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1 DATABLAD 
Dato for afgørelse 21. december 2021 
CVR nr. 58798916 
Husdyrbrugets navn ØSTHIMMERLANDS FJERKRÆ-

FARM ApS 
Beliggenhedsadresse Mølholmvej 16, Krastrup, 9520 

Skørping 
Ejendomsnavn - 
Ejendomsnummer 8400001808 
Matrikler på ejendomsnummer 7a, Mølholm By, St. Brøndum 
CHR nr. 17728 
Ejers navn Otto Kristensen 
Ejers adresse Mølholmvej 16, Krastrup, 9520 

Skørping 
Ansøgers navn (hvis forskellig fra ejer) ØSTHIMMERLANDS FJERKRÆ-

FARM ApS 
Ansøgers adresse (hvis forskellig fra ejers) Kærvej 72, 

Veddum, 9560 Hadsund 
Ansøgers telefonnr. 40545232 
Ansøgers e-mailadresse kimkragh@gmail.com 
Konsulent Inger Knude, Kolding Herreds 

Landbrugsforening 
Ansøgningsskema nr.  221042, version 4 
Oplysninger om andre husdyrbrug (driftsmæssig sammen-
hæng, teknisk forbundet, forureningsmæssigt forbundet) 

Ikke teknisk og forureningsmæs-
sigt forbundet med andre. Ansø-
ger driver husdyrbrug på Kærvej 
72, 74 og Kærvej 49, Nørkærvej 
44 Hadsund 

Tilsynsmyndighed Rebild Kommune 
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2 INDLEDNING 

2.1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE 
Rebild Kommune har den 7. april 2021 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget 
på Mølholmvej 16, Krastrup, 9520 Skørping, matrikel nr. 7a, Mølholm By, St. Brøndum, CVR-num-
mer: 58798916. Matrikel nr. 7a, Mølholm By, St. Brøndum består af to separate ejendommen, Møl-
holmvej 16 og Mølholmvej 20. 

Ansøger ØSTHIMMERLANDS FJERKRÆFARM ApS, ejet af Kim Kragh Jensen, Havnen 29, Øster 
Hurup, 9560 Hadsund, har i henhold til husdyrbruglovens1 § 16 a, stk. 2 ansøgt om følgende: 

Godkendelse efter nugældende lovgivning af eksisterende produktion af hønniker. Der sker ingen 
udvidelse eller ændringer af dyreholdet eller bygningsmæssige udvidelser eller ændringer. 

Dyreholdet opstaldes med følgende produktioner i ”Stald 1” og i ”Stald 2”: 

Stald 1 – 1608 m2 
- Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme 

o produktionsareal 1.608 m2 
 
Stald 2 – 801 m2 

- Hønniker, konsumæg. Gulvdrift med eller uden gødningskumme 
o produktionsareal 801 m2 

Det samlede produktionsareal udgør således i alt 2.409 m2. 

Der er ingen gødningsopbevaring på ejendommen. Alt husdyrgødning udbringes direkte. Hvis dette 
ikke er muligt, bliver der etableret markstak.  

2.2 TIDLIGERE GODKENDELSER, TILLADELSER, ANMELDELSER ETC. 
Ejendommen har en § 10 miljøtilladelsen af d. 6. september 2007 med et tilladt dyrehold på 57,9 DE 
fordelt som følger: 

 75.000 stk. hønniker  

Ejendommens tidligere godkendelser etc.: 

 § 10 tilladelse af d. 6. september 2007 

Ejendommen fik d. 6. september 2007 meddelt en § 10 miljøtilladelsen til 75.000 stk. hønniker samt 
2 stk. ammekøer inkl. opdræt, svarende til i alt 57,9 DE. Udvidelsen fandt sted i eksisterende byg-
ninger. Ifølge tilsynsbrev af 20. februar 2018 er dyreholdet bestående af ammekøer med opdræt op-
hørt og der var på dette tidspunkt ikke planer om at genoptage produktionen. Rebild Kommune vur-
derer derfor, at retten til 2 stk. ammekøer med opdræt er bortfaldet, da den ikke har været udnyttet 
indenfor de seneste 3 år.  

Der er ikke meddelt yderligere afgørelser på ejendommen siden d. 6. september 2007.   

 

  

 
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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3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE, HERUNDER VILKÅR 

3.1 AFGØRELSE 
Rebild Kommune meddeler godkendelse af den ansøgte ændring i henhold til de gældende regler. 
Miljøgodkendelsen er baseret på oplysningerne i ansøgningen og den indsendte miljøkonsekvens-
rapport og betinget af godkendelsens vilkår. Godkendelsen omfatter hele ejendommen, Mølholmvej 
16, Krastrup, 9520 Skørping der drives under CVR-nummer 58798916. 

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte via 
www.husdyrgodkendelse.dk med skemanummer 221042. Ansøgningen omfatter desuden en miljø-
konsekvensrapport med de oplysninger, der følger af bilag 1, pkt. D i husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsen2, idet det ansøgte er omfattet af § 16 a, stk. 23 i husdyrbrugloven. 

Rebild Kommune vurderer, at såfremt miljøgodkendelsens vilkår for lokalisering, indretning og drift 
af husdyrbruget, overholdes, vil det ansøgte ikke medføre væsentlige direkte eller indirekte virknin-
ger på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet i forhold til navnlig: 

- landskabelige værdier, 
- natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der 

er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttel-
sesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning, 

- jord, grundvand og overfladevand, og 
- lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldspro-

duktion m.v. 

Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget anvender den bedste tilgængelige teknik (BAT) med 
henblik på reduktion af ammoniakemission. Herunder er det kommunens vurdering, at projektet ik-
ke skader bevaringsstatus for Natura 2000-områder eller levesteder for planter og dyr omfattet af bi-
lag IV4, andre arter omfattet af artsfredning eller arter optaget på nationale eller regionale rødlister. 

IE-brug 
Da der ansøges om mere end 40.000 stipladser til fjerkræ, er husdyrbruget et IE-husdyrbrug, og der 
er derfor også oplyst og redegjort jf. bilag 1, pkt C i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.  

Rebild Kommune vurderer, at husdyrbruget kan indrettes og drives på en måde, således at: 

  

 
2 Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 2256 af 29. december 2020. 
3 Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019. 
 
4 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet) 

http://www.husdyrgodkendelse.dk/
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- kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) til reduktion af ammoniakemission 
er opfyldt 

- der i øvrigt er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening 
ved anvendelse af BAT. 

- energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, 
- Mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre ska-

delige eller betænkelige stoffer er udnyttet 
- produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt 
- affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages, 
- der, i det omfang forureninger ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensnings-

teknik, og 
- der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse 

konsekvenserne heraf.  

Miljøgodkendelsen er udarbejdet under hensyntagen til Rebild Kommuneplan 2017-2029. 

Det er et krav, at de stillede vilkår bliver overholdt. De stillede vilkår vurderes at begrænse risikoen 
for forurening og ikke-uvæsentlige gener. 
 
Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuelle tilladelser og godkendelser ef-
ter anden lovgivning som f.eks. byggeloven eller arbejdsmiljøloven. 

3.2 VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET 
I vilkårsdelen fremgår de betingelser, hvorunder husdyrbruget skal drives. Grundlaget for miljøgod-
kendelsen fremgår af ansøgningen, og husdyrbruget skal drives i overensstemmelse hermed. Der 
gøres opmærksom på, at eventuelle lovkrav fra andre love skal overholdes, selvom disse ikke er 
medtaget her. 

Generelle forhold mv. 
1. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt, når godken-

delsen bliver meddelt. 
2. Inden eventuelt ophør af husdyrbruget skal kommunen kontaktes med et skriftligt forslag til 

en ophørsplan. 
 

Placering i landskabet 
3. Stalde og anlæg skal være placeret som angivet på bilag 2a. 
4. Eksisterende læhegn som vist på bilag 2d, skal løbende plejes og vedligeholdes. 

 
 

 

 

 

 



MILJØGODKENDELSE AF HUSDYRBRUGET (MØLHOLMVEJ 16, KRASTRUP, 9520 SKØRPING)  
AFGØRELSESDATO: 21. DECEMBER 2021

7 

Staldanlæg og produktioner 
5. Produktionsarealet i ”Stald 1” må maksimalt være på 1.608 m2. Staldsystem: gulvdrift med 

eller uden gødningskumme 
6. Produktionsarealet i ”Stald 2” må maksimalt være på 801 m2. Staldsystem: gulvdrift med el-

ler uden gødningskumme 
7. Husdyrbrugets stalde og produktioner skal være i overensstemmelsen med de angivne i ta-

bel 1 herunder. 
 

Tabel 1: Stalde og produktioner, ansøgt drift 

 

Bilag 2a viser oversigt over ejendommen, og bilag 2b viser hvilke produktionsarealer, der indgår i 
beregningen i ”Stald 1” og ”Stald 2”. 

Ventilation 
8. Alle ventilationer skal vaskes efter hvert hold hønniker. 
9. Staldene skal være etableret med ventilation, der er frekvensstyret og reguleret af automa-

tisk styringsenhed, eller med et system med mindst tilsvarende energieffektivitet. 
 

Renholdelse 
10. Det skal til enhver tid tilstræbes, at virksomhedens anlæg samt indendørs og udendørs are-

aler renholdes og ryddes således, at lugtgener begrænses mest muligt og således, at der ik-
ke opstår risiko for uhygiejniske forhold. 

 

Spildevand – herunder regnvand 
11. Al vask af stalde, redskaber og dyretransportvogne mv. skal foregå på en støbt, tæt plads 

med bortledning af spildevand til opsamlingsbeholder. 
12. Befæstede arealer skal altid holdes rene. Spild af stoffer, herunder olie, foder mm., skal 

straks fjernes. 
 

Affald 
13. Olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage. Oplagspladsen skal 

være afskærmet mod nedbør og indrettes med tæt bund og opkant/drypbakke således, at en 
mængde, mindst svarende til indholdet af den største beholder tilbageholdes ved spild eller 
lækage. 

14. Opbevaring og håndtering af affald må ikke medføre forurening eller risiko for forurening af 
omgivelserne, herunder af jord, overfladevand, grundvand, luft eller kloak. 
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15. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald er bortskaffet miljømæssigt for-
svarligt. Dokumentationen skal gemmes i 5 år og kunne fremvises til tilsynsmyndigheden på 
forlangende. 

 

Energi- og vandforbrug 
16. Der skal føres årlig driftsjournal over forbrug af el og vand, eller der skal foreligge dokumenta-

tion, eksempelvis opgørelse fra forsyningen, der skal kunne fremvises tilsynsmyndigheden 
på forlangende. Dokumentation skal opbevares i 5 år. 

 

Råvarer og hjælpestoffer 
17. Opbevaring og håndtering af råvarer og hjælpestoffer må ikke medføre forurening eller risi-

ko for forurening af omgivelserne, herunder jord, overfladevand, grundvand, luft eller kloak. 
18. Tankning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund uden afløb. 

Udleveringspistol(er) skal have antidrypventil og automatisk lukning, der lukker, når den tank, 
beholder mv., der udleveres brændstof til, er fyldt. Tankningen skal ske under opsyn. 

 

Uheld og driftsforstyrrelser 
19. Spild af miljøfarlige stoffer (olie, kemikalier etc.) skal straks opsamles. 
 

Lugt 
20. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stalde og fod-

ringsanlæg holdes rene. 
 

Fluer og skadedyr 
21. Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige fluegener hos omboende, og der skal på 

husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Aarhus Uni-
versitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte retningslinjer herom. Skadedyr skal bekæmpes i 
nødvendigt omfang i henhold til retningslinjer fra Statens skadedyrsbekæmpelse. 
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Støj 
22. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i 

dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsa-
real, må ikke overskride følgende værdier: 
 

Tidsinterval Grænseværdi Midlingstid
Hverdage Kl. 07-18 55 dB(A) 8 timer
Lørdage Kl. 07-14 55 dB(A) 7 timer
Lørdage Kl. 14-18 45 dB(A) 4 timer
Søn- og helligdage Kl. 07-18 45 dB(A) 8 timer
Aften Kl. 18-22 45 dB(A) 1 time
Nat Kl. 22-07 40 dB(A) ½ time

 
Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i 
punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. 
Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger 
 
Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet 
end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, 
men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra 
f.eks. markdriften. 

23. Erhvervsmæssig kørsel til og fra anlægget må ikke ske i tidsrummet kl. 22-07. 
24. Husdyrbruget skal, for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyn-

digheden finder det påkrævet. Dokumentationen for overholdelse af støjkravene kan være i 
form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrke. 

 
Udarbejdelse af handleplaner ved gener 
25. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at rystelser, støv, lys, eller andet medfører væsentlige ge-

ner, skal husdyrbruget på forlangende udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af ge-
ner. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden, og det skal herefter kunne ef-
tervises at planen følges. 
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4 GENERELLE FORHOLD 

4.1 LOVGRUNDLAG 
Ansøgningen er behandlet i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 
af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 (husdyrbrugloven) med senere ændringer 
samt kapitel 3 og 4 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), nr. 358 af 
6. juni 1991, jf. lovbek. nr. 1218 af 25. november 2019. 

Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at gældende regler på området samt godken-
delsens vilkår til hver tid overholdes. Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstem-
melse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen, og med de ændringer, der fremgår af god-
kendelsens vilkår. 

Ejendommens miljøtilladelse af 6. september 2007 bortfalder ved meddelelse af denne miljøgod-
kendelse. Såfremt miljøgodkendelsen bliver påklaget, bortfalder den tidligere miljøtilladelse først, 
når afgørelsen er endelig, medmindre klagenævnet beslutter andet. 

4.2 SAGENS BAGGRUNDSMATERIALE 
Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen: 

 Ansøgningsskema 221042, indsendt den 7. april 2021, version 4 gennem www.husdyrgod-
kendelse.dk 

 Supplerende oplysninger om husdyrbrugets beliggenhed og påvirkning af omgivelserne, her-
under miljøkonsekvensrapport. 

 Situationsplan over husdyrbruget. 

4.3 OFFENTLIGHED 
Miljøgodkendelsen, der udarbejdes jf. § 16 a, stk. 2 i husdyrbrugloven er omfattet af den udvidede 
offentlighedsprocedure (§ 55 i husdyrbrugloven). 

Ansøgningen blev offentliggjort den 12. august 2021 med en frist på 2 uger til at indsende bemærk-
ninger. 

Der indkom ingen bemærkninger til ansøgningen.  

Ansøger og skønnet/skønnede part/parter, har den 15. november 2021 fået fremsendt kopi af ud-
kast til miljøgodkendelse, via digital post, med en frist på 30 dage til at komme med bemærkninger. 
Parterne har fået informationer om ret til aktindsigt og udtalelse i henhold til forvaltningsloven. 

Øvrige høringsberettigede har via digital post modtaget informationer om, at der er ansøgt om æn-
dringer på husdyrbruget, og om at de har ret til at komme med bemærkninger inden afgørelsen med-
deles. Der er endvidere oplyst om, at ansøgningsmateriale og Rebild Kommunes udkast til afgørel-
se kan læses på Rebild Kommunes hjemmeside www.rebild.dk 

Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.  

  

http://www.husdyrgodkendelse.dk/
http://www.husdyrgodkendelse.dk/
http://www.rebild.dk/
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4.4 GYLDIGHED OG UDNYTTELSE 
Afgørelse om miljøgodkendelse er truffet i medfør af husdyrgodkendelsesbekendtgørelse nr. 2256 
af 29. december 2020 og er omfattet af udnyttelseskravene i § 59 a i husdyrbrugloven5, med 6 år til 
at udnytte miljøgodkendelsen. 

Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en godkendelse eller tilladelse omfattet af § 59 a, stk. 1 i 
husdyrbrugloven for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gen-
nemført. Da der ikke foretages ændringer eller udvidelse af produktionen, anses miljøgodkendelsen 
for udnyttet, når den bliver meddelt.  
 
En miljøgodkendelse efter § 16 a bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år, efter at godkendel-
sen er meddelt. Hvis godkendelsen kun er udnyttet delvist, bortfalder den del, der ikke er udnyttet. 
 
Fra det tidspunkt, hvor godkendelsen er udnyttet gælder, at hvis godkendelsen ikke har været helt 
eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har 
været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse forudsætter, at mindst 25 % af det godkendte produk-
tionsareal udnyttes driftsmæssigt, og at der er dyr på produktionsarealet, svarende til mindst 50 % 
af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene eller andre krav (eks. økologiregler) som husdyrbruget er 
underlagt.  

 

  

 
5 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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4.5 REVURDERING ETC. 
Da husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, skal miljøgodkendelsen, jf. § 39 i husdyrgodkendelsesbe-
kendtgørelsen6, regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den første revurdering 
skal dog foretages, når der er forløbet 8 år.  

Første revurdering er planlagt påbegyndt i 2029. 

Rebild Kommune skal dog tage godkendelsen op til revurdering, når der er offentliggjort en BAT-
konklusion, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter. Der kan således komme 
krav om revurdering før der er gået 8 år. 

Ifølge § 40 i husdyrbrugloven skal kommunen dog, uanset om der er forløbet 8 år, tage godkendel-
sen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 39, såfremt: 

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godken-

delsens meddelelse, 
- forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, 
- væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig ned-

bringelse af emissionerne, eller  
- det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, 

at der anvendes andre teknikker. 

4.6 MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG, EJERFORHOLD 
Eventuelle ændringer i de forudsætninger, der har ligget til grund for husdyrbrugets miljøgodkendel-
se, skal altid forud anmeldes til kommunen. Herefter vil kommunen vurdere, hvorvidt de påtænkte 
ændringer udløser krav om en ny miljøgodkendelse. 

4.7 OPHØR 

Ansøgers oplysninger: 
Ved ophør af produktionen, hvor denne ikke overdrages til ny ejer, vil gødnings- og staldanlæg bli-
ve tømt og rengjort. Kemikalierester bortskaffes i overensstemmelse med det til enhver tid gælden-
de regulativ for farligt affald i Rebild Kommune. Restindholdet i olietanke fjernes og tanke renses. 
Overjordiske olietanke fjernes, meden nedgravede anlæg enten afblændes eller fjernes. Ved af-
blænding vil påfyldningsstuds og udluftningsrør blive fjernet. Der udarbejdes en plan med tidspunkt 
for anden indretning og opbygning af staldbygninger til anden anvendelse, eller alternativt en plan 
med tidspunkt for nedrivning af staldbygningerne. 

Kommunens kommentarer og vurdering: 
Der er stillet vilkår om, at ejer ved ophør af produktionen skal kontakte kommunen med et skriftligt 
forslag til en ophørsplan. Ophørsplanen kan indeholde beskrivelse af mængden af eksempelvis ke-
mikalier, affaldsprodukter, gødning og andre miljøskadelige stoffer, og beskrivelse af hvordan de 
bortskaffes samt beskrivelse af eventuel nedrivning af anlæg mv. 

Der gøres opmærksom på, at da husdyrbruget er et IE-husdyrbrug skal der senest 4 uger efter drifts-
ophør indsendes en anmeldelse til kommunen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov 
om forurenet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering med hensyn til menneskers sund-
hed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig 
risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstalt-
ninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko. 

 
6 Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 2256 af 29. december 2020. 
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4.8 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 Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,-kr. for bor-
gere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fast-
holder 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, med-
mindre 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 Kommu-
ne videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan frita-
ges. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.  

Godkendelsen kan godt udnyttes, selvom der klages over den, medmindre Miljø- og Fødevarekla-
genævnet bestemmer andet, og under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhen-
tet. Det skal bemærkes, at Miljø- og Fødevareklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller op-
hæve en godkendelse. Udnyttes en godkendelse, der er klaget over, sker det derfor for egen reg-
ning og risiko. 

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrbruglovens § 90. En eventuel sag 
skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. 

 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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5 BEGRUNDELSE FOR DE STILLEDE VILKÅR 

GENERELLE FORHOLD 
Da der udelukkende ansøges om overgang til ny stipladsmodel og ikke ændres på stalde, gødnings-
opbevaringsanlæg eller andet anses miljøgodkendelsen for udnyttet, når den meddeles, og de stil-
lede vilkår gælder fra meddelelsesdatoen (vilkår 1). 

Der er stillet vilkår om, at Rebild Kommune skal kontaktes med et skriftligt forslag til en ophørsplan 
i forbindelse med eventuelt ophør af husdyrbruget. Vilkåret er stillet for at sikre omgivelserne bedst 
muligt mod forurening, ved eventuelt ophør af de landbrugsmæssige aktiviteter. (Vilkår 2). 

BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER, AFSTANDE, FREDNINGER MV. 
Da der ikke foretages nogen udvidelser eller ændringer, der medfører forøget forurening, vurderer 
Rebild Kommune at alle afstandskrav jf. §§ 6-8 i husdyrbrugloven er overholdt. Ejendommen ligger 
udenfor div. beskyttelseslinjer samt udenfor områder med fredninger.  

PLACERING I LANDSKABET 
Der opføres ikke nyt byggeri i forbindelse med denne miljøgodkendelse. For at sikre de landskabe-
lige hensyn og hensynet til naboer og forbipasserende på vejnettet er der stillet vilkår om, at det eksi-
sterende læhegn omkring ejendommen, angivet på bilag 2d, løbende skal plejes og vedligeholdes 
(vilkår 4).  

STALDANLÆG OG PRODUKTIONER 
Da produktionsarealernes placering og størrelse har betydning for de miljømæssige påvirkninger i 
forhold til omgivelserne, er der stillet vilkår herom (vilkår 3 og 5 – 7). 

HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING 
Da der ikke er gødningsopbevaringsanlæg på ejendommen og alt husdyrgødning udspredes direk-
te eller lægges i markstak, når det ikke er muligt at udsprede, er der ikke sat vilkår hertil. 

Der gøres opmærksom på, at husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for håndtering af husdyrgød-
ning til enhver tid skal følges. 

VENTILATION 
For at sikre, at ventilationen kører optimalt, er der stillet vilkår om, at alle ventilatorer skal vaskes 
efter hvert hold hønniker (vilkår 8). 

Der er ligeledes stillet vilkår om frekvensstyret ventilation i alle stalde, der reguleres af en automa-
tisk styringsenhed for at ventilationen kører mest optimalt/hensigtsmæssigt i forhold til energiforbrug 
(vilkår 9). 

RENHOLDELSE 
Der er stillet vilkår om renholdelse af ejendommens indendørs- og udendørs arealer for at sikre 
omgivelserne mest muligt mod lugtgener og eventuelle uhygiejniske forhold (vilkår 10). 

SPILDEVAND – HERUNDER REGNVAND 
Med henblik på at forebygge forurening med for eksempel olieprodukter er der stillet vilkår om, at 
vask af stalde, redskaber, dyretransportvogne mv. skal ske på vaskeplads med afløb til separat op-
samlingsbeholder (vilkår 11). 
 



MILJØGODKENDELSE AF HUSDYRBRUGET (MØLHOLMVEJ 16, KRASTRUP, 9520 SKØRPING)  
AFGØRELSESDATO: 21. DECEMBER 2021

15 

Vaskevand fra stalden opsamles i fortank og vand fra forrum samles i særskilt beholder, som angi-
vet på bilag 2c. Tagvand nedsives diffust. 
 
Der er desuden stillet vilkår om at befæstede arealer altid skal holdes rene, og spild af stoffer, her-
under olie, ensilage, foder mm. skal straks fjernes (Vilkår 12). Vilkåret er stillet for at sikre det omgi-
vende miljø (jord, grundvand og overfladevand) mod forurening. 

AFFALD 
Der er stillet vilkår til opbevaring og bortskaffelse af affald, samt sikring af, at forurenende stoffer fra 
affald ikke kan tilføres jord eller grundvand (Vilkår 13 – 15). 

ENERGI OG VANDFORBRUG 
Vilkår 16 vedrørende registrering af energi- og vandforbrug er stillet med det formål at ansøger bli-
ver opmærksom på energi- og vandbesparende tiltag. 

Da husdyrbruget er et IE-brug og derved underlagt reglerne omkring miljøledelse samt energieffek-
tiv belysning, vurderes det at der ikke er nødvendigt at stille yderligere vilkår vedrørende energi og 
vandforbrug.  

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER 
Der er stillet vilkår (vilkår 17 og 18) til opbevaring af råvarer og hjælpestoffer samt til tankning af di-
esel. Begge vilkår er stillet med henblik på at sikre omgivelserne bedst muligt mod forurening. 

UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER 
For IE-husdyrbrug er udarbejdelse og vedligeholdelse af en beredskabsplan nu lovpligtig, jf. § 44 i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Beredskabsplanen skal indeholde oplysninger om: Redegø-
relse for mulige uheld, minimering af risiko for uheld og minimering af gener og forurening ved uheld. 

For at sikre det omgivende miljø, er der stillet vilkår om, at spild af miljøfarlige stoffer straks skal op-
samles (vilkår 19). 

LUGT 
De vejledende geneafstande til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone er overholdte, da der 
ikke ligger følgende boliger og bebyggelser inden for de udregnede lugtgeneafstande.  

De vejledende geneafstande bygger på en forudsætning om ”god staldhygiejne”. Minimering af lugt-
gener fra stalde er således erfaringsmæssigt meget afhængig af god staldhygiejne. Der er derfor 
stillet vilkår til dette (vilkår 20). 

SKADEDYR 
For at sikre at skadedyrsbekæmpelse sker i nødvendigt omfang er der stillet vilkår om, at bekæm-
pelsen skal ske i henhold til retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (vilkår 21). 

STØJ 
Vilkår om overholdelse af støjgrænser på ejendommen er stillet, med henblik på at kunne sikre na-
boer bedst muligt mod støj fra den daglige drift.  

Vilkårene gælder kun for aktiviteter i forbindelse med ejendommens anlæg. Markaktiviteter er ikke 
omfattet af vilkårene (vilkår 22 og 24). 
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Rebild Kommune har foretaget en orienterende støjberegning7, for at kunne vurdere, om støjgræn-
serne er overholdt på ejendommen.  
Ud fra denne orienterede støjberegning, af støjen fra transport med lastbiler ved ejendommens til- 
og frakørsel indenfor ejendommens matrikel, vurderes det at støjniveauet fra intern transport til og 
fra ejendommen ikke overholder maksimalværdien om natten på 55dB(A) ved nærmeste bolig, 
som er Mølholmvej 19, 9520 Skørping. Der er derfor stillet vilkår om, at der ikke må foretages er-
hvervsmæssig kørsel til og fra anlægget i tidsrummet kl. 22-07 (vilkår 23). 

GENER GENERELT 
Herunder rystelser, støv, lys eller andet, der kan forårsage gener. 

Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til væsentlige gener, for omboende. 

Skulle der mod forventning alligevel opstå gener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væ-
sentlige, er der stillet vilkår om, at husdyrbruget på forlangende skal udarbejde en handlingsplan for 
nedbringelse af gener. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden, og det skal heref-
ter kunne eftervises at planen følges (vilkår 25). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Støjberegningsværktøj af Grontmij | Carl Bro. Udføres i overensstemmelse med den fælles nordiske bereg-
ningsmetode beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993. 
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6 BILAG 

6.1 BILAG 1. MILJØKONSEKVENSRAPPORT (INKL. ANSØGNINGSSKEMA) 
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6.2 BILAG 2A. SITUATIONSPLAN  
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6.3 BILAG 2B. PRODUKTIONSAREAL ANSØGT DRIFT 
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6.4 BILAG 2C. SPILDEVANDSFORHOLD OG TILKØRSELSVEJE 



6.5 BILAG 2D. EKSISTERENDE LÆHEGN 

 



6.6 BILAG 2E. NATURPUNKTER 


