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Afgørelse om ikke godkendelsespligt
ved anmeldelse af etablering af
opbevaringsanlæg til husdyrgødning efter § 27
”Fædamgård”
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Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af en møddingsplads
på 450 m3 til opbevaring af husdyrgødning samt en møddingsplads på 55
m3 på kvægbruget ”Fædamgård” beliggende Lindevej 30, Fousing, 7600
Struer.
Afgørelse
Struer Kommune meddeler afgørelse om, at der på Lindevej 30 kan etableres en 450 m3 møddingsplads og en 55 m3 møddingplads, uden det udløser krav om miljøgodkendelse.
Vurderingen af det anmeldte fremgår af afgørelsens bilag 1.
Afgørelsen er truffet i medfør af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens1 § 27, og er betinget af, at
der ikke fortages ændringer af dyrehold eller staldanlæg, der kræver tilladelse eller godkendelse
efter husdyrgodkendelseslovens2 §§ 10-12.
I må først etablere møddingspladserne, når der er meddelt en byggetilladelse.
Anmeldelse
Karen V. Thomasen, Sagro, har den 19. juni 2017 på vegne af I/S Gade, Lindevej 30 i Fousing søgt
om etablering af 2 opbevaringsanlæg til husdyrgødning efter anmeldeordningens § 27.
En møddingplads med et grundareal på 15 m x 20 m, hvilket ved en højde på gødningsoplaget på
1,5 m giver en opbevaringskapacitet på 450 m3 og en på 55 m3 (5 m x7 m x1,5 m).
Begge anlæg bliver etableret i tilknytning til eksisterende anlæg.
Der foretages ingen ændringer af husdyrproduktionen eller ejendommens driftsbygninger.
Situationsplan over ejendommens anlæg med placering af de nye møddingpladser fremgår af afgørelsens bilag 2.
Høring
Inden kommunen kan træffe en afgørelse efter bekendtgørelsens § 27, skal naboer være gjort skriftligt bekendt med afgørelsen og have mulighed for at udtale sig inden en frist på to uger. Dog kan
Struer Kommune efter en konkret vurdering undlade at høre naboer, hvis det anmeldte efter kommunens vurdering er af underordnet betydning for naboerne.
I denne sag har Struer Kommune vurderet, at etableringen af to nye møddingpladser hverken kan
skade miljøet, eller vil kunne påvirke naboerne væsentligt. Idet der ikke sker udvidelse af produktionen, men alene etablering af ny plads til opbevaring af husdyrgødning, vil der ikke være nogen
væsentlig forøgelse af lugtgener, desuden sker placering af pladserne i tæt tilknytning til de øvrige
bygninger på ejendommen og vil derfor ikke skille sig væsentligt ud fra den eksisterende bygningsmasse. Set fra Lindevej vil de nye anlæg være skjult af de øvrige bygninger på ejendommen,
og set fra Meldgårdsvej vil nyanlæggene være en integreret del af den øvrige bygningsmasse. Derfor vurderer Struer Kommune at det anmeldte er af underordnet betydning for naboerne og derfor er
nabohøring ikke foretaget
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Bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v.af husdyrbrug.
Lovbek. nr. 442 af 13. maj 2016 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Offentliggørelse og klagevejledning
Afgørelsen er offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside den 29. juni 2017.
Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i
sagen.

En eventuel klage skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet og indsendes gennem Klageportalen via www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal indsendes senest 27. juli 2017. Er klagen
ikke modtaget senest kl. 23.59 på datoen for klagefristens udløb, kan klagenævnet beslutte at klagen
ikke er indsendt rettidigt.
En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor afgørelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler
et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Vejledning om gebyrordningen og gebyrets størrelse kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside – www.nmkn.dk.
Hvis nogen klager over afgørelsen, vil dette blive meddelt ansøger.
Ønsker man afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.
Afgørelsen med bilag er sendt til:
 I/S Gade, Lindevej 30, 7600 Struer
 Sagro, Karen V. Thomasen
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

På Struer Kommunes vegne

Kristian Iversen
Landbrugsgruppen

Bilag 1 – Vurdering af anmeldelsen
I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 27 skal følgende betingelser være opfyldt for at
anmeldeordningen kan anvendes, og der kan ske afgørelse om ikke godkendelsespligt.

1) Kapaciteten af opbevaringsanlægget må ikke være større end 100 DE ved fast gødning eller
4.000 m3 ved flydende husdyrgødning.
Betingelse opfyldt
De anmeldte møddingspladser er beregnet til opbevaring af dybstrøelse/husdyrgødning fra 22 DE.

2) Gødningsopbevaringsanlægget skal være erhvervsmæssigt nødvendigt for bedriften.
Betingelse opfyldt
Møddingspladserne skal anvendes til opbevaring af dybstrøelse/husdyrgødning fra husdyrbruget.

3) Gødningsopbevaringsanlægget skal placeres i umiddelbar tilknytning til nuværende bebyggelsesarealer på ejendommen.
Betingelse opfyldt
Den store møddingsplads placeres imellem de to eksisterende gyllebeholdere og den lille møddingsplads bliver etableret i umiddelbar tilknytning til ejendommens eksisterende bygninger. (se
bilag 2).

4) Gødningsopbevaringsanlægget skal opføres i sædvanlige byggematerialer og i ikke reflekterende materialer.
Betingelse opfyldt
Møddingpladserne etableres efter forskrifterne i byggebladene herfor, som bl.a. siger at der skal
være enten en min. 1 m høj mur eller en min. 2 m bred randzone med fald ind mod pladsen. Muren
opføres i beton og vil fremstå i samme farve som de omkringliggende gyllebeholdere.

5) Gødningsopbevaringsanlægget skal etableres uden væsentlige ændringer i eksisterende terræn.
Betingelse opfyldt
Etableringen af møddingpladserne vil ikke give anledning til væsentlige ændringer i eksisterende
terræn, der er relativ flad.

6) Kanten af gødningsopbevaringsanlægget skal etableres lavere end 3 m over eksisterende terræn. En undtagelse herfor er, hvis anlægget helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og –
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anlæg på ejendommen, og anlæggets højde ikke overstiger højden på den laveste eksisterende
bygning eller anlæg målt fra terræn til tagryg.
Betingelse opfyldt
Kanten af møddingsmuren bliver mindre end 3 meter over terræn.

7) Senest 31. december året efter etableringen af opbevaringsanlægget skal der etableres afskærmende beplantning omkring anlægget. Den afskærmende beplantning skal bestå af løvtræarter
og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omgang, herunder ved eventuel gentilplantning.
Betingelse opfyldt
Formålet med betingelsen anses for at være opfyldt uden afskærmende beplantning.
Den lille plads placeres helt tæt op ad eksisterende stald, og delvis skjult af eksisterende beplantning, stald og gyllebeholder. Den store plads etableres imellem to eksisterende gyllebeholdere og er
skjult af den øvrige bygningsmasse set fra øst. Det vurderes at pladsen set fra vest, vil være vel integreret i den øvrige bygningsmasse. Samlet set vurderes det at formålet med betingelsen om beplantning er opfyldt, idet pladserne med den valgte placering er meget lidt synlige.

8) Gødningsopbevaringsanlægget skal overholde en række afstandskrav, fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 27.
Område

Afstandskrav*

Aktuel afstand

Beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren.

300 m

ca. 1.100 m

Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller
sommerhusområde.

300 m

ca. 2.600 m

Lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig eller erhverv eller
offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.

300 m

> 1.000 m

Beboelse på nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af
driftsherren – Lyskærvej 2.

100 m

ca. 500 m

Naturområder omfattet af § 7, stk. 1 i Husdyrgodkendelsesloven.

300 m

> 1.000 m

Andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget
for internationale naturbeskyttelsesområder.

300 m

> 1.000 m

Heder, mose og overdrev, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3

300 m

> 1.000 m

Ammoniakfølsom skov, jf. bekendtgørelsens bilag 3, pkt. A, nr. 3.

300 m

>1.000 m

Betingelse opfyldt
Samtlige afstandskrav er overholdt, som det fremgår af ovenstående tabel.
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9) Gødningsopbevaringsanlægget skal ligeledes overholde afstandskrav, fastlagt i husdyrgodkendelsesloven § 8.
Område

Afstandskrav

Aktuel afstand

Enkelt vandindvindingsanlæg

25 m

> 30 m

Almene vandindvindingsanlæg

50 m

> 1.000 m

Vandløb (herunder dræn) og søer

15 m

> 15 m

Offentlig vej og privat fællesvej

15 m

> 200 m

Levnedsmiddelvirksomhed

25 m

> 25 m

5m

> 200 m

15 m

> 15 m

Naboskel
Beboelse på samme ejendom

Betingelse opfyldt
Samtlige afstandskrav er overholdt, som det fremgår af ovenstående tabel.

Samlet vurdering
Struer Kommune vurderer i den konkrete sag, at forudsætningerne, der fremgår af anmeldeordningens § 27 er opfyldt, og at etableringen af de nye møddingpladser kan ske uden forudgående miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelseslovens § 11.
Der gøres endvidere opmærksom på, at afgørelsen efter § 27 ikke fritager ansøger fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning.
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Bilag 2 – Situationsplan (indsendt af ansøger)
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