
Side 1 af 3

Center Natur og Miljø

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.60-K08-135-22
Ref.: Bo Skov Hansen
Telefon: 99889961

Dato: 20-09-2022

 

Olav Bjørn Hansen 

Fyrkildevej 25 

9610 Nørager 

 

 

 

 

 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af kalvehytter på ejendommen Fyrkildevej 
25 9610 Nørager. 
 
I forbindelse med et tilsyn foretaget den 5. september 2022 blev det konstateret, at der var etableret 
kalvehytter på møddingspladsen, der ikke er indgår i §29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrøren-
de skift i dyretype af 15. august 2017. 
 
Kalvehytterne er etableret på møddingspladsen med afløb til gyllebeholder, hytterne er placeret i forbin-
delse med opdrætsstald I.  
 
Afgørelse  
Rebild Kommune har på baggrund af Miljø- og Fødevareklagenævnets (tidligere Miljøklagenævnet og 
Natur og Miljøklagenævnet) kriterier for ændringer, der kan betegnes som bagateller, truffet afgørelse 
om at placering af kalvehytter ikke kræver godkendelse eller tilladelse efter §16a eller 16b i husdyrbrug-
loven1  
 
Kommunens vurdering  
For at en ændring kan betragtes som en bagatel og dermed ikke kræver godkendelse eller tilladelse, må 
der ikke være tale om ændringer, der har betydning for miljøbeskyttelsen i bred forstand. 
 
Landskab:  
Kalvehytterne er placeret på en eksisterende møddingsplads og tæt på eksisterende staldbygninger. Hyt-
terne er afskærmet af eksisterende staldbygninger og gylletank på øst, vest og sydsiden. Mod nord findes 
kun marker og kalvehytterne er derfor ikke væsentligt synlige fra offentlig vej eller naboer. Placeringen 
vurderes ikke at påvirke de landskabelige værdier.  
 
Forureningsmæssige forhold:  
Kalvehytterne vurderes ikke at give anledning til en ændring i de forureningsmæssige forhold eller påvir-
ke naboer. Dyreholdet størrelse og staldsystem (dybstrøelse) ændres ikke og placering af kalvene på 
ejendommen ændres kun få meter indenfor den eksisterende bygningsmasse. Derfor vurderes det, at 
kalvehytterne ikke har en væsentlig påvirkning på forhold såsom ammoniakfordampning, lugt, lys, støv, 
støj, fluer og lignende.  
 
Dyrehold og gødningskapacitet: 
Dyreholdets størrelse og sammensætning ændres ikke ved etableringen af kalvehytterne. Opbevarings-
kapaciteten på møddingspladsen påvirkes af placeringen af kalvehytter på møddingspladsen. Dog vurde-
res opbevaringskapacitet til at være tilstrækkelig da mængden af dybstrøelse ikke øges ved ændringen.  
 
 
 
 

 
1  
 Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019   
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Samlet vurdering  
Rebild Kommune har samlet vurderet, at etableringen af kalvehytter, ikke har betydning for miljøbeskyt-
telsen og at ændringen dermed kan betegnes som en bagatel og derfor ikke kræver godkendelse eller til-
ladelse efter §16a eller 16b i husdyrbrugloven. 
 
Klagevejledning  
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, 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.naevneneshus.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 Kommu-
ne 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 be-
sked 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 Kla-
geportalen, 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 tirsdag den 18. oktober 
2022 kl. 23.59.  
 
Tilladelsen kan godt udnyttes, selvom der klages over den, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer andet, og under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal be-
mærkes, at Miljø- og Fødevareklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en godkendelse. 
Udnyttes en godkendelse, der er klaget over, sker det derfor for egen regning og risiko.  
Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrbruglovens § 90. En eventuel sag skal 
være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.  
 
 
Hvis du har spørgsmål, kan jeg kontaktes på tlf. 99 88 99 61. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

Bo Skov Hansen 

Miljømedarbejder 
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Bilag 1.: 

Oversigtskort der viser aktuel placering af kalvehytter: 

 

 

 


