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Anmeldelse
Assens Kommune har den 21. oktober 2019 modtaget anmeldelse om opførelse af en
gyllebeholder efter bestemmelserne i § 12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Kort beskrivelse af projektet
Der ønskes etableret en ny gyllebeholder med en opbevaringskapacitet på 2.500 m3 på
landbrugsejendommen Jarlebjerggyden 22, 5560 Aarup.
For at benytte anmeldeordningen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12 til etablering af
gyllebeholder, må samlet grundplan for anmeldte opbevaringsanlæg ikke overstige 3.000 m2,
og anlægget skal være erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af husdyrbruget. Desuden skal
beholderen placeres i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer.
Den anmeldte gyllebeholder har en overflade på 708 m2. Der blev i seneste miljøgodkendelse
fra september 2018 givet tilladelse til opførelse af en gyllebeholder med kapacitet på 5.000 m3.
Denne beholder er endnu ikke opført. Den nu anmeldte beholder ønskes placeret umiddelbart
øst for den seneste godkendte beholder.
Afgørelse
På baggrund af ovenstående og øvrige oplysninger i anmeldelsesmaterialet vurderer Assens
Kommune, at det anmeldte opfylder betingelserne i § 12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen,
og derfor kan det anmeldte gennemføres på det oplyste grundlag.
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Vurdering
Assens Kommune skal inden afgørelse kan meddeles vurdere en række forhold jf.
bestemmelserne i bekendtgørelsens § 12.
Som det første skal det sikres, at den anmeldte gyllebeholder er erhvervsmæssigt nødvendigt
for driften af den pågældende bedrift som landbrugsbedrift, og at den placeres i umiddelbar
tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer på ejendommen.
Etablering af gylletanken sker i forbindelse med tilvejebringelse af tilstrækkelig kapacitet til
opbevaring af gylle fra landbrugsbedriften. Ejendommen er ligeledes noteret i
Geodatastyrelsens matrikelregister som en ejendom med landbrugspligt. Gyllebeholderen
etableres i kort afstand fra den eksisterende og tilladte gyllebeholder.
Assens Kommune vurderer derfor, at det anmeldte er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften
af den pågældende landbrugsbedrift, og at gyllebeholderen etableres i tilknytning til det
eksisterende staldanlæg.
Følgende afstande skal kunne overholdes
§ 12, stk. 5: Opførsel af gødningsopbevaringsanlæg kan finde sted efter anmeldelse, når
anlægget placeres mindst:
1. 300 m til eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidige byzone- eller
sommerhusområde og til områder i landzone, der i en lokalplan er udlagt til
boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på
beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
2. 150 m til eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidige byzone- eller
sommerhusområde og til områder i landzone, der i en lokalplan er udlagt til
boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på
beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
3. 100 m til nabobeboelser, der er uden landbrugspligt og ikke ejes af den ansvarlige for
driften af husdyrbruget.
Desuden gælder overholdelse af en række faste afstandskrav jf. husdyrbruglovens1 § 8, som ikke
er skærpet i forbindelse med vurdering af en anmeldelse. Vurdering: Afstandskravene er
overholdt – se afsnit 6 i skema 214929 samt konsulentredegørelsen.
Krav til maksimal højde og terrænændring
Det er en betingelse for anmeldelse, at udførelsen af det anmeldte ikke medfører
terrænændringer på mere end 1 m. Det anmeldte må desuden ikke have en sidehøjde på mere
end 3 m, og en maksimal højde på 8 meter incl. overdækningen på beholderen. Kravene til
højden gælder dog ikke hvis opbevaringsanlægget helt omkranses af eksisterende bebyggelse
m.v. på ejendommen og ikke er højere end den laveste eksisterende bygning.
Vurdering: Gyllebeholderen forsynes ikke med fast overdækning og vurderet efter
højdekurverne, hvor beholderen ønske placeret, er der ikke behov for terrænændringer. Kravet
vurderes at kunne overholdes.
Krav til beplantning
1

Bekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
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Det er en betingelse, at det anmeldte afskærmes af beplantning i form af løvtræarter og buske,
der er naturligt hjemmehørende i området. Beplantningen skal være etableret senest den 31.
december året efter etableringen, udvidelsen eller ændringen. Beplantningen skal herefter
løbende vedligeholdes på en måde, så afskærmningen fremstår intakt. Hvis nogle af træerne går
ud, og den visuelle afskærmning derved ikke fungerer, kan det betyde, at der skal gentilplantes.
Kommunen kan i afgørelsen om en anmeldelse på baggrund af de landskabelige forhold på
stedet konkret vurdere, at kravet om beplantning ikke er nødvendigt. Kommunen kan desuden
vurdere, at kravet kun skal gennemføres delvist, f.eks. ved at der kan etableres beplantning med
andet end løvtræer og naturligt hjemmehørende buske. Det skal i givet fald fremgå af
kommunens afgørelse af anmeldelsen, at kravet er fraveget og i hvilket omfang, men det må
ikke formuleres som vilkår til beplantningen, da der ikke kan stilles vilkår i afgørelser af
anmeldesager.
I denne sag er det i ansøgningsmaterialet tilkendegivet, at der foretages den nødvendige
beplantning jf. reglerne herfor.
Krav til maksimal ammoniakdeposition til kategori 1-3 natur
Det er en forudsætning for anmeldelse af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, at anlægget ikke
resulterer i en ammoniakdeposition på nærliggende natur, som kræver nærmere vurdering, og
dermed ville udløse krav om en egentlig tilladelse eller godkendelse. Udgangspunktet er, at den
maksimale totaldeposition fra husdyrbruget, inklusiv det anmeldte opbevaringsanlæg, til
kategori 1-3-natur ikke må overstige følgende niveauer:
Kategori 1-natur:
0,2 kg N pr. ha pr. år, hvis der er flere end 1 husdyrbrug i nærheden
0,4 kg N pr. ha pr. år, hvis der er 1 husdyrbrug i nærheden
0,7 kg N pr. ha pr. år, hvis der ikke er husdyrbrug i nærheden
Kategori 2-natur:
1,0 kg N pr. ha pr. år
Kategori 3-natur:
1,0 kg N pr. ha pr. år
Kravene til den maksimale deposition på kategori 1- og 2-natur svarer til
totaldepositionskravene, som gælder for godkendelser og tilladelser.
I forhold til kategori 3-natur er kravet skrappere end kravet ved godkendelser og tilladelser.
Dette er for at undgå en væsentlig virkning på miljøet, idet der ved anmeldelser ikke er
mulighed for at stille vilkår som i en godkendelse eller tilladelse. Efter stk. 9 gælder betingelsen
dog ikke, hvis der ikke er givet godkendelse eller tilladelse til husdyrbruget de seneste 8 år, og
hvis den årlige deposition fra alle gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbruget, der er anmeldt
de seneste 8 år samlet set ikke overstiger 1,0 kg N pr. ha.
Vurdering
Totaldepositionskravene til kategori 1 og 2-natur kan umiddelbart overholdes, idet
depositionen hertil i husdyrgodkendelse.dk totalt beregnes til 0,0 kg N/ha/år.
Husdyrbruget er de seneste 8 år meddelt godkendelse efter husdyrbrugloven. Den højeste
totaldeposition af ammoniakkvælstof fra gødningsanlæg til kategori 3-natur beregnes i
husdyrgodkendelse.dk til 1,0 kg N/ha/år.
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Beregning af ammoniakemissionen
Kommunen har kontrolleret at beregningen af ammoniakemissionen og beregningsmetoden er
korrekt jf. reglerne herfor.
Partshøring og offentlighed
Assens Kommune har ikke partshørt naboer eller offentliggjort anmeldelsen, da vi vurderer, at
det anmeldte er af underordnet betydning for naboer og omboende (husdyrbruglovens § 56, stk.
2).
Afgørelsen offentliggøres på Assens Kommunes hjemmeside den 14. november 2019.
Klagemulighed
Frist for at indgive klage - lovens § 7 9 .
Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra offentliggørelsen. Det betyder at,
klagefristen udløber den 12. december 2019.
Hvordan klager du?
Du klager via Klageportalen, som du finder via www. naevneneshus.dk, www.borger.dk eller
www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet når den er
tilgængelig for Assens Kommune via Klageportalen. Se i øvrigt https://naevneneshus.dk/startdin-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/.
Klagegebyr
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Miljø- og Fødevareklagenævnet modtager ikke kontanter. Miljø- og
Fødevareklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra
behandling. Se i øvrigt https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-ogfoedevareklagenaevnet/.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klager, hvis du sender den uden om Klageportalen,
medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Assens
Kommune. Assens Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.
Hvem kan klage? § 84-87
Adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, offentlige
myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur
og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan
kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.
Virkning af at der klages § 81
En klage over en godkendelse eller tilladelse efter §§ 16a eller 16b eller dispensation efter § 9
har ikke opsættende virkning, medmindre afgørelsen indebærer opførelse af bebyggelse uden
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tilknytning til ejendommen hidtidige bebyggelsesareal. Det betyder, at godkendelsen,
tilladelsen eller dispensationen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for
egen regning og risiko, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.
Indbringelse for domstolene § 90
Du kan indbringe Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser for domstolene. En sådan retssag
skal være anlagt inden 6 måneder efter datoen for klagenævnets afgørelse. Uanset om du
anlægger retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse,
indtil domstolen måtte bestemme noget andet.
Yderlig information og vejledning om klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet finder du på
nævnets hjemmeside: http://nmkn.dk/

Ove Johansen
Miljøsagsbehandler
Bilag:
Ansøgningsskema, skemanummer 214929
Konsulentredegørelse - § 12 anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg
Meddelelse om afgørelse er sendt til:
Organisation, Navn

Adresse

Post nr.

CVR nummer

Embedslægen Region Syddanmark

Sorsigvej 35

6760 Ribe

12070918

Danmarks Naturfredningsforening

Masnedøgade 20

2100 Kbh. Ø

60804214

Friluftsrådet, sekretariatet

Scandiagade 13

2450 Kbh. SV

56230718

Det økologiske Råd

Blegdamsvej 4B

2200 Kbh. N

15428376

Miljøstyrelsen

Strandgade 29

1401 Kbh. K

25798376

Danmarks Sportsfiskerforbund

Skyttevej 5

7182 Bredsten

37099015

Danmarks Fiskeriforening

Nordensvej 3

7000 Fredericia

45812510

Dansk Ornitologisk Forening

Vesterbrogade 140

1620 Kbh. V

54752415

Jacob Serup Pedersen

Jarlebjerggyden 22

5560 Aarup

52766710

Tine Zimmermann

Ørestads Boulevrd 41

2300 København S

48233511
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