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Vålse Vesterskovvej 28a
4840 Nørre Alslev
CVR nr. 20365404

TILLADELSE TIL AT GENNEMFØRE ÆNDRINGER UDEN FORUDGÅENDE MILJØGODKENDELSE
7. MATRS 2017

Guldborgsund Kommune har den 2. marts 2017 modtaget anmeldelse om udvidelse
og ændring af husdyrholdet i eksisterende stalde på Vålse Vesterskovvej 28a, 4840
Nørre Alslev. Anmeldelsen er indgivet jf. §§ 29 (skift i dyretype) og 30 (emissionsorienteret produktionstilpasning også kaldet fulde stalde) i husdyrgodkendelsesbe1
kendtgørelsen .
Anmeldelserne blev betragtet som fyldestgørende oplyst den 2. marts 2017.
Den nuværende tilladte husdyrproduktion på ejendommen Vålse Vesterskovvej 28a
er på 34.800 smågrise (7,2 - 30 kg) samt 800 polte (30 til 140 kg) svarende til 186,65
DE (dyreenheder) med nuværende omregningsfaktor.
Anmeldelse jf. § 30
Med udgangspunkt i § 30 ønskes staldene fyldt op til 34.800 smågrise (7,2 - 25 kg)
og 44.953 smågrise (25 – 30 kg) samt 928 polte (30 til 140 kg), svarende til 201,76
DE.
GULDBORGSUND KOMMUNE
CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
WWW.GULDBORGSUND.DK
SAGSNR. 16/6453
SAGSBEHANDLER:
METTE WOLTHERS
DIR +45 54732006
MEWOL@GULDBORGSUND.DK

Anmeldelse jf. § 29
Den anmeldte produktion efter anvendelse af § 30 ønskes med udgangspunkt i § 29
ændret til at omfatte 42.000 smågrise (7,0 til 30 kg), samt 550 polte (50 til 120 kg)
svarende til 201,76 DE.
Til vurdering af overholdelse af de forskellige betingelser for anmeldeordningerne er
der af ansøgers konsulent fremsendt 2 fiktive anmeldeskemaer via husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 96.657 (§ 30 fulde stalde) og skema nr. 96.658 (§ 29 skift i dyretype).

CVR NR. 29 18 85 99
TELEFONTIDER
MAN – ONS KL. 9.00 – 15.00
TORS KL. 9.00 – 17.00
FRE KL. 9.00 – 12.00

Det er version 2 af den 7. marts 2017 af begge skemaer, der ligger til grund for denne afgørelse.
Afgørelse
Guldborgsund Kommune vurderer, at den ansøgte opfyldning af staldene og det
efterfølgende skift i dyretype overholder betingelserne for en afgørelse efter anmel1

Bek. nr. 211 af 28-02-2017 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug
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deordningerne. Der kræves derfor ikke en miljøgodkendelse efter § 11 i husdyrgod2
kendelsesloven .
Afgørelsen offentliggøres den 7. marts 2017 på kommunens hjemmeside, se
www.guldborgsund.dk under faneblad ”afgørelser”.
Begrundelse og vurdering af betingelserne for § 30
I henhold til § 30, stk. 1 må der kun gennemføres opfyldning af stalde, hvis der ikke
samtidig gennemføres ændringer, som kræver tilladelse eller godkendelse efter §§
10, 11 eller 12. I den aktuelle ansøgning gennemføres der ingen andre ændringer
samtidig med opfyldning af staldene, og betingelsen er dermed overholdt.
Endvidere gælder reglerne kun for grise over 25 kg. I ansøgningen er der kun medregnet smågrise over 25 kg, og betingelsen er dermed overholdt.
I henhold til § 30, stk. 2 må husdyrbruget ikke have fået en tilladelse eller godkendelse efter §§ 10,11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven.
Der er ikke meddelt tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven til
husdyrholdet på Vålse Vesterskovvej 28a, og betingelserne er dermed overholdt.
Jf. § 30 stk. 3 kan anmeldelse ikke anvendes, hvis udvidelsen medfører overskridelse af stipladsgrænsen, jf. § 12 stk. 1 i husdyrgodkendelsesloven, medmindre dyreholdet er omfattet af en godkendelse meddelt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse.
Stipladsgrænsen for § 12 i husdyrgodkendelsesloven er ikke overskredet i forbindelse med anmeldelsen. Betingelserne er dermed overholdt.
Beskyttet natur
§ 30, stk. 4, nr. 1 fastlægger, at der ikke må udvides i antal husdyr i staldanlæg, der
ligger i en afstand på mindre end 450, 250 og 100 meter til henholdsvis Kategori 1, 2
og 3 natur omfattet af § 7, stk. 1, i husdyrgodkendelsesloven.
Staldanlægget på Vålse Vesterskovvej 28a ligger længere fra de nævnte naturområder end de ovenfor nævnte afstande. Ovenstående afstandskrav er dermed overholdt.
§ 30, stk. 4, nr. 2 gælder kun for dyrehold der overstiger dyreenheds- eller stipladsgrænsen i § 12 i husdyrgodkendelsesloven og er dermed ikke relevant i denne sag.
Lugt
§ 30, stk. 4, nr. 3 fastlægger, at husdyrbruget efter opfyldning af staldene skal overholde beskyttelsesniveauet for lugt jf. bilag 3, punkt B i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Sammen med anmeldelsen er der fremsendt fiktiv ansøgningsskema via husdyrgodkendelse.dk med skema nr. 96.657.
Beregninger fremgår af nedenstående:

2

Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrlov jf. lovbek. nr.442 af 13-05-2016

SIDE 3/7

Samlet resultat af lugtberegning
Bebyggelse

Kumulation

Model

Ukorrigeret

Vægtet

Genekriterie

geneafstand

gennemsnits-

overholdt

(ansøgt)

afstand
191,48

ja

Enkelt bolig

0

FMK

160,89

Enkelt bolig

0

FMK

178,33

288,68

ja

Samlet bebyg-

0

NY

419,85

2.132,27

ja

0

Ny

580,82

4.963,85

ja

gelse
Byzone

Beregningerne viser, at kravet til såvel nærmeste eksisterende eller fremtidig byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig er overholdt.
Betingelserne for overholdelse af beskyttelsesniveauet for lugt er herved overholdt.
Antal DE
I henhold til § 30, stk. 4, nr. 4 må produktionen af hver dyretype i hvert staldanlæg
højest udvides således, at antal dyreenheder for den anmeldte produktion beregnet
efter omregningsfaktoren for enheder, jf. bilag 1, afsnit H (år 2014) i husdyrgød3
ningsbekendtgørelsen , ikke overstiger antal dyreenheder, som beregnet for produktionen før anvendelse af denne anmeldeordning efter omregningsfaktoren i bilag 1,
afsnit A,
I nedenstående skema vises dyreenhederne efter begge omregningsfaktorer for
henholdsvis nudrift og ansøgt drift:
Dyretype

Smågrise
Nudrift
Smågrise
Ansøgt drift
Smågrise
Nudrift
Smågrise
Ansøgt drift
Polte
Nudrift
Polte
Ansøgt drift

Antal

Vægtinterval

Omregningsfaktor
2010/2011
(Afsnit A*)

Omregningsfaktor
2014
(Afsnit H*)

34.800 stk.

7,2-25 kg

155,36

-

34.800 stk.

7,2-25 kg

-

120,16

34.800 stk.

25-32 kg

44,00 DE

-

44.953 stk.

25-32 kg

-

43,86 DE

800 stk.

30-140 kg

38,06 DE

-

928 stk.

30-140 kg

-

37,74 DE

*Bilag 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Betingelserne i § 30, stk. 4, nr. 4 er hermed overholdt, da DE for alle dyretyper er
faldende.
Tidligere udvidelser

3

Bek. nr. 1318 af 26-11-2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.
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§ 30, stk. 4, nr. 5 omfattet kun produktioner, der tidligere har benyttet en anmeldeordning om emissionsorienteret produktionstilpasning. Da Vålse Vesterskovvej 28a
ikke har benyttet en anmeldeordning tidligere er punktet ikke relevant i denne sag.
Konklusion § 30
Guldborgsund Kommune vurderer, at den anmeldte produktionsudvidelse overholder
alle betingelser for anmeldelse jf, § 30, og kan gennemføres uden krav om miljøgodkendelse efter § 11 i husdyrgodkendelsesloven. Det er endvidere Guldborgsund
Kommunes vurdering, at udvidelsen kan gennemføres uden det medfører væsentlig
øget forurening eller påvirkning af den omgivende natur eller omkringboende.
Begrundelse og vurdering af betingelserne for § 29
I henhold til § 29, ”Skift mellem dyretype” er der en række betingelser, der skal være
opfyldt for, at der kan skiftes mellem dyretyper eller ændres i produktionsformen
indenfor en dyretype uden forudgående miljøgodkendelse. I det følgende gennemgås de enkelte betingelser.
Ifølge § 29, stk. 1 må anmeldelse ikke indeholde bygningsmæssige ændringer, der
kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven.
I den aktuelle anmeldelse foretages der ikke bygningsmæssige ændringer. Anmeldelsen overholder således betingelsen.
Skift i dyretype
Ifølge § 29, stk. 2 må der indenfor svinebrug skiftes mellem, søer, slagtesvin og
smågrise. Den aktuelle anmeldelse drejer sig om skift fra en produktion af 34.800
smågrise med et vægtinterval på 7,2 til 25 kg og 44.953 smågrise med et vægtinterval på 25 til 30 kg samt 928 polte med et vægtinterval på 30 til 140 kg til en produktion på 42.000 smågrise med et vægtinterval på 7,0 til 30 kg samt 550 polte med et
vægtinterval på 50 til 120 kg.
§ 29, stk. 3 er kun gældende for produktioner med afgræssende dyr.
Lugt
Ifølge § 29, stk. 4, nr. 1 må den samlede lugtemission fra husdyrbrugets staldanlæg
ikke øges som følge af skift i dyretype.
Resultaterne af lugtberegningerne, som ansøgers konsulent har foretaget i husdyrgodkendelse.dk, fiktivt skema nr. 96.658, fremgår af nedenstående tabel:
Lugtemission
FMK-vejledning (LE)
Nudrift
Anmeldt
31.801,82
28.611,12

Lugtemission
Ny lugtvejledning (OU)
Nudrift
Anmeldt
64.589,00
55.946,61

Ændringen overholder betingelserne for lugt jf. punkt 1, idet lugtemissionen fra staldene falder som følge af ændringen.
Betingelsen i § 29, stk. 4, nr. 2 omfatter bedrifter, hvor lugtgeneafstande er mindre
end 2 gange vægtet gennemsnitsafstand.
Jf. § 29, stk. 5 skal lugtemissionskravet i stk. 4 nr. 2 ikke opfyldes i forhold til de bilag
3, punkt B, tabel 4, nævnte områder (enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzo-
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ne/sommerhusområde), såfremt lugtemmissionen kun øges i staldafsnit, som er placeret i en afstand, der er mindst dobbelt så stor som den ukorrigerede gene afstand
beregnet efter bilag 3, punkt B, for hele husdyrbruget.
I denne anmeldelse ligger staldafsnittene meget tæt, så staldanlægget kan tilnærmelsesvist betragtes som et samlet anlæg. Samtidig reduceres lugtemissionen i alle
stalde. Betingelserne er hermed overholdt.
Ammoniak
Ifølge § 29, stk. 4, nr. 3 må den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg ikke øges som følge af skift mellem dyretype.
Resultatet af beregningerne i husdyrgodkendelse.dk viser, at ved den ansøgte drift
(skema 96.658) er den samlede emission fra stald og lager på 1.673 kg N/år, og
emissionen i nudrift er på 1.957 kg N/år. Kravet til den samlede ammoniakemission
er således overholdt, og der er ikke behov for at se på undtagelserne jf. § 31, stk. 5.
Ifølge § 29, stk. 4, nr. 4 må skiftet i dyretype ikke medføre en forøgelse af husdyrbrugets deposition af ammoniak på
a) naturområder omfattet af § 7, stk. 1 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug,
b) andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget
for internationale naturbeskyttelsesområder,
c) heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3
og
d) ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3.
Jf. ovenstående punkter falder den samlede ammoniakemission fra anlægget. Der
sker heller ikke en forskydning af emissionen mellem staldene, der kan medfører at
der opstår områder udenfor staldene hvor ammoniakemissionen stiger. Skiftet i
vægtinterval medfører således ikke en forøgelse af husdyrbrugets deposition af ammoniak på de i pkt. 4) pkt. a-d nævnte områder.
Godkendelsesgrænsen
Ifølge § 29, stk. 6 må skift imellem dyretype ikke medfører, at dyreholdet overskrider
en stipladsgrænse jf. § 12 stk. 1 i husdyrgodkendelsesloven. Den ansøgte produktion
overskrider ikke stipladsgrænsen i forbindelse med anmeldelsen og kravet er hermed
overholdt.
Konklusion § 29
Guldborgsund Kommune vurderer, at det anmeldte skift mellem dyretype overholder
alle betingelser for anmeldelse jf. § 29 og kan gennemføres uden krav om miljøgodkendelse efter § 11 i husdyrloven. Det er endvidere Guldborgsund Kommunes vurdering, at skift i dyretype kan gennemføres uden at medføre væsentlig øget forurening
eller påvirkninger af den omgivende natur. Endelig er det vurderet, at skiftet mellem
dyretype ikke berører naboerne.
Øvrige krav
Jf. § 36, stk. 2 skal kommunen ligeledes vurdere, hvorvidt det anmeldte overholder
afstandskravene i husdyrgodkendelseslovens § 8, jf. § 9, og ikke er i strid med beskyttelse af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller områder der i kommuneplanen
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er udpeget med landskabelige værdier, særlige beskyttelsesinteresser samt nationale geologiske interesseområder.
Vålse Vesterskovvej 28a er beliggende i kulturmiljøet Vålse landsby og ejerlav, men
da der ikke sker bygningsmæssige udvidelser har anmeldelsen ingen betydning for
kulturmiljøet.
Der etableres ikke nye stalde eller opbevaringsanlæg på ejendommen. Alle ændringer sker i nuværende lovligt opførte driftsbygninger. Derfor vurderer Guldborgsund
Kommune, at alle afstandskrav og beskyttelseshensyn er overholdt.
Nabohøring
Det ansøgte medfører en næsten uændret husdyrproduktion, mindre lugtemission og
mindre ammoniakemission. Endvidere sker der ingen bygningsmæssige ændringer i
forbindelse med det ansøgte. Guldborgsund Kommune vurderer, at ændringen ikke
giver anledning til øgede nabo gener hverken ved lugt eller transport af foder, dyr
eller gødning. Samlet er det derfor vurderet, at ændringen er af underordnet betydning for naboerne. Guldborgsund Kommune har jf. § 36, stk. 4 derfor vurderet, at der
ikke er behov for at gennemføre nabohøring i den aktuelle sag.
Evt. bortfald
Er afgørelsen ikke udnyttet senest 2 år efter, den er meddelt, bortfalder den. Hel eller
delvis manglende udnyttelse af afgørelsen i 3 på hinanden følgende år medfører, at
den ikke udnyttede del bortfalder.
Reglerne om bortfald fremgår af § 37, stk. 1 og 2.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet med en frist på 4 uger.
Evt.
klage skal indsendes elektronisk direkte til Natur- Og Miljøklagenævnet gennem Klageportalen, som findes via www.borger.dk eller www.virk.dk,- søg efter ”klageportal”.
I særlige tilfælde kan der søges om, at blive fritaget for at bruge den digitale klageportal. Kontakt Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, hvis du ønsker at
søge om, ikke at benytte den digitale klageportal. Husk at søge i god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden udløbet af nedenstående klagefrist.
Evt. klage skal være modtaget senest tirsdag den 4. april 2017 inden midnat.
Evt. klage har ikke opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer
andet.
Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder
efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig klageafgørelse.
Foruden dig selv kan afgørelsen påklages af enhver, der har en individuel, væsentlig
interesse i sagen, samt af de institutioner og foreninger, der jf. nedenstående får kopi
af afgørelsen.
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Hvis Guldborgsund Kommune modtager klager over afgørelsen, vil du blive orienteret herom.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af evt. klage, at
klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til
900 kr. Du betaler klagegebyret med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Yderligere information
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Annette Bruun
Hansen på tlf. 5473 1983 eller på E-mail abh@guldborgsund.dk.

Med venlig hilsen

Mette Wolthers
Ingeniør

Annette Bruun Hansen
Miljøtekniker

Kopi er sendt til:
Konsulent Piil Krogsgaard, Landboforeningen Gefion, E-mail: pkr@gefion.dk
Danmarks Naturfredningsforening via E-mail: dnguldborgsund-sager@dn.dk

