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Afgørelse på anmeldelse af ombygning af maskinhus til sygestald og
udleveringsrum på ejendommen Møllegårdsvej 24, 6818 Årre
Varde Kommune har afgjort, at den anmeldte ændring af maskinhus til sygestald
og udleveringsrum, kan etableres uden at der skal udarbejdes en § 11
miljøgodkendelse efter Husdyrloven.
Det anmeldte sker på baggrund af krav til dyrevelfærd i ” Lov om indendørs
hold af drægtige søer og gylte.
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Det forudsættes, at der ikke foretages andre godkendelsespligtige ændringer på
ejendommen.
Afgørelsen offentliggøres på Varde Kommunes hjemmeside.
Se http://www.vardekommune.dk/fa-indflydelse under afgørelser.

Klagevejledning
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i henhold til § 76
i Husdyrloven af de klageberettigede, der fremgår af lovens §§ 84-87.
Hvis du ønsker at klage over miljøgodkendelsen skal du gøre det elektronisk og
direkte til Natur-og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Du kan få adgang til
Klageportalen via Natur og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk.
Din klage skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet senest den 30.
september 2016 kl. 23.59 (4 uger efter offentliggørelsen).
Det er en betingelse for behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til
Natur- og Miljøklagenævnet.
Vejledning om hvordan du klager og om gebyrordningen kan du finde på Naturog Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.
Samme sted fremgår det også, at der er visse særlige forhold, som kan begrunde en undtagelse fra
kravet om at klage via Klageportalen.
Postadresse: Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde

Har du brug for yderligere oplysninger eller hjælp til Klageportalen, kan du kontakte
nmkn@nmkn.dk eller tlf. 7254 1101.
Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra
afgørelsens offentliggørelse samt være i overensstemmelse med § 26 i forvaltningsloven.

Nabohøring
Det anmeldte er udover ansøger sendt i høring fra den 10. august til den 24. august 2016 hos
Møllegårdsvej 25, 6818 Årre
I forbindelse med nabohøringen er der ingen bemærkninger kommet.
Sagsoplysninger
Team Miljø, Varde Kommune modtog den 28. juli 2016 anmeldelse om ændring af maskinhus til
sygestald og udleveringsrum på ejendommen beliggende Møllegårdsvej 24, 6818 Årre. Se figur 1.

Figur 1. Placering af sygestald og udleveringsrum på Møllegårdsvej 24.

Den 2. marts 2015 fik Møllegårdsvej 24 tilladelse til at etablere en sygeafdeling. Den er vist med
rødt på figur 1. Nu ønsker Møllegårdsvej 24 at bygge flere aflastningsstier til søer. Figur 2 viser
ansøgers begrundelse for at etablere flere sygestier.
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Figur 2. Ansøgers begrundelse for at etablere flere sygestier.

Lovgrundlag
Varde Kommune skal vurdere anmeldelsen i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 44 af
11/01 2016 ”Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug”.
Udvidelse på grund af dyrevelfærd er anmeldt efter bekendtgørelsens § 30 og vurderingen
foretages efter forudsætningerne i denne paragraf.
Varde Kommunes vurdering
i henhold til § 30, stk 2, 3 og stk 4 pkt 1-7 (lovtekst er skrevet med kursiv):
§ 30, Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 kan alene ske til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav, som
fremgår af en bestemmelse indeholdt i en lov eller bekendtgørelse, der var trådt i kraft senest den
10. april 2011, som skal være opfyldt 10. april 2011 eller senere, jf. dog stk. 5 og 6, og som er
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indeholdt i følgende love og bekendtgørelser:
1) Lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte.
I lovens § 5 står følgende: Søer og gylte skal senest 4 uger efter løbning og indtil 7 dage før
forventet faring være løsgående i løsdriftssystemer i større eller mindre grupper. Enkelte dyr kan
dog undtagelsesvis anbringes i enkeltdyrsbokse eller aflastningsstier, hvis det er nødvendigt af
hensyn til dyrenes velfærd.
Varde Kommune vurderer at sygestalden bygges for at enkelte dyr kan anbringes i aflastningsstier.
§ 30, stk. 3
Anmeldelse kan kun finde sted, hvis ændringen eller udvidelsen begrænses til det for opfyldelse af de
dyrevelfærdsmæssige krav nødvendige, og må ikke indebære renoveringer af eksisterende staldanlæg.
Ændring af maskinhus til stald sker alene for at opfylde dyrevelfærdsmæssige krav. Der renoveres
ikke i eksisterende stalde. Varde Kommune vurderer, at kravet i § 30, stk. 3 er overholdt.
§ 30, stk.4
Nr. 1) Ændringen eller udvidelsen må ikke medføre væsentlige ændringer i eksisterende terræn, og skal
placeres i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer på den ejendom, hvor byggeriet opføres.
Nr. 2) Ændringen eller udvidelsen skal fremstå i samme byggestil som det eksisterende staldanlæg. hvortil
der sker en tilbygning eller ændring, herunder i ydre byggematerialer, farver og taghældning.
Nr. 3) Bygningsbredde af ændringen eller udvidelsen må ikke overstige det eksisterende staldanlægs
bredde med mere end 5 procent, dog maksimalt 2 meter.
Nr. 4) Bygningshøjde, herunder taghøjde, af ændringen eller udvidelsen må ikke overstige det eksisterende
staldanlægs højde med mere end 1,5 meter.
Nr. 5) Husdyrproduktionens størrelse og sammensætning må ikke ændres som følge af ændringen eller
udvidelsen.
Nr. 6) Ændring eller udvidelse af anlæg, der er beliggende 100 meter eller mindre fra nabobeboelse, må
ikke udføres nærmere nabobeboelse, end det anlæg, der udvides eller ændres.
Varde Kommune vurderer ud fra ansøgningsmaterialet, at disse krav er overholdt for tilbygningen.
Nr. 7) Placeringen af ventilationsafkast på det staldanlæg, der udvides eller ændres, skal enten bevares
uændret eller flyttes i retning væk fra nedennævnte relevante naturområder, hvis tilbygningen eller
ændringen placeres 300 meter eller mindre fra
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,
c) heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og
d) ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3.
Varde Kommune vurderer, at disse krav er overholdt, da stalden placeres i retningen væk fra den
nærliggende mose. Se figur 3.
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Figur 3. Placering af nærmeste mose.

Venlig hilsen
Klaudi Andresen
Miljømedarbejder
Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (dnvarde-sager@dn.dk)
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