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Datablad
Afgørelsesdato

21. november 2018

Afgørelsestype

Revurdering af § 12 miljøgodkendelse

Husdyrbrugets navn

Vejbjerggård

Husdyrbrugets adresse

Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer

Husdyrbrugets ejer og kontaktperson

Torsten Søndergaard,
Vejbjergvej 3, Humlum
e-mail: tsvejbjerg@post.tele.dk

Brugstype

Kvægbrug (mælkeproduktion)

CVR nr. / P nr.

19054292/1003662983

CHR nr.

56924

Ejendomsnr.

6710054113

Matrikel nr.

1a, 1e, 9f, 3ak, 1q, 1g, 3o og 3ai Vejbjerggård
Hgd., Humlum

Husdyrbrugets miljøkonsulent

(har ikke været inddraget i denne afgørelse)

Godkendelses- og tilsynsmyndighed

Struer Kommune
Plan- og Miljø
Østergade 13
7600 Struer
teknisk@struer.dk

Sagsbehandler

Kristian Iversen
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Indledning
Miljøgodkendelser af husdyrbrug skal regelmæssigt tages op til revurdering. Hovedformålet med revurderingen er, at kommunen skal vurdere, om husdyrbruget fortsat lever op til
anvendelse af bedste tilgængelige teknikker og evt. at ajourføre vilkårene i lyset af den
teknologiske udvikling.
Derudover skal husdyrbrugets totalpåvirkning af ammoniak til kategori 1 og 2 naturområder vurderes. For kvægbrug er det alene totalpåvirkningen af ammoniak til disse naturområder, der er relevant.
Husdyrbruget ”Vejbjerggård”, Vejbjergvej 3, Humlum, 7600 Struer blev miljøgodkendt den
27. juli 2015 efter Husdyrbruglovens § 12.
Ifølge loven1 skal en godkendelse efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
tages op til revurdering, når der er forløbet 8 år efter godkendelsen.
Husdyrbruget er miljøgodkendt til en maksimal årsproduktion på 195 malkekøer (11.000 kg
EKM), 112 kvier (6-24 mdr.), 48 småkalve (0-6 mdr.) samt 100 tyrekalve (40–60 kg).
Struer Kommune forudsætter, at der ikke sker godkendelsespligtige ændringer i forbindelse med denne afgørelse.

Regelgrundlag
Efter reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens2 § 40, stk. 2, skal husdyrbrug, der
er godkendt efter § 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, alene revurderes,
hvis husdyrbruget ikke lever op til krav om totaldeposition for ammoniak efter §§ 26 og 27,
og revurderingen skal alene omfatte dette forhold.
Tilsvarende gælder husdyrbrug, der er godkendt efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v.
af husdyrbrug eller efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse, og som ikke er IE-husdyrbrug.
Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt godkendelsen skal tages op til revurdering, eller om kravet om revurdering kan frafaldes, jf. krav om totaldeposition for ammoniak efter §§ 26 og 27.
I sager, hvor kravet om revurdering ikke frafaldes, skal der ske revurdering efter reglerne i
stk. 7.
Miljøgodkendelsen af 27. juli 2015 af husdyrbruget ”Vejbjerggård” skal dermed kun revurderes, hvis husdyrbruget ikke lever op til kravet om totaldeposition af ammoniak til kategori
1 og 2 naturområder. Derudover følger, at revurderingen i givet fald alene omfatter dette
forhold.
Struer Kommune skal således i den konkrete sag beregne husdyrbrugets totaldeposition af
ammoniak til kategori 1 og kategori 2 naturområder og på baggrund af dette træffe afgørelse om, hvorvidt husdyrbruget skal revurderes, eller om kravet frafaldes.

1
2

Lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
Bekendtgørelse nr. 1021 af 6. juli 2018 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
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Vurdering af total depositionskravet
Beskrivelse
Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 områder (kategori 1-natur)
Kategori 1-natur er ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (de såkaldte Natura 2000-områder). Det er de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området
og som Naturstyrelsen har kortlagt i forbindelse med Natura 2000-planlægningen. Derudover er det heder og overdrev, der er § 3 beskyttede efter naturbeskyttelsesloven og som
er beliggende indenfor et Natura 2000-område.
Depositionskravet for kategori 1-natur er afhængigt af antallet af øvrige husdyrbrug i nærheden af naturområdet.
Depositionen af ammoniak fra husdyrbruget (stald og lager) inklusiv det ansøgte (totaldeposition) til kategori 1-natur må maksimalt være:
0,2 kg N pr. ha pr. år, hvis der er flere end 1 andet husdyrbrug i nærheden
0,4 kg N pr. ha pr. år, hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden
0,7 kg N pr. ha pr. år hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden
Antallet af husdyrbrug i nærheden jf. ovenstående punkter, skal opgøres som følgende:
antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 150 kg NH3-N pr. år inden for 200 m,
antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 450 kg NH3-N pr. år inden for 200300 m,
antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 750 kg NH3-N pr. år inden for 300500 m,
antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 1.500 kg NH3-N pr. år inden for 5001.000 m, og
antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 5.000 kg NH3-N pr. år inden for
1.000-2.500 m.
Vurdering i forhold til kategori 1-natur
Afstanden fra staldanlægget til nærmeste Natura 2000 område nr. 55 – Venø, Venø Sund
- er ca. 290 m.
Der er ca. 560 m til nærmeste kategori 1 natur indenfor Natura 2000-område, som er et
hede/overdrev, der ligger sydøst for staldanlægget.
Derudover er der et overdrev ca. 955 m vest for staldanlægget og et strandoverdrev ca.
1.121 m nordvest for staldanlægget, der begge ligger mere eller mindre inden for Natura
2000-område.
Der er beregnet en total ammoniakdeposition på 0,3 kg N/ha/år på det nærmeste Natura
2000-natur (beliggende sydøst for staldanlægget). Der er ikke andre husdyrbrug i nærheden, der udløser kumulation hvorfor et beskyttelsesniveau på 0,7 kg N/ha/år er grænsen.
Beskyttelsesniveauet er derfor overholdt.
Den øvrige kategori 1 natur ligger væsentligt længere væk fra staldanlægget og vil derfor
modtage endnu mindre ammoniak som følge af produktionen på Vejbjergvej 3. Beskyttelsesniveauet vil således også være overholdt for disse områder.
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Større ammoniakfølsomme naturtyper udenfor Natura 2000-områder (kategori 2-natur)
Kategori 2-natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for
internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om:
 højmoser,
 lobeliesøer,
 heder der er større end 10 ha, og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3,
og
 overdrev der er større end 2,5 ha og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §
3.
Det er dog kun heder og overdrev, der i sig selv er større end de nævnte størrelser, der er
kategori 2-natur.
Kravet til totaldepositionen af ammoniak fra husdyrbruget må på kategori 2-natur maksimalt være på 1 kg N pr. ha pr. år.
Vurdering i forhold til kategori 2-natur
Der er omkring 3 km fra staldanlægget til nærmeste hede større end 10 ha. Alene på baggrund af afstanden forventes heden ikke at blive påvirket.
Det nærmeste ammoniakfølsomme kategori 2 natur er et overdrev, der ligger ca. 1.100 m
vest-sydvest for staldanlægget. Beregning af totaldeposition viser 0,1 kg N/ha pr. år, hvilket er en væsentligt mindre ammoniakbelastningen end 1 kg N/ha/år som er fastsat i
lovens beskyttelsesniveau.
Derfor er kravet til ammoniakdeposition på kategori 2-natur opfyldt.

Afgørelse om frafald af revurdering
På baggrund af ovenstående vurdering af totaldepositionskravene er det Struer Kommunes vurdering, at kravet om revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrbruget ”Vejbjerggård”, Vejbjergvej 3, 7600 Struer kan frafaldes.
Afgørelsen er givet efter husdyrbrugbekendtgørelsen § 40, stk. 2.
Miljøgodkendelsen og vilkårene heri er derfor fortsat gældende, indtil du/I foretager godkendelsespligtige ændringer.

Retsbeskyttelse og revurdering
Der følger ingen særlig retsbeskyttelse med afgørelsen.
Vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse kan til enhver tid ændres efter reglerne i
husdyrbruglovens § 40 stk. 2, hvis:
1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved
godkendelsens meddelelse,
3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens
meddelelse,
4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
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5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er
påkrævet, at der anvendes andre teknikker.
Miljøgodkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering jf. §
40, stk. 3 i husdyrbrugbekendtgørelsen. Med frafald af revurderingen skal miljøgodkendelsen som udgangspunkt ikke løbende tages op til revurdering. Der er derfor ikke planlagt
et tidspunkt for næste revurdering.
Øvrige forhold
Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til de gældende regler i love og bekendtgørelser,
uanset at de nævnte krav og regler kan være en skærpelse i forhold til vilkårene i miljøgodkendelsen med tilhørende tillæg.
Offentlighed
Foroffentlighedsfase
Struer Kommune har ikke foretaget en forhøring i sagen, da vi har vurderet, at der ikke
skal foretages en revurdering af miljøgodkendelsen.
Offentliggørelse
Afgørelsen er offentliggjort 21. november 2018 på Struer Kommunes hjemmeside på
www.struer.dk under information fra Plan og Miljø.
Klage- og søgsmålsvejledning
Afgørelsen kan ikke påklages jævnfør husdyrbekendtgørelsens3 § 61.
Ønsker du/I afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder
efter annonceringen.
På vegne af Struer Kommune

Kristian Iversen
Agronom

Følgende har modtaget kopi af afgørelsen:
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, senord@sst.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnstruer-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Struer, struer@dn.dk
Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, struer@dof.dk
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk
Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk

3

Bekendtgørelse nr. 1021 af 6. juli 2018 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
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