
 

 

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på 
husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså 

 
Aabenraa Kommunes afdeling for Byg, Natur & Miljø meddeler afgørelse om ikke-
godkendelsespligt til ændring af placering og størrelse på ny ungdyrstald i forhold til 
den meddelte miljøgodkendelse fra 24. september 2010. 
 
Projektet ændres, således at ny ungdyrstald bliver på ca. 1000 m2 i stedet for den 
miljøgodkendte på ca. 1840 m2 og den flyttes, så den nu placeres i forlængelse af ek-
sisterende ungdyrstald. 
 
Afgørelsen kan ses i sin helhed nedenstående. 
 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

 
• Afgørelsens adressat 
• Miljøministeren 
• Enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald 
• Sundhedsstyrelsen 
• Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbe-

vægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85 
• Lokale foreninger og organisationer, lovens § 86 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens § 87 

 
 
En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø & Natur, 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune 
skal, hvis Kommunen vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke se-
nere ende 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur - og Miljøkla-
genævnet.  
 

 Kultur, Miljø & Erhverv 

Miljø og landbrug 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
Tlf.: 73 76 76 76 
 
Dato: 12-07-2013 
Sagsnr.: 13/22799 
Dok.løbenr.: 197345/13 
Kontakt: Susanne Niman Jensen 
Direkte tlf.: 73767480 
E-mail: snj@aabenraa.dk 

Digital annonce 
Aabenraa Kommunes hjemmeside 
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Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig be-
kendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udlø-
ber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 16. juli 2013 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest tirsdag 
den 13. august 2013 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for 
klagefristens udløb. 
 
Der kan i øvrigt henvises til afgørelsens ”Klagevejledning”. 
 
Situationsplan og oversigtskort, der viser husdyrbrugets lokalisering, er vedlagt. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Susanne Niman Jensen 
Miljøsagsbehandler 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
Aabenraa Kommune 
Dir.tlf.. 73767480 
 
 
 







 

 

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på 
husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså 

 
Ansøgning 
Aabenraa Kommune har den 18. juni 2013 modtaget din ansøgning om at ændre pla-
ceringen af den tidligere miljøgodkendte, men endnu ikke etablerede ungdyrstald. 
Ansøgningen er vedlagt som bilag 1. 
 
Afgørelse 
Aabenraa Kommune har konkret vurderet, at den ændrede placering af den miljøgod-
kendte ungdyrstald ikke ændrer ved forudsætningerne for og vurderingerne i den tid-
ligere meddelte miljøgodkendelse. Kommunen har samlet vurderet, at ændringen ikke 
kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet. Den ændrede place-
ring af ungdyrstalden kræver derfor ikke en forudgående godkendelse, jf. hus-
dyrbruglovens1 § 12, stk. 3. 
 
Det skal oplyses, at denne afgørelse ikke omfatter byggetilladelse eller andre tilladel-
ser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Offentlighed 

Da Aabenraa Kommune har truffet afgørelse om, at ændringen ikke er omfattet af 
godkendelsespligten i husdyrbruglovens § 12, stk. 3, er denne afgørelse ikke omfattet 
af husdyrbruglovens § 55. Offentligheden er derfor ikke blevet informeret om ansøg-
ningen ved offentlig annoncering, og udkast til afgørelse er heller ikke blevet frem-
sendt til naboer og andre berørte til kommentering. 
 
Aabenraa Kommune har heller ikke skriftligt orienteret naboerne om ansøgningen med 
den samme begrundelse, at ændringen ikke er omfattet af godkendelsespligten i hus-
dyrbruglovens § 12, stk. 3. 
 

                                           
1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. LBK nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgod-
kendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer 

 Kultur, Miljø & Erhverv 

Miljø og landbrug 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
Tlf.: 73 76 76 76 
 
Dato: 12-07-2013 
Sagsnr.: 13/22799 
Dok.løbenr.: 183236/13 
Kontakt: Susanne Niman Jensen 
Direkte tlf.: 73767480 
E-mail: snj@aabenraa.dk 

Peder Dalgas Nissen 
Hesteløkken 5,  
6340 Kruså 
 
sendt pr. e-mail til hesteloekken5@mail.dk 
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Aabenraa Kommune har endvidere vurderet, at der ikke er nogen naboer, der er par-
ter i sagen. Der er derfor ikke foretaget partshøring efter forvaltningslovens § 19, stk. 
1. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev er blevet orienteret om ansøgningen. 
 
Afgørelsen om ikke-godkendelsespligt er blevet offentlig annonceret i Aabenraa Uge-
avis og på Aabenraa Kommunes hjemmeside tirsdag den 16. juli 2013, og afgørelsen 
bliver fremsendt til klageberettigede personer og myndigheder samt foreninger og 
organisationer, jf. afsnittet ”Klagevejledning”. 
 
Redegørelse 

Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddelte den 24. september 2010 
miljøgodkendelse af dit husdyrbrug ”Morænegaard”, beliggende Hesteløkken 5, 6340 
Kruså i henhold til § 12, stk. 2 i lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodken-
delse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. 
 
I miljøgodkendelsen er der meddelt tilladelse til at etablere en ungdyrstald på 1.840 
m2 (bygning 18), der skulle huse 200 opdræt (6-26 mdr.) og 19 kalve (5-6 mdr.).  
 
Som følge af detailplanlægningen af projektet, hvor du har udvidet en del af dyrehol-
det og nu skal i gang med at etablere ungdyrstalden, har du søgt om at flytte ungdyr-
stalden, så den kommer til at ligge i forlængelse af den nuværende ungdyrstald. Den 
flyttede stald bliver på ca. 1.000 m2, hvor den miljøgodkendte var på 1.840 m2. Der 
sker ingen ændringer for så vidt angår dyreholdet og harmoniarealerne. 
 
Aabenraa Kommune har den 18. juni 2013 modtaget en forespørgsel om, hvad Kom-
munen krævede af ansøgningsmateriale til de planlagte ændringer. Den 26. juni 2013 
har Kommunen svaret, at der krævedes dokumentation for, at der ikke sker forøget 
forurening i bred forstand, og at det kræver en opdateret ansøgning med beregninger 
ud fra nugældende normer, som fås ved at tage en kopi af oprindelig ansøgning. Der-
efter oprettes en fiktiv ansøgning af kopien, hvor de planlagte ændringer indsættes. 
Derefter kan det vurderes om forureningsparametrene øges. Den 27. juni 2013 har 
Aabenraa Kommune modtaget en kopi af det oprindelige ansøgningsskema med ske-
manr.: 54947. Af kopien fremgår alle værdier med nugældende normtal. Der er deref-
ter udarbejdet og indsendt en fiktiv ansøgning med de planlagte ændringer. Denne 
ansøgning har skemanr.: 54628. Der er desuden indsendt ny afløbsplan. Ansøgnings-
materialet er vedlagt som bilag. 
 
I nedenstående tabel sammenholdes den oprindelige miljøgodkendelse (skema 9118) 
med kopi af 9118, hvor beregningsgrundlaget er nugældende normer, med ansøgning 
54628, hvor ændringerne er indtastet. 
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Skemanummer 
Miljøgodkendelse 

 Skema 9118 

Kopi af 9118 

Skema 54947 

Kopi af 9118 med ændret 

placering af ungdyrstald 

Skema nr. 54628 

Årskvier 6-26 mdr. , antal 200 200 200 

  
   

Årssmåkalve 5-6 mdr. antal 19 19 19 

  
   

Antal DE (ny ungdyrstald) 104,27 104,27 104,27 

    
OUE, antal (ny ungdyrstald) 11.495,66 11.495,66 11.495,66 

    
LE, antal (ny ungdyrstald) 2.704,86 2.704,86 2.704,86 

    
LE, hele anlægget 17.225 17.225 17.225 

    
Konsekvensområde m, hele an-

lægget 
557 557 557 

    
NH3-tab, referencestald, kg N/år, 

hele anlægget 
6.826,50 6.719,8 6.719,8 

    
Faktisk NH3-tab fra stald og la-

ger, kg N/år, hele anlægget 
6.203,58 6.620,97 6.620,97 

 

  

 Vurdering 
Aabenraa Kommune har foretaget en konkret vurdering af det fremsendte materiale 
og sammenholdt det med den meddelte miljøgodkendelse. Aabenraa Kommune har 
vurderet: 
 

• At det samlede byggeri falder fra ca. 1.840 m2 til ca. 1.000 m2, 
• At den nye bygning opføres i samme byggestil og materialer, som den først 

godkendte stald, og at den placeres i tilknytning til det eksisterende byggeri, 
og at ændringen ingen landskabelige konsekvenser har i forhold til det miljø-
godkendte projekt,  

• At afstandskravene er overholdt, 
• At det antal opdræt, der skulle huses i den oprindelige nye ungdyrstald, kan 

huses i den ungdyrstald, denne afgørelse omhandler og i kostalden forudsat, at 
det maksimale antal DE ikke overskrides jf. vilkår 10 i miljøgodkendelsen, 
hvoraf det fremgår, at indenfor de enkelte dyretyper tillades afvigelser i antal 
DE på +/- 10 % på årsplan, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides.  
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• At antal DE, antal LE, konsekvensområdet og antal OU samt NH3-tab, referen-
cestald, kg N/år og faktisk NH3-N tab fra stald og lager, kg N/år er ens i miljø-
godkendelsen og ændringen jf. ovenstående tabel, 

• At alle øvrige forhold vedrørende forurening og gener fra husdyrbruget fortsat 
er som beskrevet i miljøgodkendelsen. 
 
Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at den planlagte ændring af ungdyr-
staldens placering og størrelse ikke ændrer ved forudsætningerne for og vurde-
ringerne i den tidligere meddelte miljøgodkendelse. Kommunen vurderer sam-
let, at ændringerne ikke kan indebære forøget forurening eller andre virkninger 
på miljøet. Ændringerne kræver derfor ikke en forudgående godkendelse, jf. 
husdyrbruglovens § 12 stk. 3. 

 

Klagevejledning 
Afgørelsen er meddelt i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer og kan i medfør af 
lovens § 76 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
En klage skal være skriftlig, og den skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø & Natur, 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune 
skal, hvis Kommunen vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke se-
nere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklage-
nævnet.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt be-
kendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udlø-
ber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 16. juli 2013 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest tirs-
dag den 13. august 2013, der er dagen for klagefristens udløb, og inden for normal 
kontortids ophør kl. 15:00. 
 
Miljøministeriet har anmodet Aabenraa Kommune om at oplyse, at ”for behandling af 
klagesager, der indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet, herunder anmodninger om 
genoptagelse, skal klager betale et gebyr på 500 kr. [2012-niveau]. 
 
Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når næv-
net har modtaget klagen fra Aabenraa Kommune. Klager skal benytte denne opkræv-
ning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når geby-
ret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte 
frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 
Gebyret tilbagebetales, hvis 

1)  klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
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2)  klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 

3)  klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 
eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse 
af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at be-
handle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, 
eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 
afgørelse i sagen. 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler 
imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder 
efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.” 
 
Aabenraa kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at 
en klage over en § 12 miljøgodkendelse ikke har opsættende virkning med mindre 
Natur – og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Da denne afgørelse er en afgørelse 
om ikke-godkendelsespligt, så har denne afgørelse heller ikke opsættende virkning, 
med mindre Natur-og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger 
om klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

• Afgørelsens adressat 
• Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er be-

rørt 
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• Sundhedsstyrelsen 
• Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbe-

vægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85 
• Lokale foreninger og organisationer, lovens § 86 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens § 87 

 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørel-
sen er offentligt bekendtgjort. 
 
Parter og klageberettigede har ifølge Forvaltningslovens § 9 ret til aktindsigt. Eventuel 
aftale herom kan træffes med Miljø & Natur. 
 
Afgørelsen er blevet sendt pr. e-mail til nedenstående: 
 

• Ansøger, Hesteløkken 5, 6340 Kruså, hesteloekken5@mail.dk  
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• Miljørådgiver, LandboSyd, bbp@landbosyd.dk 
• Naturstyrelsen, nst@nst 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, sesyd@sst.dk  
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité: dnaabenraa-sager@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening aabenraa@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, hus-

dyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  
• Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 

 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Susanne Niman Jensen 
Miljøsagsbehandler 
Byg, Natur & Miljø 
Kultur, Miljø & Erhverv 
Dir.tlf.. 73 76 74 80 
 
Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk  
 
 
Vedlagt bilag 

1. Ansøgning fra 18.juni 2013 inkl. situationsplan 
2. Mailkorrespondance imellem rådgiver og Aabenraa Kommune  
3. Kopi af oprindelig ansøgning fra husdyr.dk med skemanr. 54947 
4. Fiktiv ansøgning med ændringerne fra husdyr.dk med skemanr. 54628 
5. Afløbsplan anlæg 
6. Afløbsplan tagvand  


































































































































































































