækkelig til at opfylde kravet om anvendelse af BAT.
Godkendelsesvejledningen henviser til, at husdyrbruget skal overholde den til
enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, som fastsætter minimumskrav til indretning af stalde, kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg,
krav til opbevaring af gødning, ensilage, spildevand m.v., krav til indretning af
afløb og til drift samt vedligeholdelse.
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Aalborg Kommune har herefter vurderet, at ved overholdelse af husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler vil driften af husdyrbruget ikke give
anledning til væsentlige gener for omgivelserne
Aalborg Kommune, Miljø opfordrer husdyrbruget til at vælge bæredygtige
løsninger.
Ved at reducere energiforbruget og brugen af fossile brændsler vil bidraget til
klimaforandringerne fra CO2-udledningen reduceres. Husdyrbruget kan vælge maskiner m.v. med et lavt energiforbrug, udskifte belysningen med LEDpærer, opsætte tænd-sluk-ure eller isolere bygningerne. Endvidere kan husdyrbruget vælge at anvende vedvarende energi såsom energi fra solen,
vindmøller, jordvarme eller varmepumper.
Affald er en ressource, som skal udnyttes. I stedet for deponering eller forbrænding kan affald fx bruges til erstatning for en råvare. Derfor er det helt
centralt, at husdyrbrugets affald sorteres, så det kan genanvendes.
Pap/papir, metal og plast kan fx genanvendes direkte. Haveaffald kan omdannes til kompost, mens andre affaldstyper såsom spildolie skal gennemgå
en rensning, før det kan genanvendes. Det kan også være, at der er en affaldsart på dit husdyrbrug, som anses for en ressource for en anden virksomhed.
Ved at kortlægge affaldsstrømme på husdyrbruget kan det vise sig, at råvareforbruget kan optimeres. Det kan også være, at emballagen giver så meget
affald, at husdyrbruget med fordel kan tage kontakt til producenten for en
anden emballering.
Ved at anvende bæredygtige materialer fx certificeret træ eller vælge det
mindst miljøbelastende vaskemiddel eller anden råvare kan husdyrbruget
hjælpe miljøet. Det kan også være, at regnvand kan anvendes i en del af
produktionen, eller at vand og andre materialer kan recirkuleres i produktionen.
En af de store udfordringer i verden er tab af biologisk mangfoldighed. Husdyrbruget kan bidrage til en forøget biologisk mangfoldighed på stedet fx ved
at anvende regnvandet til en sø eller ved at lave insektvolde eller naturstriber
i marken.
Samlet vurdering
Kommunen finder herefter, at de nødvendige foranstaltninger til at forebygge
og begrænse forurening ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik er
truffet, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.2
Kommunen vurderer endvidere, at til- og frakørsel til anlægget kan ske uden
væsentlige miljømæssige gener for de omboende.

2

Det er forudsat at Bekendtgørelse erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
overholdes.
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Det er Kommunens samlede vurdering, at ændringen ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet, når ovenstående vilkår overholdes.

Høring
Forud for denne tilladelse har Aalborg Kommune foretaget en høring af 9
naboer til husdyrbruget. Der er ikke indkommet bemærkninger til sagen herfra.
Ifølge forvaltningslovens § 19 har sagens parter ret til at blive gjort bekendt
med projektet samt grundlaget for vurderingen af dette, inden kommunen
træffer afgørelse i sagen.
Der er forud for meddelelse af denne tilladelse foretaget partshøring af dig
som ansøger og er ikke indkommet bemærkninger til sagen.

Bortfald af denne tilladelse
Denne tilladelse bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dags dato.
Herved forstås at bygge- og anlægsarbejder skal være iværksat. Herefter
gælder, at hvis den meddelte tilladelse, ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har
været udnyttet i de seneste 3 år.
Dette betyder, at den maksimale produktion skal være opnået indenfor 3 år
efter, at tilladelsen er meddelt, og hvis dette ikke er tilfældet, bortfalder den
del af tilladelse, som ikke er etableret endnu.

Klagevejledning
Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgerne og
enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. husdyrlovens §§ 84 - 87.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen
udløber den 4. maj 2017.
Eventuel klage skal indgives via Klageportalen på www.nmkn.dk, som du
finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk ligesom du plejer, med Nem-ID eller NEMID medarbejder. 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. Du betaler gebyret med betalingskort i
klageportalen. Gebyret er i 2016-niveau på 900 kr. for privatpersoner og
1.800 kr. for virksomheder og organisationer.
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Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
En eventuel klage har opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Tilladelsen kan derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb og da kun, hvis der ikke er klaget over tilladelsen.
Ansøger vil efter klagefristens udløb blive underrettet om, hvorvidt der er
modtaget klage over denne afgørelse.
Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder
efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. husdyrlovens § 90.

Andre tilladelser
Eventuelle andre nødvendige tilladelser - herunder f.eks. anmeldelse efter §§
31-32 i husdyrgødningsbekendtgørelsen3 - er ikke omfattet af denne afgørelse.
Venlig hilsen

Henriette Lund Baunwall
Civilingeniør
9931 2193

./.

Bilag:


Situationsplan

3Bekendtgørelse

erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Bekendtgørelse
594 af 4. maj 2015).
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./. Kopi med kortbilag sendt til:















Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V
– via e-mail: natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening – Nordjyllands Amt, v/Kurt Rasmussen,
Frismosevej 27, 9330 Dronninglund – via e-mail: aalborg@dof.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – via e-mail: dnaalborg-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, DN Aalborg, via e-mail: aalborg@dn.dk
Miljøministeriet, Børsgade 4, 1215 København K, via e-mail:
mim@mim.dk
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen NORD, Langelandsvej
8, 8940 Randers, via e-mail: senord@sst.dk
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, via
e-mail: mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen v/Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540
Haderup, via e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsted, via email: post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars Brinch Thygesen, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle, via e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Jakob Kjær Madsen, Åbrinken 7,
8800 Viborg, via e-mail: jkm@sportsfiskerforbundet.dk
Det økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, via e-mail:
husdyr@ecocouncil.dk
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1651
København V, via e-mail: ae@ae.dk
Forbrugerrådet, Fiolstrædet 17, Postboks 2188, 1017 København K,
via e-mail: fbr@fbr.dk
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Bilag 1: Placering af ensilageplads på husdyrbruget på, Kærvej 55 ,9293
Kongerslev
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