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§31 tilladelse til ændring i dyretype - Enghaven 5
Uvelse, 3550 Slangerup

By og Miljø

8. december 2014

Hillerød Kommune har den 2. december 2014 modtaget en anmeldelse om
skift af dyretype på Enghaven 5, Uvelse, 3550 Slangerup. Anmeldelsen er
indgivet jf. § 31 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af
husdyrbrug nr. 1280 af 8. november 2013 med senere ændringer, og
bliver betragtet som fyldestgørende.
Anmeldelse jf. § 31
I henhold til § 31 ønskes den hidtidige produktion på 830 årssøer, 20.000
smågrise og 2000 slagtesvin, ændret til 860 årssøer, 25.500 smågrise
samt 705 slagtesvin. Med d.d. omregningsfaktorer svarer det til en
ændring fra 336 DE til 333,74 DE.
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Til vurdering af overholdelse af de forskellige betingelser for
anmeldeordningen er der af ansøgers konsulent fremsendt 2 fiktive
ansøgningsskemaer via husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 72137 og
72345. Det er version 1 af begge skemaer, der ligger til grund for denne
afgørelse.
Afgørelse
Hillerød Kommune vurderer, at det anmeldte skift af dyretype overholder
betingelserne for en afgørelse efter anmeldeordningen. Der kræves derfor
ikke en ændring af den eksisterende § 121 miljøgodkendelse for
landbruget.
Begrundelse og vurdering af kravene i henhold til §31
I henhold til § 312 er der en række betingelser, der skal være opfyldt for,
at der kan skiftes dyretype uden forudgående miljøgodkendelse. I det
følgende gennemgås de enkelte betingelser.

1

Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 04 december 2009, med ændringer.

2

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1280 af 8. november 2013, med ændringer.
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Eksisterende byggeri
Ifølge § 31, stk. 1 må anmeldelsen ikke indeholde godkendelsespligtigt
byggeri eller 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 § 31, stk. 2 pkt. 1 må der indenfor svin skiftes mellem Slagtesvin,
smågrise og søer.
Anmeldelsen overholder således betingelserne.
Lugt
Ifølge § 31, stk. 4, pkt. 1 og 2 må den samlede lugtemission fra
husdyrbrugets staldanlæg ikke øges som følge af skiftet i dyretype.
Resultaterne af lugtberegningerne, som ansøgers konsulent har foretaget
i husdyrgodkendelse.dk, fremgår af nedenstående tabel:
FØR (skema nr. 72137)
Årsprod.
Årssøer

EFTER (skema nr. 72345)
DE

Årsprod.

830 stk.

188,2

Årssøer

Smågrise (7-32 kg)

20.000

96,6

Smågrise (7-32 kg)

Slagtesvin (32-107

2.000

51,3

Polte (50-107)

kg)

860

194,96

25.500

123,09
10,43

500
Slagtesvin (32-107)

DE i alt

DE

205

336

5,26
333,74

Lugtenheder, LE

28.556,77

28.269,29

Lugtenheder OU

57.971,95

57.466,83

Ammoniakemission
NH3
Kvælstof ab. lager
Fosfor ab. lager

5.018,67

4.923,69

32.045,81

31.785,96

8.471,38

8.470,46

Ændringen overholder betingelserne for lugt jf. pkt. 1 og 2, idet
lugtemissionen fra stalden efter ændringen af dyretyper, vil være
faldende.
Ammoniak
Ifølge § 31, stk. 4, pkt. 3 og 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
m.v. af husdyrbrug,
b) andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i
udpegningsgrundlaget for internationale
naturbeskyttelsesområder,
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c) heder, moser og overdrev, som er beskyttet af
naturbeskyttelseslovens § 3 og
d) ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3.
Jf. ovenstående tabel falder den samlede ammoniakemission fra anlægget
og overholder således kravene.
Kvælstof og fosfor ab lager
Ifølge § 31, stk. 4, pkt. 5 og 6 må den samlede mængde kvælstof og fosfor
ab lager ikke øges som følge af skift i dyretype. Da både kvælstof og
fosformængden er faldet jævnfør ovenstående tabel, er dette krav
overholdt.
Godkendelsesgrænsen
Ifølge § 31, stk. 6 må skiftet i dyretype ikke medfører, at dyreholdet
overskrider en stipladsgrænse jf. § 12 stk. 1 i lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug. Da der d.20. november 2014 er givet byggetilladelse
til opførsel af nye stalde, skal dette krav allerede overholdes og vil således
ikke blive påvirket af ændringer i dyreholdet.
Øvrige krav
Jf. § 38, stk. 2 skal kommunen ligeledes vurdere, hvorvidt det anmeldte
overholder afstandskravene i husdyrgodkendelseslovens § 8, jf. § 9, og
ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer,
eller områder der i kommuneplanen er udpeget med landskabelige
værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer
samt nationale geologiske interesseområder.
Der etableres nye stalde eller på ejendommen. Men der er taget hensyn til
alle afstandskrav og beskyttelseshensyn i byggesagsbehandlingen, og
dette krav er således overholdt.
Nabohøring
Det ansøgte medfører en nedgang i husdyrproduktionen målt i DE,
nedgang i lugtemissionen og mindre ammoniakemission. Hillerød
Kommune vurderer, at ændringen ikke giver anledning til øgede
nabogener, hverken ved lugt eller transporter af foder, dyr eller gødning.
Samlet er det derfor vurderet, at ændringen er af underordnet betydning
for naboerne og der er derfor ikke foretaget forudgående nabohøring.
Denne afgørelse vil blive offentliggjort på Hillerød Kommunes hjemmeside
d. 9. december 2014 og fremsendt til naboer, interessenter som har
anmodet om afgørelser samt kopimodtagere af afgørelsen i henhold til
Husdyrloven, se bilag 1.
Evt. bortfald
Er afgørelsen ikke udnyttet senest 2 år efter, den er meddelt, bortfalder
den. Hel eller delvis manglende udnyttelser af afgørelsen i 3 på hinanden
følgende år medfører, at den ikke udnyttede del bortfalder.
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Klagefrist
Denne tilladelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet indenfor en
klagefrist på 4 uger fra dags dato, dvs. til og med d. 6. januar 2015.
Se bilag 2 for klagevejledning.

Med venlig hilsen

Tilde Anker Worsøe
Miljømedarbejder
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Bilag 1: Klageberettigede
Naboer:

Freddy Frank Dichmann, Pernille Dichmann; Enghaven 1; 3550
Slangerup
Leif Erbs Andersen ; Enghaven 12; 3550 Slangerup
Keld Hvitfeldt Jensen, Lisbeth Hvitfeldt Jensen; Enghaven 14; 3550
Slangerup
Mette Vintersgaard Friis; Enghaven 2A, 1.; 3550 Slangerup
Johannes Brejner; Enghaven 3; 3550 Slangerup
Erik Klibo Sørensen; Enghaven 4; 3550 Slangerup
Mogens Hansen; Enghaven 6; 3550 Slangerup
Boet efter Ruth Margit Lundin (vedr. Hanebjergvej 5); Gyvelvej 9; 2720
Vanløse
Marie Nikoline Heilskov Graversen, Troels Hyllehøj Molzen;
Hanebjergvej 1; 3400 Hillerød
Christian Klüwer-Johansen; Hanebjergvej 2; 3400 Hillerød
Henning Dahlen Petersen; Hanebjergvej 3; 3400 Hillerød
EGEHØJGAARD ApS; Hanebjergvej 4; 3400 Hillerød
Birthe Toft Pedersen, Jesper West Knudsen; Hanebjergvej 7; 3400
Hillerød
Interessenter, der har anmodet om udkast:

Danmarks Naturfredningsforening, Hillerød afdeling hilleroed@dn.dk
Kopimodtagere af afgørelsen

Embedslægerne i Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400
Hillerød regionh@regionh.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsted
post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia
mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Formand Niels Barslund,
Vormstrupvej 2, 7540 Haderup nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
Ø dn@dn.dk
Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N
husdyr@ecocouncil.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 13, DK-2450 København SV. Lokalafdeling:
Friluftsrådet for Nordsjælland, att. Poul Erik Pedersen, Hallandsvej 75,
3140 Ålsgårde nordsjaelland@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
Lokalafdeling: DOF Nordsjælland, att. John Dreyer Andersen, Bakkebo
19, 3550 Slangerup formand@dofnordsj.dk
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Bilag 2: Klagevejledning
Klagevejledning, jf. ”Lov om miljøgodkendelse mv. af
husdyrbrug” nr. 1572 af 20.12.2006.
Hvilke afgørelser, tilladelser og miljøgodkendelser kan påklages
Alle afgørelser, der er truffet af kommunen med hjemmel i ”Lov om
miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug” eller regler, der er fastsat med hjemmel
i loven, kan jf. § 76 påklages til Natur- og Miljøklage-nævnet.
Det er en betingelse for Natur- og miljøklagenævnets behandling af en klage, at
den, der klager, indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af
klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og miljøklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om
gebyrordningen kan findes på Natur- og miljøklagenævnets hjemmeside
(www.nmkn.dk). Gebyret tilbagebetales, hvis den, der klager, får helt eller
delvis medhold i klagen.
Hvem kan klage
Klageberettiget er enhver med væsentlig interesse i sagens udfald,
miljøministeren samt visse landsdækkende organisationer, jf. §§ 84-87.
Til hvem skal der klages
En klage skal stiles skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til
Hillerød Kommune, Miljø Byg og Beredskab, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød,
miljo@hillerod.dk, som efter klageperiodens udløb sørger for at videresende
klagen, sammen med det materiale, som har indgået i sagens vurdering til
Natur- og Miljøklagenævnet, jf. § 77.
Klagefrist
Klagen skal være modtaget af Hillerød Kommune senest 4 uger efter, at
afgørelsen, tilladelsen eller miljøgodkendelsen er meddelt. Er afgørelsen
offentligt bekendtgjort f.eks. ved annoncering, regnes klagefristen fra
bekendtgørelsen, jf. § 79.
Hvis Natur- og Miljøklagenævnet modtager klager
Hillerød Kommune vil i de tilfælde, hvor der klages over afgørelser, underrette
ansøger herom, jf. § 83.
Domstolsprøvelse
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6
måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, jf. § 90.
Opsættende virkning
En klage over en afgørelse har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte
tilladelsen eller miljøgodkendelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet
bestemmer andet.
Tilladelsen/godkendelsen må ikke udnyttes, hvis den indeholder placering af
driftsbygninger væk fra de øvrige driftsbygninger, jf. § 81. Dette vil være
angivet i afgørelsen. Udnyttelse af en tilladelse eller miljøgodkendelse kan kun
ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i tilladelsen eller
miljøgodkendelse.
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