
 
 
 

  

 

 
AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 
 
 
 
OPHÆVELSE OG HJEMVISNING i sag om miljøgodkendelse til 
udvidelse af slagtesvineproduktion i Faxe Kommune  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter husdyrbruglo-
vens § 12, stk. 2, jf. § 76, stk. 1.1  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Faxe Kommunes afgørelse af 4. 
juli 2018 om miljøgodkendelse til udvidelse af slagtesvineproduktionen 
på Ny Ulsevej 3, 4690 Haslev, og hjemviser sagen til fornyet behandling 
i Faxe Kommune. 
 
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 
Fødevareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag 
til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. husdyr-
bruglovens § 90. 
 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om 
Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
  

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 
2 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
3 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og 
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Afgørelsen er den 1. august 2018 påklaget til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af omboende. Klager har fremsendt supplerende 
bemærkninger til klagen den 4. september 2018. 
 
Klager har navnlig anført, at 
 

- de nye staldbygninger bør placeres tættere på de eksisterende 
bygninger,  

- miljøgodkendelsen bør indeholde krav om beplantning mod vest, 
da husdyrbruget med det ansøgte vil rykke nærmere beboelse og 
blive mere synligt for klager,  

- kommunen ikke har varetaget sin tilsynsforpligtigelse tilstrække-
ligt, og  

- det ansøgte vil medføre forøgede gener i form af støj og lugt. 
 
Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.3. 
 
2. Sagens oplysninger 
2.1 Sagens forhistorie 
Rønnede Kommune meddelte den 31. august 2004 en landzonetilladelse 
til opførelse af to slagtesvinestalde på hver 830 m2 og en gyllebeholder på 
3.000 m3 (750 m2) ca. 400 meter sydvest for Olstrup by i tilknytning til to 
vindmøller. Tilladelsen blev meddelt på betingelse af, at den i ansøgnin-
gen beskrevne beplantning blev etableret inden 6 måneder efter bygnin-
gernes ibrugtagelse. Afgørelsen blev meddelt i henhold til planlovens § 
35, stk. 1, jf. § 36, stk. 2.  
 
Af ansøgningen til landzonetilladelsen af 18. marts 2004 fremgik følgen-
de om støttebeplantning: 
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Husdyrbruget har desuden en VVM-afgørelse fra januar 2005 til 8.970 
slagtesvin. I december 2017 anmeldte husdyrbruget først en ændring af 
produktionen til 7.500 slagtesvin (32-107 kg) og dernæst til 6.280 slagte-
svin (25-120 kg), svarende til 205,75 dyreenheder (DE).  
 
2.2 Den påklagede afgørelse 
Faxe Kommune har den 4. juli 2018 meddelt miljøgodkendelse til udvi-
delse af slagtesvineproduktionen på Ny Ulsevej 3, 4690 Haslev. Miljø-
godkendelsen er meddelt efter husdyrbruglovens § 12, stk. 2.4  
 
Ansøgning om godkendelse er indsendt den 31. juli 2017.  
 
Det ansøgte projekt omfatter en udvidelse af slagtesvineproduktionen fra 
6.280 slagtesvin (25-120 kg), svarende til 205,75 DE til 12.000 slagtesvin 
(60-120 kg), samt 6.000 slagtesvin (25-120 kg) i alt svarende til 477,18 
DE. Ved udvidelsen etableres to nye stalde (1.062,5 m2) på hver 12,5 x 85 
meter med delvis spaltegulv (25-49 %) og en kiphøjde på 6 meter (vilkår 
4). Derudover etableres en teltoverdækket gyllebeholder på 3.800 m3 øst 
for eksisterende gyllebeholder med en maksimal sidehøjde på 2,5 meter 
(vilkår 6 og 8). Der sker ingen ændring i indretningen af de eksisterende 
stalde, der er indrettet med delvist spaltegulv og naturlig ventilation. 
 
Det fremgår af miljøgodkendelsen, at Faxe Kommune ved deres behand-
ling af godkendelsen har taget udgangspunkt i produktionen for 8 år si-
den, hvilket indebærer, at vurderingen er foretaget i forhold til 7.500 slag-
tesvin (32-107 kg), svarende til 192,31 DE, idet kommunen skal foretage 
en samlet vurdering af alle etableringer, udvidelser og ændringer foreta-
get på husdyrbruget siden 1. januar 2007 over en 8-årig periode, jf. hus-
dyrbruglovens § 26, stk. 2 
 
Af miljøgodkendelsens situationsplan i bilag 2 fremgår følgende i forhold 
til placering af det nye anlæg og ny beplantning set i forhold til det eksi-
sterende husdyrbrug: 

                                                 
4 Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. 
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De nye stalde etableres 35 meter mod vest i forlængelse af de eksisteren-
de stalde, mens den nye gyllebeholder etableres ca. 15 meter øst for den 
eksisterende gyllebeholder. De nye stalde er alternativt overvejet placeret 
nord for de eksisterende stalde, men denne placering er fravalgt, da lugt-
genekriteriet ikke kan overholdes herved. Afstanden på 35 meter mellem 
eksisterende og nye stalde har Faxe Kommune vurderet nødvendig, da det 
kræver en del plads mellem staldene, for at grisetransporter mv. kan køre 
mellem bygningerne, når de skal til læsseramperne. Det er kommunens 
vurdering, at afstanden er nødvendigt for, at lastbilerne kan vende rundt, 
da det ikke er muligt at køre rundt om staldene. Det er kommunens vur-
dering, at hele komplekset med sin størrelse fortsat vil syne som en sam-
menhængende enhed.  
 
Faxe Kommune har i forbindelse med miljøgodkendelsen meddelt di-
spensation fra afstandskrav til naboskel, jf. husdyrbruglovens § 8, stk. 1, 
nr. 7, idet den sydligste af de nye stalde er søgt opført ca. 3 meter fra na-
boskel (matr. nr. 11e, Olstrup By, Ulse)(vilkår 5). Kommunen har ved 
vurderingen af placeringen lagt vægt på den driftsmæssigt mest optimale 
placering samt indpasningen i landskabet.  
 
Af miljøgodkendelsens afsnit 3.2.2 om husdyrbrugets landskabelige pla-
cering og planmæssige forhold fremgår bl.a., at de nye stalde og gyllebe-
holdere etableres i det åbne land, hvorfor Faxe Kommune har vurderet 
det ansøgte i henhold til husdyrbruglovens § 22.  
 
Endvidere fremgår det, at husdyrbruget er beliggende i et område, der i 
Faxe Kommuneplan 2017 er udlagt som område til særligt værdifuldt 
landbrugsområde, hvor kommunen i særlig grad skal varetage de land-
brugsmæssige interesser. Nødvendige anlæg skal i den udstrækning, det 
er muligt, indpasses, så de ikke virker dominerende i forhold til landska-
bet. Herudover skal de naturmæssige, kulturhistoriske, rekreative og tra-
fikale hensyn respekteres. Projektet ligger endvidere udenfor udpegede 
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bygge- og beskyttelseslinjer, fredede områder, fortidsminder, fredninger 
og lavbrudsområder, jf. Faxe Kommuneplan 2013. 
 
Derudover fremgår det, at staldene er placeret, så de flugter med linjerne 
på de eksisterende stalde, hvilket medfører, at staldanlæggene ligger ens i 
landskabet. Til begrænsning af indsynet til anlægget og af hensyn til an-
læggets placering i det åbne land, fastsættes der vilkår om etablering af et 
3-rækket læhegn nord og syd for det nye staldanlæg samt nord og øst for 
den nye gyllebeholder. Af vilkår 9 fremgår desuden, at beplantningen 
løbende skal vedligeholdes. I forhold til staldanlæggets udformning har 
kommunen fastsat vilkår om farve- og materialevalg, hvoraf det fremgår, 
at staldene opføres i hvide elementer med gråt ståltag (vilkår 7), samt 
med en maksimal højde for det nye staldanlæg på 6 meter og den over-
dækkede gyllebeholder med en sidehøjde på maks. 2,5 meter for at sikre, 
at anlægget ikke fremstår dominerende i landskabet (vilkår 4 og 8). 
 
I forhold til alternative placeringer fremgår det af miljøgodkendelsen, at 
dyrene i stedet vil kunne fordeles over flere ejendomme, hvilket dog vil 
medføre, at opretholdelse af driften vil forøges mærkbart, og som kan 
bevirke nedlægning af en urentabel bedrift. Et 0-scenarie for ejendommen 
vil betyde, at der ingen nødvendig udvikling sker, og at den løbende til-
pasning af anlægget med udnyttelse af den bedst tilgængelige teknologi 
(BAT) ikke vil finde sted. Den nødvendige økonomi til opretholdelse af 
produktionen vil desuden ikke være til stede, hvorfor produktionen må 
afvikles. 0-scenariet vil endvidere betyde, at der ikke udarbejdes en mil-
jøgodkendelse som kan bidrage til en forbedring af miljøet. En placering 
nord for de eksisterende stalde kan ikke lade sig gøre af hensyn til over-
holdelse af lugtgenekriteriet. 
 
Det er Faxe Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt er en erhvervs-
mæssigt nødvendig udvidelse. Derudover har kommunen vurderet, at den 
valgte placering af de nye stalde og gyllebeholderen ikke vil påvirke de 
landskabelige forhold væsentligt. Kommunen har ved sin vurdering lagt 
vægt på, at de nye anlæg placeres delvist bag en bakke og at resten af 
anlægget afskærmes af 3-rækket beplantning omkring det samlede anlæg 
mod nord, syd og øst, at anlægget etableres i lyse og grå nuancer og ikke i 
reflekterende materiale samt at området i forvejen er præget af spredte 
landsbrugsejendomme og større vejanlæg.  
 
Af miljøgodkendelsens afsnit 3.2.6 fremgår, at det ansøgte og den ændre-
de del af produktionen er omfattet af det generelle ammoniakreduktions-
krav på 30 %. Det generelle ammoniakemissionskrav (BAT-krav) på 30 
% beregnes af Faxe Kommune til 6.650 kg NH3/år, medens den faktiske 
ammoniakfordampning fra anlægget beregnes til 5.646 kg NH3/år. An-
lægget overholder således det generelle ammoniakreduktionskrav med en 
reduktion på 1.004 kg NH3/år udover minimumskravet. Det generelle 
krav om 30 % reduktion af merafsætningen af ammoniak fra anlægget er 
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opfyldt ved brug af virkemidlerne; delvis spaltegulv og teltoverdækning 
af gyllebeholderne.  
 
Af miljøgodkendelsens afsnit 3.6.1 fremgår, at husdyrbrugets højeste 
tilladte emission ifølge BAT beregningen er på 5.634,68 kg NH3/år, mens 
det samlede faktiske ammoniaktab fra stald og lager i ansøgt drift er på 
5.646 kg NH3/år. Ammoniakreduktionskravet er dermed overskredet med 
11 kg NH3/år. Det er Faxe Kommunes vurdering, at denne overskridelse 
er at anse som bagatelagtig og ubetydelig, samt at husdyrbruget med de 
ansøgte ændringer overholder husdyrbruglovens krav om at begrænse 
ammoniakemissionen for staldanlæggene ved anvendelse af BAT. I den 
forbindelse henviser kommunen til Natur- og Miljøklagenævnets afgørel-
se NMK-132-00640, hvor en overskridelse på 10,99 kg NH3/år blev be-
tragtet som ubetydelig.  
 
Det fremgår desuden af godkendelsen, at det er proportionalt at bruge op 
til 100 kr. pr. kg ammoniak som tiltag til reduktion af ammoniakfor-
dampningen. Ved det ansøgte projekt vil dette svare til, at der kan bruges 
10,99 x 100 kr. = 1.099 kr. pr. år til dette. Det er Faxe Kommunes vurde-
ring, at der ikke findes BAT teknologi, der kan købes for under 1.100 kr. 
pr. år, hvorfor kommunen ikke stiller krav om yderligere tiltag. De ansøg-
te virkemidler bliver derfor staldsystem med 25-49 % fast gulv i nye stald 
og 50-75 % fast gulv i eksisterende stalde, samt teltoverdækning på gyl-
lebeholderne. 
 
Endvidere fremgår det af miljøgodkendelsens afsnit 3.6.2, at husdyrbru-
get er omfattet af det generelle krav om reduktion af fosforudledning fra 
stald og lager. Beregningen hertil viser, at reduktionskravet for fosfor er 
på 10.641,11 kg P ab lager pr. år. For at overholde fosforkravet er der 
lavet en foderkorrektion på 4,79 g P/FE i stedet for normen på 4,8 g 
P/dyr.5 Hermed bliver den faktiske fosforproduktion fra dyreholdet på 
10.484,94 kg P ab lager pr. år, hvorved emissionsgrænseværdien for fos-
for er overholdt. Foderkorrektionen vilkårsfastsættes i vilkår 22 og 23, jf. 
Miljøstyrelsens teknologiblad ”fosforindhold i slagtesvinefoder”.  
 
Af vilkår 22 og 23 fremgår herefter følgende: 
 

”22: BAT- emissionsgrænseværdien for fosfor overholdes ved at anvende 
foderkorrektion, så slagtesvinenes foder indeholder 4,79 g P/dyr i stedet 
for normen på 4,8 g P/dyr. 
 
Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. slagtesvin x 
antallet af producerede slagtesvin skal være mindre end 10.485 kg P pr. 
år. 
 

                                                 
5 Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at her retteligt skulle have været anført 4,8 g P/FE. 
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23. ”P ab dyr pr. slagtesvin” beregnes ud fra følgende ligning: P ab dyr pr. 

slagtesvin = ((afgangsvægt – indgangsvægt) x FESV pr. dyr x gram fosfor 
pr. FESV/1000) - ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 0,0055 kg P pr. kg 
tilvækst).” 

 
2.3 Klagens indhold 
Klager har navnlig anført, at de nye staldbygninger bør placeres 6-8 me-
ter fra de eksisterende staldbygninger, hvilket efter klagers vurdering vil 
give god mulighed for afhentning af dyr m.m. ligesom bygningerne der-
med også rykkes længere væk fra beboelserne på Birkegårdsvej.   
 
Klager har endvidere anført, at der i godkendelsen bør stilles vilkår om, at 
der etableres hurtigt voksende beplantning mod syd og vest umiddelbart 
efter byggeriets afslutning. Beplantningen har betydning for klager, da 
husdyrbruget med de nye bygninger rykker tættere på dennes beboelse og 
derved bliver mere synligt. Til Faxe Kommunes bemærkninger om, at det 
ikke er nødvendigt med vilkår om beplantning syd og vest for de nye 
stalde, da anlægget delvist placeres bag en bakke og resten af anlægget 
afskærmes med beplantning, har klager anført, at man allerede på nuvæ-
rende tidspunkt kan se 80 % af de eksisterende staldbygninger fra klagers 
bolig i stueplan og hele anlægget fra 1. sal. Vurderingen må således bero 
på mangelfulde tegninger og ikke besigtigelse fra klagers matrikel.  
 
Klager anfører i øvrigt, at området, hvor vendepladsen placeres, ifølge 
landzonetilladelsen af 31. august 2004 skulle have været beplantet, men 
at dette aldrig er blevet efterkommet af ansøger. Faxe Kommune har så-
ledes ikke i denne henseende varetaget sin tilsynspligt. Såfremt vilkåret 
var blevet efterkommet, havde det ikke i dag været muligt at etablere en 
vendeplads.  
 
Endeligt har klager anført, at den ændrede husdyrbesætning vil medføre 
forøgede gener i form af støj og lugt .  
 
2.4 Faxe Kommunes bemærkninger til klagen 
Faxe Kommune har i anledning af klagen bemærket, at kommunen i for-
bindelse med sagsbehandlingen har været i dialog med ansøger om stald-
bygningernes placering i forhold til de eksisterende bygninger. I den for-
bindelse har ansøger oplyst, at en afstand på 35 meter er driftsmæssigt 
nødvendig for at dyretransporterne mv. kan komme til og fra staldanlæg-
get. Det er Faxe Kommunes vurdering, at en afstand på maksimalt 35 
meter kan imødekommes, da hele anlægget med sin størrelse og placering 
i landskabet fortsat vil syne som en sammenhængende enhed. 
 
Faxe Kommune har desuden bemærket, at det fortsat er kommunens vur-
dering, at det rent landskabeligt ikke er nødvendigt med vilkår om be-
plantning syd og vest for de nye stalde, da anlægget placeres delvist bag 
en bakke og resten af anlægget afskærmes med beplantning. Kommunen 
er dog ikke afvisende overfor yderligere beplantning mod syd og vest. På 
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den baggrund har kommunen været i dialog med ansøger efter høringspe-
riodens afslutning om etablering af yderligere beplantning mod syd og 
vest, hvilket har resulteret i, at ansøger nu har accepteret at etablere en 
beplantning syd for de nye staldbygninger. Den endelige beplantnings-
plan skal godkendes af kommunen inden beplantningen foretages, jf. vil-
kår 10. Det er endvidere kommunens vurdering, at den fastsatte tidsfrist i 
vilkår 9 for etablering af den nye beplantning på 1 år er passende, set i 
lyset af at der ikke kan etableres levedygtige planter på alle årstider.   
 
Vedrørende den tidligere meddelte landzonetilladelse fra 2004 har Faxe 
Kommune bemærket, at kontrol med vilkår i tidligere godkendelser eller 
tilladelser er en tilsynsopgave. Kommunen har endvidere bemærket, at de 
ikke i forbindelse med de seneste tilsyn har konstateret problemer med 
den beplantning, der er foreskrevet i tilladelsen, men at kommunen vil 
være særligt opmærksom på dette ved fremtidige tilsyn. 
 
Endeligt har Faxe Kommune bemærket, at de ingen kommentarer har til 
det af klager anførte om gener i form af støj og lugt, idet kommunen an-
ser dette som et udtryk for klagers subjektive holdninger.  
 
2.5 Nye oplysninger under sagens behandling 
Faxe Kommune har den 20. august 2019 på baggrund af Miljø- og Føde-
vareklagenævnets forespørgsel indsendt yderligere bemærkninger til stal-
denes placering og til overskridelse af BAT-niveauet for ammoniakemis-
sion.  
  
Vedrørende behovet for at opføre staldene 35 meter fra de eksisterende 
stalde har Faxe Kommune bemærket, at ansøger har begrundet dette med, 
at lugtgenekriteriet ikke kan overholdes såfremt staldene placeres for 
langt mod øst. Derudover kræver lastbilerne en del plads mellem staldene 
for at kunne vende ved afhentning og levering af grise. På denne bag-
grund har kommunen vurderet, at den normale praksis om, at afstanden til 
det eksisterende byggefelt ikke må overskride 20-25 meter, kan fraviges. 
Kommunen har desuden stillet vilkår til beplantning samt materiale og 
farvevalg, hvilket sikrer, at anlægget opfattes som en samlet enhed. 
 
På baggrund af Miljø- og Fødevareklagenævnets henvendelse har ansøger 
yderligere tilføjet, at de har indregnet en mindre sikkerhedsmargin i for-
hold til lugtgenekriteriets overholdelse, at en tættere placering af de an-
søgte stalde vil betyde, at lugtgenekriteriet ikke vil kunne overholdes ved 
en ny ansøgning efter det nye ansøgningssystem, at ejendommen ligger 
forholdsvist skjult i landskabet, at placeringen af de nye stalde ikke giver 
anledning til at opfatte bygningerne som adskilte, og at der trafikteknisk i 
fremtiden kan blive behov for andre bygninger mellem staldene til f.eks. 
foder og strøelse, hvorfor 20 meter vil blive for snævert for en lastvogn. 
Desuden har ansøger bemærket, at denne vil kunne acceptere en afstand 
på 30 meter i stedet for de ansøgte 35 meter. 
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Vedrørende projektets overskridelse af BAT-niveauet for ammoniak-
emission på 11 kg N/år har Faxe Kommune bemærket, at det i fællesskab 
med ansøger er blevet vurderet, at det ikke er proportionalt at implemen-
tere virkemidler til overholdelse af BAT-niveauet henset til overskridel-
sens størrelse. Kommunen har i den forbindelse angivet følgende begrun-
delse: 
 

”Der mangler 10,99 kg N/år for at BAT kravet er opfyldt. Det er proporti-
onalt at bruge op til 100 kr. pr. kg ammoniak som tiltag til reduktion af 
ammoniakfordampningen. I dette tilfælde svarer det til, at der kan bruges 
10,99 x 100 kr. = 1.099 kr.pr år til dette. Der er ingen BAT teknologi, der 
kan købes for under 1.100 pr år. Alene dokumentationen af at der er ind-
ført en eller anden form for tiltag vil koste mere.” 

 
Det er endvidere Faxe Kommunens vurdering, at Natur- og Miljøklage-
nævnet i en række sager har accepteret væsentlig større overskridelser af 
det beregnede BAT-krav med op til 95 kg med begrundelsen, at disse 
overskridelser var ubetydelige.  Kommunen henviser blandt andet til 
nævnets afgørelse i sagen NMK-132-00417.    
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har desuden sendt en mulig vilkårsæn-
dring af vilkår 22 og 23 i høring ved Faxe Kommune, idet vilkårene er 
stillet til kg P ab lager og ikke kg P ab dyr. Kommunen har hertil anført, 
at de er af den opfattelse, at vilkår 22 stiller krav til kg P ab dyr, men at 
kommunen tager nævnets ændringer af vilkår 22 og 23 til efterretning. 
 
3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets prøvelse 
Det fremgår af § 11, stk. 1, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, at 
nævnet kan begrænse sin prøvelse af en afgørelse til de forhold, der er 
klaget over. Det fremgår dog af forarbejderne til bestemmelsen,6 at næv-
net har mulighed for og efter omstændighederne pligt til at inddrage an-
dre forhold end det, der er klaget over, f.eks. spørgsmålet om overholdel-
se af gældende EU-ret eller grundlæggende forvaltningsretlige grundsæt-
ninger. 
 
Det følger endvidere af § 11, stk. 2, i lov om Miljø- og Fødevareklage-
nævnet, at nævnet kan begrænse sin prøvelse til de væsentligste forhold. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har i denne klagesag alene fundet anled-
ning til at behandle spørgsmålet om overholdelse af BAT for ammoniak. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet har ikke taget stilling til sagens øvrige 
klagepunkter, jf. herved § 11 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

                                                 
6 Jf. bemærkningerne til § 11 i forslag L44 til Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet (FT 2016-

17). 
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Nævnet har dog fundet anledning til at anføre en række forhold, som Fa-
xe Kommune vil skulle tage i betragtning i forbindelse med en fornyet 
behandling af sagen, se nærmere i afsnit 3.3. 
 
3.2 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 
3.2.1 Indledende bemærkninger 
Husdyrbrugloven blev ændret ved lov nr. 204 af 28. februar 2017 om 
ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbe-
skyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække 
og forskellige andre love (ændringsloven). 
 
Ændringsloven trådte i kraft den 1. august 2017, men indeholder følgende 
overgangsbestemmelse: 
 

”Stk. 17. Klager over afgørelser om tilladelse eller godkendelse efter §§ 

10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvor ansøgningen 
er indgivet til kommunalbestyrelsen inden den 1. august 2017, og hvor 
klagen er rettidigt indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet den 1. au-
gust 2017 eller senere, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler, jf. 
dog stk. 6.” 

 
Da ansøgningen om miljøgodkendelse til udvidelse er indsendt til Faxe 
Kommune den 31. juli 2017, og da klagen er rettidig indgivet til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet senere end den 1. august 2017 er henvisninger-
ne til husdyrbrugloven i denne afgørelse en henvisning til lovbekendtgø-
relse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 
 
Det ansøgte er omfattet af husdyrbruglovens § 12 og kræver en godken-
delse efter husdyrbruglovens § 12, stk. 2. 
 
Ifølge husdyrbruglovens § 19 skal kommunen ved vurderingen af en an-
søgning om godkendelse efter lovens § 12 sikre, at ansøgeren har truffet 
de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurenin-
gen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), og at hus-
dyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på 
en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Godkendelsen 
skal indeholde vilkår, der sikrer, at husdyrbruget indrettes og drives på en 
sådan måde, at kravene i husdyrbruglovens § 19 opfyldes, jf. husdyrbrug-
lovens § 27.  
 
Kommunen skal meddele afslag på en ansøgning om godkendelse efter 
husdyrbruglovens § 12, hvis lovens § 19 ikke er opfyldt, jf. lovens § 31. 
 
Efter husdyrbruglovens § 26, stk. 2, skal der foretages en samlet vurde-
ring af alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden den 1. 
januar 2007 på husdyrbruget, dog højst over en 8-årig periode.  
 



 
 

  11 

De nærmere regler om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug er 
fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Henvisning til husdyrgod-
kendelsesbekendtgørelsen i det følgende er en henvisning til bekendtgø-
relse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af 
husdyrbrug, jf. ændringslovens § 10, stk. 17. 
 
3.2.2 BAT ammoniak 
Det følger af nævnets praksis,7 at kommunen i sager om godkendelse af 
husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 11 eller § 12 skal anvende Miljøsty-
relsens "Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af 
den bedste tilgængelige teknik (BAT)"8 ved vurderingen af, om det an-
søgte lever op til kravet om anvendelse af BAT. Vejledningen anviser en 
metode til fastsættelse af en ammoniakemissionsgrænseværdi for husdyr-
brugets samlede anlæg. Af Miljøstyrelsens introduktion til de vejledende 
emissionsgrænseværdier fremgår bl.a. følgende:9 
 

"På den baggrund skal godkendelsesmyndigheden ud fra proportionali-
tetsmæssige betragtninger foretage en konkret og individuel vurdering af, 
hvad der objektivt set kan lade sig gøre i de eksisterende dele af anlægget 
inden for de led i produktionskæden, som indgår i fastlæggelsen af den 
bedste tilgængelige teknik (BAT). Godkendelsesmyndigheden bør i den 
forbindelse anvende de principper, som anvendes ved fastlæggelsen af 
den bedste tilgængelige teknik (BAT). Herefter bør der fastsættes en sam-
let emissionsgrænseværdi for det samlede anlæg, hvorefter ansøger i 
overensstemmelse med bemærkningerne i afsnit 4.2 har frit valg på hele 
anlægget." 

 
Det bemærkes, at vurderingen af, om BAT-kravet i husdyrbrugloven er 
opfyldt, er uafhængig af, om beskyttelsesniveauet for ammoniak, lugt, 
fosfor og nitrat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 er over-
holdt. 
 
Ved fastsættelse af en emissionsgrænseværdi for det samlede anlæg skal 
der ifølge vejledningen udregnes emissionsgrænser for de enkelte dele af 
(stald)anlægget. Summen af disse emissionsgrænser udgør emissions-
grænseværdien for det samlede anlæg, som skal overholdes af husdyrbru-
get. 
 
                                                 
7  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 3. maj 2011 med j.nr. NMK-132-00042. 
8 De vejledende emissionsgrænseværdier for de forskellige dyretyper findes på Miljøstyrelsens 

hjemmeside: 

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/BAT-

standardvilkaar.htm   
9 "Introduktion til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse 

af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for husdyrbrug omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 

11 og § 12", Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, 2010. 
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Faxe Kommune har i miljøgodkendelsen beregnet en vejledende emissi-
onsgrænseværdi for ammoniak for anlægget til maksimalt 5.634,68 kg 
NH3/år. Det samlede faktiske ammoniaktab fra stald og lager bliver på 
5.646 kg NH3/år ved anvendelse af staldsystem med 25-49 % fast gulv i 
nye stalde og 50-75 % fast gulv i eksisterende stalde og teltoverdækning 
af begge gyllebeholdere, som virkemidler til overholdelse af BAT. Am-
moniakreduktionskravet er dermed overskredet med 11 kg NH3/år. Det er 
kommunens vurdering, at overskridelsen på 11 kg NH3/år er bagatelagtig 
og ubetydelig, hvorfor det ansøgte projekt kan godkendes. 
 
Ammoniakemissionen fra det ansøgte projekt overholder således ikke den 
vejledende emissionsgrænseværdi. 
 
Det følger af Miljøstyrelsens vejledning, at hvis den vejledende emissi-
onsgrænseværdi for anlægget ikke kan overholdes, skal der foretages en 
individuel konkret vurdering af, hvad der teknologisk og økonomisk er 
muligt på husdyrbruget. Miljøstyrelsens teknologiblade10 og teknologili-
sten11 for slagtesvin omfatter på nuværende tidspunkt gyllekøling, svovl-
syrebehandling af gylle, biologisk- og kemisk luftrensning med eller uden 
punktudsugning, delvist fast gulv, overdækning af gyllebeholdere samt 
reduceret tildeling af råprotein i foderet.  
 
Emissionsgrænseværdierne er fastlagt ud fra det princip, at enkelttekno-
logier med reduktionsomkostninger, der overstiger 100 kr. pr. kg reduce-
ret N, ikke bør indgå i vurderingen samt at husdyrbrugets meromkostnin-
ger til at opfylde de fastlagte emissionsgrænseværdier ikke bør overstige 
ca. 8 kr. pr. produceret slagtesvin, svarende til 1,5 - 2 % af de samlede 
produktionsomkostninger set i forhold til en situation med helt frit tekno-
logivalg.12  
 
Ved en årsproduktion på 18.000 slagtesvin som det godkendte og et 
BAT-omkostningsniveau på 8 kr. pr. slagtesvin, svarende til 2 % af pro-
duktionsomkostningerne, vil det ansøgte husdyrbrug have et årligt pro-
portionelt samlet BAT-omkostningsniveau på 144.000 kr. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnets beregninger viser, at meromkostninger 
ved den ansøgte kombination af 25-49 % fast gulv i nye stalde, 50-75 % 
fast gulv i eksisterende stalde og teltoverdækning af begge gyllebeholdere 
er 5,93 kr. pr. slagtesvin og 106.800 kr. for den samlede bedrift på 18.000 

                                                 
10 https://www2.mst.dk/Wiki/Husdyrvejledning.Teknologiblade.ashx   
11 https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/gaa-til-teknologilisten/   
12 Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige 

teknik (BAT) - Husdyrbrug med konventionel produktion af slagtesvin (gyllebaserede staldsyste-

mer) - omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12. 

Link:https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/BAT/Standardvilkaar/BATemissionsgraenser_slag

tesvin_maj2011.pdf  

https://www2.mst.dk/Wiki/Husdyrvejledning.Teknologiblade.ashx
https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/gaa-til-teknologilisten/
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/BAT/Standardvilkaar/BATemissionsgraenser_slagtesvin_maj2011.pdf
https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/BAT/Standardvilkaar/BATemissionsgraenser_slagtesvin_maj2011.pdf
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slagtesvin. De samlede meromkostninger pr. kg. reduceret N er for hver 
af de nævnte teknologier mindre end 100 kr. På baggrund heraf finder 
nævnet, at husdyrbruget har et økonomisk og proportionelt råderum til at 
investere i yderligere BAT-teknologi til overholdelse af det fastsatte 
BAT-niveau på 2,07 kr. pr. slagtesvin og 37.200 kr. for den samlede be-
drift, som Faxe Kommune ikke har inddraget i den proportionalitetsmæs-
sige vurdering af det godkendte BAT-niveau.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at spørgsmålet om en eventu-
el bagatelgrænse ved overskridelse af den vejledende emissionsgrænse-
værdi først bliver relevant, når de proportionale BAT tiltag for virksom-
heden er udtømte.13 Der skal således i overensstemmelse med Miljøsty-
relsens vejledning altid først foretages en individuel konkret vurdering af, 
hvad der i henhold til Miljøstyrelsens teknologiblade og teknologilisten er 
teknologisk og økonomisk muligt på husdyrbruget.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet finder på baggrund heraf, at den påkla-
gede miljøgodkendelse lider af en retlig mangel. Nævnet ophæver derfor 
Faxe Kommunes afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling i 
kommunen.  
 
3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets øvrige bemærkninger 
3.3.1 BAT fosfor 
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at vilkår 22 og 23 i den på-
klagede miljøgodkendelse ikke er formulerede i overensstemmelse med 
Miljøstyrelsens formel til beregning af kg P ab dyr pr. slagtesvin.14 Næv-
net konstaterer således, at der er fastsat vilkår til 10.484,94 kg P ab lager 
pr. år ved foderkorrektion på 4,79 g P/dyr15 og ikke til kg P ab dyr.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at der ved foderkorrektion på 
4,79 g P/FE for slagtesvin i vægtintervallet 25-120 kg produceres 0,77 kg 
P ab dyr pr. slagtesvin pr. år, mens der for slagtesvin i vægtintervallet 60-
120 kg produceres 0,49 kg P ab dyr pr. slagtesvin pr. år. Den totale 
mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. slagtesvin pr. år ganget 
det årlige antal producerede slagtesvin skal således være mindre end 
10.454 kg P pr. år for at fastholde 10.485 kg P ab lager pr. år.  
 
Såfremt projektet fastholdes, skal vilkår 22 og 23 således ændres i over-
ensstemmelse med Miljøstyrelsens formel til beregning af kg P ab dyr pr. 
slagtesvin. 
 

                                                 
13 Se bl.a. NMK-132-00412, NMK-132-00640, NMK-132-00201 og 18/05315. 
14 Miljøstyrelsen teknologiblad Fosforindhold i slagtesvinefoder, revideret 31.05.2011 
15 Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker desuden, at vilkår 22 fejlagtigt har angivet 4,79 g 

P/dyr i stedet for retteligt 4,79 P/FE. 
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3.3.2 Staldbygningernes placering  
Af den påklagede miljøgodkendelse fremgår, at de nye stalde etableres 35 
meter mod vest i forlængelse af de eksisterende stalde i det åbne land. 
Afstanden på 35 meter er af Faxe Kommune vurderet nødvendig, da ind-
kørslen mellem staldene kræver en del plads, for at lastbilerne kan vende 
rundt, og idet det efter kommunens vurdering ikke er muligt at køre rundt 
om staldene.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at miljøgodkendelse af det 
ansøgte forudsætter, at kommunen har foretaget en tilstrækkelig vurde-
ring af de nye staldes beliggenhed og udformning, jf. husdyrbruglovens § 
22, stk. 2, idet de ansøgte stalde ikke etableres i tilknytning til det hidtidi-
ge bebyggelsesareal..  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at der ikke med bestemmel-
sen i husdyrbruglovens § 22 er tiltænkt nogen ændring af den hidtidige 
landzoneadministration, jf. herved planlovens §§ 35 og 36.16 Udgangs-
punktet er, at landbrugsbygninger skal placeres i tilknytning til de hidti-
dige bebyggelsesarealer, så ejendommens bebyggelses- og færdselsarea-
ler udgør en hensigtsmæssig helhed. Der gælder således et krav om en 
særlig begrundelse for placering af erhvervsmæssigt nødvendige bygnin-
ger uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, jf. 
husdyrbruglovens § 22, stk. 2. Det følger desuden af forarbejderne til 
husdyrbrugloven, at vurderinger af ansøgninger om opførelse af er-
hvervsmæssigt nødvendige bygninger skal ske med skyldigt hensyn til, 
hvad der er økonomisk og funktionelt muligt og forsvarligt.17 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at Faxe Kommune ikke nær-
mere har redegjort for, hvilken vendeplads, der er behov for imellem stal-
dene. Eksempelvis vil en cirkelformet vendeplads uden bakning til lastbil 
eller bus kræve en vendeplads på ca. 22-28 meter, hvorimod en hammer-
hoved vendeplads med bakning til lastbil/bus alene vil kræve en vende-
plads på ca. 20-23 meter mellem staldene.18  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker desuden, at lugtgenekriteriet 
ifølge nævnets beregninger vil være overholdt for alle typer beboelse 

                                                 
16 Forslag til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (L 55), Folketingsåret 2006-2007, 

særtrykket. 
17 Forslag til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (L 55), Folketingsåret 2006-2007, 

særtrykket side 67-68. 
18 Dimensioner for vendepladser fremgår af Håndbog for bygningsindustrien (2009) side 37. 

Link: 

https://www.hfb.dk/fileadmin/templates/hfb/dokumenter/Oversigtsstof/14_Parkeringsarealer.pdf. 

Samt SEGES hjemmeside i Udlevering af grise, 31. oktober 2012,  

link: https://svineproduktion.dk/viden/i-stalden/management/flytning-og-udlevering-af-

grise/udlevering-af-grise. 

https://svineproduktion.dk/viden/i-stalden/management/flytning-og-udlevering-af-grise/udlevering-af-grise
https://svineproduktion.dk/viden/i-stalden/management/flytning-og-udlevering-af-grise/udlevering-af-grise
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(enkeltbeboelse, samlet bebyggelse og byzone) ved opførelse af stalden i 
en afstand af 20-25 meter fra de eksisterende stalde mod øst, idet den 
korrigerede geneafstand i alle tilfælde vil være længere end den vægtede 
gennemsnitsafstand. 
 
Endvidere bemærker Miljø- og Fødevareklagenævnet, at et muligt frem-
tidigt behov for bygninger mellem staldene ikke kan tillægges betydning 
ved vurderingen af, hvorvidt der foreligger en særlig begrundelse for at 
fravige udgangspunktet om opførelse i tilknytning til de eksisterende 
bygninger.19 
 
3.3.3 Øvrige forhold 
Endeligt bemærker Miljø- og Fødevareklagenævnet, at det påhviler Faxe 
Kommune som tilsynsmyndighed indenfor planlovens område at vurdere 
og føre tilsyn med, at den meddelte landzonetilladelse overholdes. Klage 
over den måde, hvorpå kommunen udøver tilsynspligten, kan indgives til 
Ankestyrelsen, der fører tilsyn med kommunerne efter reglerne i kommu-
nestyrelseslovens kapitel VI.20 
 
3.4 Gebyr 
Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr, jf. ge-
byrbekendtgørelsens § 2, stk. 2, nr. 2.  
 
3.5 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 
Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Faxe Kommunes afgørelse af 4. 
juli 2018 om miljøgodkendelse til udvidelse af slagtesvineproduktionen 
på Ny Ulsevej 3, 4690 Haslev, og hjemviser sagen til fornyet behandling 
i Faxe Kommune. 
 
Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales. 
 
Denne afgørelse gøres tilgængelig for Faxe Kommune, Center for 
Plan & Miljø (09.17.18-P19-5-17) samt for klageren via klageportalen. 
Afgørelsen sendes desuden til eventuelle andre parter i klagesagen.  
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Se bl.a. NMK-132-00374 og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 2. november 2012 (link: 

https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/3987a7ed-dade-49bd-8ac0-

cd4e727975fe?highlight=fremtid*). 
20 Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse.  
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Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personop-
lysninger vil blive anonymiseret.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 
 
 

 
 

  Annette Nørby 
Stedfortrædende formand 

 

https://mfkn.naevneneshus.dk/

	1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet
	2. Sagens oplysninger
	2.1 Sagens forhistorie
	2.2 Den påklagede afgørelse
	2.3 Klagens indhold
	2.4 Faxe Kommunes bemærkninger til klagen
	2.5 Nye oplysninger under sagens behandling

	3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse
	3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets prøvelse
	3.2 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger
	3.2.1 Indledende bemærkninger
	3.2.2 BAT ammoniak

	3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets øvrige bemærkninger
	3.3.1 BAT fosfor
	3.3.2 Staldbygningernes placering
	3.3.3 Øvrige forhold

	3.4 Gebyr
	3.5 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse


