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§ 25 afgørelse vedrørende anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold på ejendommen Birke-
holmvej 16, Gl Skørping, 9520 Skørping  

Rebild Kommune har den 17. oktober 2022 modtaget anmeldelse af etablering af erhvervsmæssigt 
dyrehold på ejendommen Birkeholmvej 16, Gl Skørping, 9520 Skørping. Anmeldelsen er indgivet i 
henhold til § 25 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.  

 

Afgørelse 

Rebild Kommune meddeler afgørelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsens1 § 25 om, at det anmeldte 
kan udføres. Det anmeldte er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i § 7, stk. 1, nr. 1 og af § 8, stk. 1 
i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen2 og kræver således ikke godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a 
eller 16 b i husdyrbrugloven3.  

 

Der dispenseres, jf. § 9, stk. 3 i forhold til § 8, stk. 1 nr. 1 i husdyrbrugloven til placering af dyreholdet 
16 meter fra vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning. 

 

Dispensationen meddeles med følgende begrundelse:  

Grundvandsstrømningsretningen indenfor det pågældende område (jf. grundvandskortlægning 
Vesthimmerland 2020) er fra boringen (DGU nr. 41.1948), som tilhører ejendommen Birkeholmvej 16, 
9520 Skørping, og hen imod den bygning, hvor det fremtidige produktionsareal skal placeres. Det 
betyder, at risiko for tilstrømning af forurening til drikkevandaboringen fra det ansøgte sted, vurderes at 
være lille (bortset fra situationer med pludselige uheld).  

Vandkvaliteten i boringen ser ud til at være stabil med et lille indhold af nitrat (de sidste tre vandanalyser 
har påvist nitrat på 1,2 – 1,8 mg/l, hvor det tilladelige er 50 mg/l). Dette indikerer, at der kan være en 
vis påvirkning af grundvandet fra overfladen. Dette kan desværre ikke bekræftes, da vi mangler 
oplysninger om geologisk opbygning i boringen.  

 

 
1 Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning nr. 1451 af 21. juni 2021 

2 Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 2243 af 29. november 2021 

3 Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006, jf. Lovbekendtgørelse nr. 520 af 

1. maj 2019 



Side 2 af 13

Øvrige Forudsætninger 

Etableringen af dyreholdet skal udføres i overensstemmelse med de indsendte oplysninger i anmeldelsen 
og de indsendte supplerende oplysninger af 10. november 2022 og 7. december 2022.  

Ifølge kommunens oplysninger er der fast bund med pumpebrønd til tankvogn. 

Kommunen gør opmærksom på, at de til enhver tid gældende regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen 
skal overholdes.  

 

Gyldighed 

Afgørelsen er gældende fra den 4. januar 2023, og retten til at udføre det anmeldte bortfalder, hvis den 
ikke er udnyttet inden 6 år fra denne dato, jf. § 39 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Hvis en del af 
retten eller dispensationen ifølge anmeldelsen ikke er udnyttet, bortfalder retten eller dispensationen for 
denne del. 

 

Beskrivelse af projektet 

Anmeldelsen vedrører etablering af produktionsareal på 140 m2 til kødkvæg på dybstrøelse. 
Produktionsarealet etableres i eksisterende byggeri og der etableres pumpebrønd. Et oversigtskort over 
ejendommen fremgår af bilag 1 og anmeldelse med kort over produktionsareal fremgår af bilag 2.  

Stalden ligger ca. 16 meter fra vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning (boring DGU-nr. 
41.1948). 

 

Dette giver hermed ejendommen følgende produktioner:  

 
Dyrearter og –typer 

 

 
Produktionsarealets størrelse i m2 

 
Staldsystem 

 
Kødkvæg 

 
140 

 
Dybstrøelse med fast bund og pum-

pebrønd 

Produktionsarealernes placering fremgår af bilag 1 

Opbevaringsanlæg: 
Komposteret dybstrøelse køres til direkte udbringning på marken.  

 

 

Kommunens kommentarer og vurdering 

Kommunen har gennemgået de oplysninger, der er indsendt i forbindelse med anmeldelsen, jf. § 25, af 
etablering af erhvervsmæssigt dyrehold. Anmeldelsen er vedhæftet som bilag 2.  

 

Anmeldelsen efter § 25 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, vurderes at være fyldestgørende. Rebild 
Kommunes vurdering er foretaget på baggrund af oplysninger i anmeldelsen, supplerende oplysninger og 
seneste miljøtilsyn. 

Anmeldelsen vedrører et produktionsareal på 140 m2 med dybstrøelse til kødkvæg.  
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Vurdering af undtagelser fra krav om godkendelse og tilladelse efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven: 

Da produktionsarealet er 140 m2 til kødkvæg, er dyreholdet omfattet af undtagelsesbestemmelserne, jf. 
§ 7, stk. 1, nr. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fra krav om § 16 b miljøtilladelse, jf. 
husdyrbrugloven. 
Produktionsarealet er over 100 m2 og der er dermed tale om et husdyrbrug, jf. § 3, stk. 1, nr. 1 husdyr-
brugloven. 
 
Vurdering af krav til indretning, herunder styrke, tæthed og bestandighed i henhold til §§ 8-24 i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen 

Produktionsarealet er placeret i eksisterende bygning, hvor der er fast bund pumpebrønd.  

Rebild Kommune vurderer, at produktionsarealet samt pumpebrønd lever op til reglerne i henhold til §§ 
8-24 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

 

Vurdering af placering af anlægget i henhold til §§ 6-9 i husdyrbrugloven 

Et kvæghold, der er undtaget fra kravet om tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b som følge af en for-
højet grænse for produktionsareal efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 1 er omfat-
tet af husdyrbruglovens §§ 6-9, når det gælder afstandskrav. 

 

Staldens/anlæggets placering i forhold til afstandskravene i § 6 

Stalden ligger udenfor eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller 
sommerhusområde og udenfor område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- 
og erhvervsmål etc.  

Der er over 50 meter til de omtalte områder: 1,7 km til byzone mod vest (Støvring) og 1,7 km til 
nærmeste lokalplanlagte område til boliger mod vest (lokalplan 304). 

Nærmeste nabobeboelse ligger 160 meter syd for stalden og er Birkeholmvej 11. 

Afstandskravene i henhold til § 6 er dermed overholdt. 

 

Staldens/anlæggets placering i forhold til afstandskravene i § 7 

Nærmeste ammoniakfølsomme naturtype inden for internationale naturbeskyttelsesområder (N18, Rold 
Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø) ligger 211 meter nord for stalden. Nærmeste ammoniakfølsomme 
naturtype uden for internationale naturbeskyttelsesområde ligger 154 meter øst for stalden. 

Afstandskravet på 10 meter er dermed overholdt.  

 

Staldens/anlæggets placering i forhold til afstandskravene i § 8 

Det er ikke muligt for husdyrbruget, at overholde afstandskravet på 25 meter til til vandforsyningsanlæg, 
der ikke er til almen vandforsyning. Den eksisterende stald, hvor dyreholdet skal etableres, er placeret 
ca. 16 meter fra boringen. 

Kommunen vurdererer, at etableringen af dyreholdet i det eksisterende anlæg, 16 meter fra 
vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning, ikke vil medføre en forøget forurening eller 
påvirkning af omgivelserne. 

Rebild Kommune vurderer, at de øvringe afstanskrav i § 8 er overholdt.  
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Offentlighed 

Udkast til afgørelse har i perioden den 7. december 2022 – 22. december 2022 været i høring hos 
ansøger. 

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. 

Afgørelsen er af Rebild Kommune vurderet til at være af underordnet betydning for naboer, da dispensa-
tionen er til egen vandboring. 

 

Klagevejledning 

Afgørelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. 
§ 35 i husdyrgødningsbekendtgørelsen4. 

 

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolen, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder fra 
afgørelsen er meddelt jf. § 101 i miljøbeskyttelsesloven5. 

 

Klage over dispensation 

Hvis der ønskes at klages over den meddelte dispensation, som er afgjort efter husdyrbrugloven, 

kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagen skal indgives inden 4 uger fra, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort. 

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 Rebild 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 Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder 

afgørelsen, sender Rebild 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 Rebild Kommune. Rebild 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. 

En eventuel klage skal være Miljø- og Fødevareklagenævnet i hænde senest torsdag den 2. februar 2023 
kl. 

23.59. 

 

 

 

 
4 Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning nr. 1451 af 21. juni 

2021 

5 Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbek. nr. 1218 af 25. november 2019 
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Bemærk 

Rebild Kommune gør opmærksom på, at det til enhver tid er ejers og de ansvarlige for dyreholdets 
ansvar, at gøre sig bekendt med og følge gældende lovgivning. 

 

Rebild Kommune gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. 

 

Yderligere oplysninger 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center Natur og Miljø på mail: cnm@rebild.dk 
eller på telefon: 99 88 76 47. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Camilla Gstir-Svenstrup 

Miljømedarbejder 

 

 

 

 

 

 

Bilag 

1. Oversigtskort 

2. Anmeldelse 
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Bilag 1 – Oversigtskort 
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Bilag 2 - Anmeldelse med kort over produktionsareal 
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