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Favrskov Kommune har den 3. december 2018 modtaget en anmeldelse af, at du har
etableret fastoverdækning i form af teltdug på de to gyllebeholdere på ejendommen Ellerupvej 20, som ejes og drives af dig. Ved anmeldelsen var vedlagt et foto, som er
indsat nedenfor.
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Foto af de overdækkede gyllebeholdere på Ellerupvej 20

Favrskov Kommune har vurderet, at etablering af overdækning af eksisterende gyllebeholdere ikke kræver forudgående tillæg til miljøgodkendelsen efter husdyrbrugloven.
Teltoverdækningen kan derfor udføres uden forudgående miljøgodkendelse.
Baggrund
Ellerupvej 20, 8450 Hammel drives som svineproduktion. Husdyrbruget er senest den
11. december 2014 miljøgodkendt efter husdyrlovens § 11, med en produktion på 227

dyreenheder i søer, smågrise og slagtesvin. Der er ikke i miljøgodkendelsen stillet vilkår om teltoverdækning af gyllebeholderne. Gyllebeholderne har et rumfang på henholdsvis 800 og 2000 m3.
Vurdering
Ellerupvej 20 ligger på overgangen mellem intensivt opdyrket moræneflade og Gjern
ådal. Ejendommen er beliggende ca. 300 meter syd for Gjern Å. Mod nord og øst er
anlægget afgrænset af bevoksning i ådalen, mod syd og øst ligger ejendommen ud til
de åbne dyrkede marker. Terrænet omkring ejendommen er skrånende ned mod Gjern
å. Ejendommen ligger på kote 50 - 60.
Landskabeligt er det opdyrkede område syd og øst for ejendommen karakteriseret ved
markflader af middel store arealer med spredte gårdbebyggelser, kun med bevoksning
omkring gårdene. Hvorimod Gjernådalen er karakteriseret ved mosekrat og skovbevoksning.
Gyllebeholderne ligger i tilknytning til det eksisterende anlæg, og udgør et samlet gårdanlæg.
Afstanden til nærmeste nabo (Ellerupvej 23) er ca. 340 meter fra gyllebeholderne. Og
afstanden til nærmeste samlede bebyggelse (Møgelby) er ca. 500 meter fra gyllebeholderne.
Gyllebeholderne er placeret således, at de er afskærmet af beplantning og af ejendommens eksisterende byggeri, så overdækningen stort set ikke vil være synlig for de omkringboende.
Overdækning af gyllebeholdere reducerer ammoniak fordampningen fra gylleoverfladen, teltoverdækningen formindsker derfor ammoniakdepositionen på den omkringliggende natur.
Samlet set er det Favrskov Kommunes vurdering, at etablering af teltoverdækning på
de eksisterende gyllebeholdere kan foretages uden at det medføre en negativ påvirkning på miljøet.
Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt
Godkendelsespligt i henhold til husdyrbruglovens § 16 a eller b indtræder i de tilfælde,
hvor der udvides eller ændres på et husdyrbrug på en måde, som indebærer forøget
forurening eller andre virkninger på miljøet.
Det er Favrskov Kommunes samlede vurdering, at etablering af teltoverdækningen i
det konkrete tilfælde ikke udløser krav om miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven.
Høring
Der foretages ikke nabohøring idet teltoverdækning af gyllebeholderne vurderes at
være af underordnet betydning for naboer.
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Offentliggørelse
Afgørelsen bliver offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemmeside.
Kopi af afgørelsen sendes til:
Danmarks Naturfredningsforening, dnfavrskov-sager@dn.dk
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagen skal indgives inden den 9. april 2019.
Du klager via klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk , www.borger.dk eller
www.virk.dk . Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den
er tilgængelig for Favrskov Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale
et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Favrskov Kommune. Hvis Favrskov Kommune fastholder afgørelsen, sender Favrskov Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, 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 Favrskov Kommune. Favrskov Kommune videresender herefter din anmodning
til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at
blive fritaget på www.nmkn.dk .
Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.
Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene (søgsmål), jævnfør husdyrbruglovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annoncering, det vil sige senest 12. september 2019.
Venlig hilsen

Bente Solsø Dommert
Agronom
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