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Afgørelse om ikke godkendelsesplig ved ændring af stald 
på Ny Ulsevej 3, 4690 Haslev 

Du har ønsket at ændre på de nye stalde på Ny Ulsevej 3, således at der 
opføres én stald i stedet for to paralle som det fremgår af 
miljøgodkendelsen af 1. juli 2020. Du har spurgt om ændringen er mulig 
indenfor miljøgodkendelsens rammer. 
 
Miljøgodkendelsen er endnu ikke udnyttet, og den nye stald du ønsker at 
bygge har samme produktionsareal, dyrehold og afstand til de eksisterende 
stalde, som fremgår af miljøgodkendelsen. Du ønsker at opføre én stald i 
stedet for to, da det vil give en bedre drift, et bedre arbejdsmiljø og en 
bedre dyrevelfærd i stalden, fordi det i én samlet stald er muligt at etablere 
gulvudsug og transparente vægventiler. 
 
Afgørelse 
Faxe Kommune træffer hermed afgørelse om, at etableringen af én stald i 
stedet for to, med samme produktionsareal, dyrehold og afstand til 
eksisterende staldanlæg ikke kræver ny miljøgodkendelse i henhold til § 16 
a i Husdyrbrugloven1, da ændringen ikke vil give anledning til miljømæssig 
gene eller skade på miljøet. 
 
Ingen vilkår i miljøgodkendelsen af 1. juli 2020 bortfalder som følge af 
denne afgørelse. 
 
Afgørelsen er truffet efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens2 § 20 stk. 
4 
 
Baggrund 

 
 
1 Lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 
2 Bek. nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af 
husdyrbrug. 
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Der blev d. 1. juli 2020 givet miljøgodkendelse til udvidelse af 
slagtesvineproduktionen på Ny Ulsevej 3, 4690 Haslev. Miljøgodkendelsen 
er endnu ikke taget i brug. 
 
I februar har 2021 er der indsendt ønske om at ændre forholdet omkring 
indretningen af det nye staldanlæg. Du ønsker opfører én samlet stald i 
stedet for to parallelle stalde. Stalden opførtes indenfor det eksisterende 
byggefelt ved en sammenrykning af de to stalde, således rykkes stald 1 
rykkes mod syd og stald 2 en lille smule mod nord. Den samlede stald får 
samme afstand til de eksisterende stalde som hidtil (bilag 1)  
 
Den nye stald bliver ca. 80 m lang, 26 m bred og 6 m høj. Der sker ingen 
ændring i gulvudformningen, produktionsareal, staldhøjde eller 
sammensætningen af dyreholdet, og der sker jf. indsendt scenarie 
beregning heller ingen ændringer mht. lugtpåvirkning af naboer eller 
ammoniakpåvirkning af naturområder. Det landskabelige udtryk vil blive 
det samme bl.a. pga. vilkår om afskærmende beplantning i den gældende 
miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Efter Miljø- og Fødevareklagenævnets tidligere praksis i forhold til 
husdyrgodkendelsesloven er følgende kriterier vurderet: 
 

 Ændringen skal være uden betydning i forhold til 
forureningsmæssige forhold. Den må ikke være til skade for miljøet 
og må ikke kunne påvirke naboer væsentligt. Det betyder, at 
ændringen skal være uden betydning i forhold til 
ammoniakfordampning, lugt, støj, lys, fluegener og lignende.  

 
 Ændringen skal være uden betydning for de landskabelige værdier. 

Ændringen må således alene have en ubetydelig påvirkning af 
omgivelserne i forhold til landskabelige værdier 

 
 Endelig må ændringen ikke have indflydelse på 

husdyrproduktionens areal samt på husdyrbrugets gødnings-
opbevaringskapacitet 

 
På baggrund af virksomhedens oplysninger og Miljø- og 
Fødevareklagenævnet tidligere praksis samt § 16 i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen har Faxe Kommune vurderet, at der 
med den ønskede ændring af staldenes placering ikke vil ske en forøget 
forurening fra virksomheden da: 
 

 Ændringen ikke giver anledning til ændring af staldsystemer og 
dyretype. 
 

 Der ikke sker ændringer i bygningsmasse eller produktionsareal jf. 
miljøgodkendelsen af den 1. juli 2020 
 

 Afstanden til naboer stort set er uændret og scenarieberegning viser 
uændrede geneniveau for naboer 
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 Afstand til naturområder stort set er uændret og ændringen jf. 
scenarieberegningen ikke giver anledning til øget belastning med 
ammoniak af naturområder. 

 

 Ændringen ikke giver anledning til, at den nuværende 
landskabsvurdering ændres eller at vilkår om beplantning 
bortfalder. 

Det er derfor Faxe Kommunes samlede vurdering, at ændringerne ikke er 
godkendelsespligtig. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til Husdyrbrugloven, 
kan inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.  

 
Klagefristen udløber den 23. april 2021 
 
De klageberettigede er: 

 Ansøger. 
 Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen. 

 
Klageberettigede er orienteret ved annonce d. 26. marts 2021 på Faxe 
Kommunes hjemmeside www.faxekommune.dk  
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link 
til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på 
www.borger.dk og www.virk.dk.  Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for 
privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.  
 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes. 
 
Gebyret betales tilbage, hvis 

 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 
ophæves, 

 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnet kompetence. 

http://www.faxekommune.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger 
 
Opsættende virkning 
En klage har jf. Husdyrbruglovens § 81 ikke opsættende virkning med 
mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Såfremt ansøger 
igangsætter projektet inden eventuel afgørelse i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, sker det på eget ansvar. 
 
Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i 
henhold til § 90 i Husdyrbrugloven, være anlagt inden 6 måneder efter at 
afgørelsen er meddelt.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mette Marie Birch 
Miljømedarbejder 
 
 
 
 
Kopi sendt til: 

 Gråkjær v. Nikolaj Langelund Roushmann nirou@graakjaer.dk  
 Ansøgers konsulent, Piil Krogsgaard pkr@vkst.dk 
 Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk og 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk  
 Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk  
 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  
 Arbejderbevægelsens erhvervsråd ae@ae.dk  
 Det Økologiske Råd husdyr@ecocouncil.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk og faxe@dof.dk  
 Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening dnfaxe-sager@dn.dk og faxe@dn.dk) 
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Bilag 1: 
 


