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Kapitel 1: Ikke tekniske resume 
Brønderslev Kommune udsteder hermed tillæg 3 til miljøtilladelsen til husdyrbruget på Tyl-
strupvej 41, 9320 Hjallerup. 

Tillægget omfatter 6 læskure til heste, der går ude hele året, samt mulighed for 3 teltstalde, 
som opsættes og anvendes ved behov (karantænestald ved sygdom mm).  

Med tillægget er der et samlet produktionsareal på 5424 m2. Produktionsarealet er det 
areal, i fastplacerede husdyranlæg, som dyrene befinder sig på.  

Ifølge beregningerne overholdes grænserne for lugt til alle naboer. Regler for deposition af 
ammoniak i følsom natur overholdes også i forhold til alle naturtyper.  

Der er foretaget vurderinger af tillægsansøgningen, i forhold til om tillæggets betydning 
for forureningsrisici og landskab.  

Miljøtilladelsens vilkår på relevante steder suppleret. Vilkår, for forhold der er uændret, er 
videreført. Der er lavet en samlet oversigt over vilkår i kapitel 4. I kapitel 5 er der nærmere 
beskrivelse af den vurdering der er foretaget i forhold til tillæg 3.   

Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering 

2.1 Afgørelse 
Brønderslev Kommune meddeler hermed tillæg 3 til miljøtilladelsen efter § 16b i husdyr-
brugloven til husdyrbrug med heste på Tylstrupvej 41, 9320 Hjallerup.  Det samlede tilladte 
produktionsareal med dyretyper og staldsystemer er vist i tabel 1.  

Staldnavn Dyretype og staldsystem Produktionsareal (m2) 

Bokse Heste. Dybstrøelse. 620 

Ny løsdriftsstald (2 områder) Heste. Dybstrøelse. 2210 

Udeareal øst Heste. Dybstrøelse. 847 

Udeareal vest Heste. Dybstrøelse. 847 

Læskur 3 Heste. Dybstrøelse. 96 

Læskur 4 Heste. Dybstrøelse. 96 

Læskur 5 Heste. Dybstrøelse. 96 

Læskur 6 Heste. Dybstrøelse. 96 

Lille læskur 1 øst Heste. Dybstrøelse. 48 

Lille læskur 1 vest Heste. Dybstrøelse. 48 

Lille læskur 2 vest Heste. Dybstrøelse. 48 



 

 

Staldnavn Dyretype og staldsystem Produktionsareal (m2) 

Lille læskur 2 øst Heste. Dybstrøelse 48 

Teltstald 7 Heste. Dybstrøelse. 108 

Teltstald 8 Heste. Dybstrøelse. 108 

Teltstald 9 Heste. Dybstrøelse. 108 

Tabel 1 – Oversigt over stalde med størrelser, dyretyper, staldsystem og produktionsareal. 

Ejendommen har herudover ridehus, longereringshus, og opbevaringsbeholder for husdyr-
gødning (se selve miljøtilladelsen og tidligere tillæg).  

Byggeriet, herunder teltstalde må være placeret placeres som vist i kapitel 3.  

Det er til enhver tid ejendommens driftsherre, der er ansvarlig for at bedriften drives i over-
ensstemmelse med miljøtilladelsens vilkår, samt øvrige love og regler på området.  

Tillægget gælder fra den dag det offentliggøres og fristen for at udnytte miljøtilladelsen er 
6 år fra den endelige afgørelse meddeles (fastsat i bekendtgørelsen). For tilladelser, der 
omfatter nyt byggeri betragtes tilladelsen som udnyttet, så snart byggeriet er faktisk afslut-
tet (1. gangs udnyttelse). Da de fleste af læskurene allerede er opført, anses tillægget som 
udnyttet fra tilladelsesdagen.  

2.2 Nuværende tilladelse 
Ejendommen har en miljøtilladelse fra 11. december 2018, et tillæg 1 fra 12. marts 2020 og 
et tillæg 2 fra 14. juli 2021. Selve miljøtilladelsen, tillæg 1 og tillæg 2 er udnyttet.  

2.3 Baggrund for afgørelsen 
Husdyrbruget på Tylstrupvej 41, 9320 Hjallerup, Helgstrand Dressage ApS har gennem 
konsulent Karoline Holst, LandboNord søgt om tillæg 3 til husdyrbruget. Ansøgningen er 
indsendt den 30. januar 2023 gennem www.husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 236376). 
Husdyrbruget drives for nuværende under Helgstrand Dressage, CVR 31754615. CHR nr. 
for ejendommen er 120791.  

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse er gennemgået og vurderet. 
Denne gennemgang danner grundlag for de supplerede vilkår (se kapitel 4), samt Brøn-
derslev Kommunes delvurderinger af om projektet lever op til betingelserne for et tillæg til 
miljøtilladelse efter § 16b. (se kapitel 5).  

2.4 Overordnet vurdering for afgørelsen 
Brønderslev Kommune har samlet vurderet, at der med de stillede vilkår så vil projektet 

• ikke have negativ påvirkning af de landskabelige værdier, 
• ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, og ikke have negative konsekven-

ser for habitatdirektivets bilag IV arter,  
• ikke have væsentlig negativ virkning på jord, grundvand og overfladevand, og 



 

 

• ikke vil medføre andre væsentlige miljømæssige påvirkninger i form af lugt-, støj-, ry-
stelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion 
m.v. 

Ejendommen er beliggende i Vendsyssel og der er ingen grænseoverskridende virkninger. 

Kapitel 3: Husdyrbrugets anlæg 

3.1 Anlæg 
Husdyrbruget vil efter godkendelsen er taget i brug tilladelse til de driftsbygninger, der 
fremgår af figur 1.  

 
Figur 1 - oversigtskort 

Kapitel 4: Vilkår 
1. Tilladelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Tylstrupvej 

41, 9320 Hjallerup (uændret, for detaljer se den oprindelige miljøtilladelse). 
2. Tilladelsen er gældende fra den 11. december 2018.Tillæg 1 til miljøtilladelsen er gæl-

dende fra den 12. marts 2020. Tillæg 2 til miljøtilladelsen er gældende fra den 14. juli 
2021. Tillæg 3 er gældende fra den xxx 2023. (vilkår er udvidet efter tillæg 1, 2 og 3). 



 

 

3. Den nye stald med bokse, løsdriftsstalden, ridehallen, longerings-/træningsbanen og 
servicebygningen med kontor/rytterstuen skal opføres med sorte tagflader uden reflek-
sion. (Uændret vilkår) 

4. Alle væggene på bygningerne skal være betonelementer med hvid afvasket granit eller 
vægge i tilsvarende afdæmpede farver. (Uændret vilkår). 

5. Der må maksimalt være 30 m fra den eksisterende lade til det kommende staldkom-
pleks. (Uændret vilkår) 

6. Dimensionerne på den nye stald med bokse, løsdriftsstalden, ridehallen, longerings-
/træningsbanen og servicebygningen med kontor/rytterstuen skal være i overensstem-
melse med målene i figur 2 i selve miljøtilladelsen. Taghøjden må ikke overstige tag-
højden på de eksisterende bygninger på ejendommen. (Uændret) 
Der skal bygges et longeringshus i med en diameter på 19,4 m og en højde på 7,2 m. 
Placering og udformning af longeringshuset skal være i overensstemmelse med figur 1 
i tillæg 2 samt beskrivelsen i ansøgning. Afstanden til eksisterende byggeri må ikke 
overstige 20 m. (Vilkårsdel som ændret i forbindelse med tillæg 2). 

6.1. Der må opføres 6 læskure og være op til 3 teltstalde. De nye læskure jf. tillæg skal 
være opført med en højde på højst 3,5 m og skal være i mørke farver. Læskure og 
teltstalde, skal når de er stillet op være placeret som angivet på figur 1. (nyt vilkår). 

7. Læhegnene vest og øst for de nye staldbygninger skal fortsat vedligeholdes, således de 
har en skærmende effekt, se figur 3. Læhegnet øst for Ravnstrupvej 21 og nord for 
Ravnstrupvej 30 skal ligeledes vedligeholdes, således det bevarer en skærmende effekt, 
se figur 3. (Uændret vilkår) 

8. Produktionsarealet må maksimalt udgøre 5424 m2 og skal være indrettet, som det 
fremgår af afgørelsen i kapitel 2. Husdyrbruget skal være indrettet i overensstemmelse 
med de bygninger og tekniske anlæg, som fremgår af kapitel 3. (Vilkåret er omskrevet i 
forhold til de nye produktionsarealer mm). 

8.1. Longeringshuset må kun bruges til kortvarigt ophold for dyrene. Opbinding må 
højst være på 2 t ad gangen. (Uændret- videreført fra tillæg 2) 

8.2. Bunden i longeringshuset skal etableres og vedligeholdes med minimum følgende 
sikkerhed mod forurening: Geo dug nederst og herover 15-20 cm ridehussand. 
(Uændret- videreført fra tillæg 2) 

8.3. Der skal dagligt foretages rengøring for husdyrgødning efter brug, fast husdyrgød-
ning skal opsamles og på evt. områder med flydende husdyrgødning skal det våde 
sand fjernes og erstattes med frisk sand. (Uændret- videreført fra tillæg 2) 

9. Affaldet skal kildesorteres for at sikre korrekt bortskaffelse. Dokumentation herfor skal 
forevises ved tilsyn. (Uændret vilkår) 



 

 

10. Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjni-
veau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses 
opholdsareal må ikke overskride følgende værdier. (vilkår omskrevet for at leve op til 
webtilgængelighedskrav, desuden er en mindre fejl rettet) 

Tidspunkt Tidsinterval Grænseværdi Referencetidsrum 

Hverdage Kl. 07.00-18.00 55 dB(A) 8 timer 

Lørdage Kl. 07.00-14.00 55 dB(A) 7 timer 

Lørdage Kl. 14.00-18.00 45 dB(A) 4 timer 

Søn- og helligdage Kl. 07.00-18.00 45 dB(A) 8 timer 

Aften Kl. 18.00-22.00 45 dB(A) 1 time 

Nat Kl. 22.00-07.00 40 dB(A) ½ time 

 Tabel 2 – støjgrænser 

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 perio-
den. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. 

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra an-
det end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra land-
brugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. 
ikke støj fra f.eks. markdriften. 

Vilkåret betyder, at såfremt kommunen finder det nødvendigt, så skal ejer for egen 
regning lade udføre støjmålinger og/eller – beregninger af støjen fra husdyrbruget for 
at dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, 
kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og eller – beregning om året.  

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern 
støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. 
Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger 
fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1987 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om 
Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages 
på/for de mest støjbelastede områder uden for virksomhedens grund og under de 
mest støjbelastede driftsforhold – eller efter anden aftale med kommunen.  

11. Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til fluegener, som af tilsynsmyndigheden 
vurderes at være væsentlige for området. Bekæmpelsen skal som minimum være i 
overensstemmelse med de nyeste offentliggjorte retningslinjer for skadedyrsbekæm-
pelse fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. (Uændret vilkår). 

12. Der skal holdes rent og ryddeligt i og omkring husdyrbruget anlæg. Staldhygiejnen skal 
være høj for at begrænse lugtgener. (Uændret vilkår). 

13. Husdyrbrugets drift må ikke give anledning til lugtgener, som af tilsynsmyndigheden 
vurderes at være væsentlige for området. (Uændret vilkår). 



 

 

14. På tilsynsmyndighedens forlangende skal virksomheden dokumentere overholdelse af 
vilkår i denne tilladelse. (Uændret vilkår). 

15. Der skal ved tilsyn kunne fremvises dokumentation for produktionsarealets størrelse 
(f.eks. via plan- eller byggetegninger). (Uændret vilkår). 

Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår 
Afsnittet indeholder en gennemgang, af de forhold der er set på og vurderet i ansøgnin-
gen og en begrundelse for de vilkår, der er stillet i kapitel 4.  

5.1 Generelle forhold 
Ejendommens samlede ammoniakemission er beregnet i ansøgningssystemet og den sam-
lede emission er beregnet til 3189 kg NH3-N/år. Der er ikke tale om et IE-brug da det er 
heste. Ejendommen er derfor efter udvidelsen omfattet af krav om miljøtilladelse efter § 
16b og der er krav om, at der skal fastsættes vilkår til reduktion af ammoniakemission ved 
anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT), jf. husdyrbruglovens § 27 stk. 2. 

Der er stillet vilkår om stalde og staldafsnit jf. bekendtgørelsen i forhold til indretning, pla-
cering og dyretype i staldafsnittene. Ligeledes er der stillet vilkår, om at stalde, driftsbyg-
ninger mm skal være placeret som angivet i kapitel 3. Vilkårene er stillet, fordi placering, 
indretning, drift mm udgør en væsentlig del af beregningsgrundlaget for ammoniakemis-
sion og lugt til naboer og natur. Placeringen har endvidere betydning for overholdelse af 
afstandskrav og for den landskabelige vurdering. Det er derfor ikke muligt eller tilladt at 
ændre på forholdene uden der forinden er søgt om tilladelse til det.  

Vedr. erhvervsmæssig nødvendighed for de nye læskure og teltstalde. 

Ejendommen er registreret som en ejendom med landbrugspligt. En del af hestene går i 
løsdrift i vinterfolde på områder placeret et stykke fra selve staldene og ejendommen. 
Uden læskure er der ikke mulighed for at tilbyde det velfærdsmæssigt krævede læ for 
disse heste i vinterfoldene. Brønderslev Kommune vurderer derfor, at der i denne sag er en 
særlig begrundelse til at acceptere, at læskurene ikke er placeret i tilknytning til eksiste-
rende bebyggelse jf. § 23 stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.   

De eksisterende stalde giver desuden ikke den fornødne mulighed for at mulighed for 
kunne sætte heste i karantæne ved fx mistanke/bekymring for sygdomme. Der er derfor 
søgt om tilladelse til 6 større og 3 mindre fastplacerede læskure i foldene og om mulighed 
for at kunne opstille og til 3 teltstalde på støbt areal. Teltstaldene vil kun være sat op i de 
perioder, hvor der er behov for dem.  

Brønderslev Kommunes har vurderet, at både læskurene og teltstaldene er erhvervsmæs-
sigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom jf. efter husdyrgodkendel-
sesbekendtgørelsens §34, stk. 3.  

5.2 BAT 
Begrebet BAT er en forkortelse af det engelske begreb Best Available Technology, som kan 
oversættes som den ”bedste tilgængelige teknologi”. Ud fra vurderinger af rimelighed i 
forhold til økonomi og miljøeffekt er det fastlagt, hvilke teknologiske krav der kan kræves 



 

 

af bestemte husdyrbrug. Er det for eksempel vurderet, at gyllekøling for et bestemt husdyr-
brug er BAT-teknologi, så beregnes det, hvor meget fordampningen af ammoniak fra hus-
dyrbruget kan reduceres ved anvendelse af gyllekøling. Derved opnås en maksimal for-
dampning, som den ansøgte drift ikke må overskride. Om driftsherre vælger at overholde 
denne grænse ved anvendelse af gyllekøling, eller om der findes andre metoder, som han 
hellere vil anvende, er op til ham. Begrebet BAT bruges altså bare til at fastlægge et maksi-
malt niveau for fordampningen, hvorimod driftsherre selv vælger sin drift. 

Beregning i forhold til overholdelse af BAT for ejendommen efter udvidelsen fremgår af ta-
bel 3. 

Drift Samlet emission (kg NH3-N/år) 

Bat-krav  3149 

Ansøgt drift 3149 

Tabel 3 – overholdelse af BAT-krav 

På Tylstrupvej 41 er ammoniakemissionen uden teknologi beregnet til 3149 kg NH3-N/år. 
BAT kravet er ligeledes på 3149 kg NH3-N /år. BAT-kravet er dermed overholdt gennem 
staldindretning og dyretype.  

5.3 Ammoniak og natur 
Af hensyn til beskyttelse af sårbar natur er der fastsat nogle grænser for, hvor stor en total 
– eller merdeposition af ammoniak, som en etablering eller udvidelse af et husdyrbrug må 
give anledning til på naturområder.  

Den største påvirkning af området sker i det punkt, der er tættest på ejendommen og det 
er i det punkt grænserne skal være overholdt. Beregningspunkter skal derfor sættes til den 
del af det berørte område, der ligger tættest på ejendommen. Der skal desuden fastsættes 
en ruhed, som er et udtryk for hvor høj beplantningen er, og har betydning for hvor meget 
ammoniak der afsættes.   

Ansøger har udpeget de nærmeste naturområder for kategori 1, kategori 2 og kategori 3 
natur, samt områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og fastsat den ruhed, der skal 
benyttes i forhold til beregning af ammoniakpositionen til området.  

Brønderslev Kommune er enig med ansøger i udpegningen af naturpunkterne og i den ru-
hed ansøger har fastsat.  

Kategori 1 og 2 natur 

Kategori 1 natur er ammoniakfølsom natur, der ligger inden for de områder, der er udpe-
get som Natura 2000. For denne naturtype, er der fastsat en maksimalværdi for ammoniak-
deposition (totaldepositionskrav) på 0,7 kg NH3-N/ha/år. Hvis der er flere ejendomme, der 
påvirker samme naturområde, skal der foretages kumulationsovervejelse (beregning), hvis 
ejendommens bidrag til nærmeste punkt i naturområdet overstiger 0,2 kg NH3-N/ha/år.  

Kategori 2 natur er ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for Natura 2000 områ-
der i form af lobeliesøer, højmoser, heder på mere end 10 ha omfattet af § 3 i naturbeskyt-
telsesloven og overdrev på mere end 2,5 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. For 



 

 

kategori 2 natur er der fastsat et totaldepositionskrav på 1,0 kg NH3-N/ha/år på ejendoms 
på ejendomsniveau (dvs. her skal der ikke overvejes kumulation med andre husdyrbrug).  

De nærmeste punkter for kategori 1 og kategori 2 natur fremgår af tabel 4. 
 

Naturpunkt Naturtype Afstand  
Totaldeposition 
(NH3-N/ha/år) 

Hammer Bakker  Kategori 1 > 5 km 0,0 

Heder og overdrev 
mod nord, øst og syd-
vest 

Kategori 2 Alle >4,5 km  0,0 

Tabel 4 - ammoniakdeposition til kategori 1 og kategori 2 natur 

Som det fremgår af tabel 4, så ligger nærmeste kategori 1 natur mere end 5 km væk og 
nærmeste kategori 2 natur ligger over 4,5 km væk. For begge naturtyper er den beregnede 
totaldeposition fra ejendommen til disse områder beregnet til 0,0 kg NH3-N/ha/år og kra-
vene til totaldeposition på kategori 1 og 2 natur er dermed overholdt.  

Kategori 3 natur samt anden natur omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven 

Kategori 3 natur er ammoniakfølsomme naturtyper i form af moser, overdrev og heder 
omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven samt ammoniakfølsomme skove. For disse naturty-
per gælder, at hvis ændringer i husdyrbruget fører til en merdeposition på over 1,0 kg 
NH3-N/ha/år, så skal kommunen vurdere, om der skal stilles vilkår til den maksimale depo-
sition af ammoniak til naturområdet. Hvis merdepositionen er under 1 kg NH3-N/ha/år, så 
kan der ikke stilles krav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser. 

Udover kategori 3 natur, har kommunen har også en generel forpligtigelse til at sikre, at § 
3 i naturbeskyttelsesloven overholdes. Af § 3 fremgår, at der ikke må ske tilstandsændring 
af de naturtyper, der er omfattet af bestemmelsen. Derfor foretages der i forbindelse med 
ansøgninger om miljøtilladelse og -godkendelse også udpegning og beregning for de § 3 
naturtyper, der ikke er omfattet af kategori 3 og ud fra de beregninger foretages en vurde-
ring, af om ændringen i husdyrbruget vil kunne føre til tilstandsændringer. 

Merdepositionsgrænsen på 1 kg NH3-N/ha/år i forhold til kategori 3 natur er begrundet i 
et notat fra Danmarks Miljøundersøgelse fra 2005, hvoraf det fremgår, at det først er ved 
merdepositioner på over 1 kg at der vil kunne påvises effekter i felten.  

Med baggrund i det ovennævnte notat er det Brønderslev Kommunes vurdering, at det 
normalt ikke vil kunne føre til tilstandsændringer i kategori 3 natur og § 3 beskyttet natur, 
hvis merdepositionen på under 1 kg NH3-N/ha/år.  



 

 

Naturpunkt Naturtype 
Merdeposition i for-
hold til 8-årsdrift 
(NH3-N/ha/år) 

Merdeposition i for-
hold til nudrift (NH3-
N/ha/år) 

Mose mod syd Kategori 3 0,4 0,2 

Mose mod nordvest Kategori 3 0,1 0,0 

Overdrev mod sydvest Kategori 3 0,1 0,1 

Sø vest § 3 0,1 0,0 

Sø øst § 3 0,4 0,2 

Eng § 3 0,2 0,0 

Tabel 5 - merdeposition af ammoniak til kategori 3 og § 3 natur 

Som det kan ses af tabel 5, er merdepositionen til de nærmeste kategori 3 og § 3 naturom-
råder for både nudrift og 8-årsdrift væsentligt under 1 kg NH3-N/ha/år og Brønderslev 
Kommune vurderer derfor, at etableringen af husdyrbruget ikke vil medføre risiko for til-
standsændringer i naturtyperne. 

Bilag IV-arter 

Brønderslev Kommune vurderer, at der med det ansøgte tillæg ikke sker ændringer i for-
hold til bilag IV-arter. Der henvises derfor til selve miljøtilladelsen.  

5.4 Lugt 
En forudsætning for at kunne opnå miljøtilladelse er at der sker overholdelse af det fast-
satte beskyttelsesniveau for lugt. Der skal derfor foretages beregninger af lugt efter miljø-
styrelsens lugtmodel til naboer, samlet bebyggelse og byzone. For de forskellige bebyggel-
sestyper er der sat en grænseværdi for lugt og det er kun tilladt at overskride den grænse-
værdi i 1% af årets 8.760 timer (dvs. i 87,6 timer om året). Grænseværdien er skrappest for 
byzone/sommerhusområde og mest lempelig for nabobeboelse i landzone uden land-
brugspligt. Der er ingen lugtgrænser for beboelse på ejendomme med landbrugspligt.  

Beregningerne foretages ud fra ejendommens produktion (dyretype, gulvtype, areal mm) 
og der tages forbehold for mest forekommende vindretning. Hvis der er flere husdyrbrug, 
der ligger i nærheden af den samme type beboelse indgår de i beregningen af lugtgeneaf-
standen (kumulationsberegning). Dette resulterer i en beregnet lugtgeneafstand, som den 
afstand, der skal være fra anlægget med den givne produktion til bebyggelsestypen for at 
lugtgenekriteriet netop overholdt. 

Af tabel 6 kan det ses, hvad geneafstandene er for husdyrbruget på Tylstrupvej 41 efter til-
lægget er taget i brug, sammenlignet med afstandene til de nærmeste bebyggelsestyper. 



 

 

Bebyggelsestype Beregnet geneafstand (m) Nærmeste; gennemsnitsaf-
stand (m) 

Nærmeste beboelse uden 
landbrugspligt 

45 Ravnstrupvej 38; 142 

Samlet bebyggelse eller nær-
meste område i lokalplan ud-
lagt til boligområde eller re-
kreative formål 

219 Tylstrupvej 31; 1008  

Byzone/sommerhusområde 328 Ørum; 2077 

Tabel 6 – lugtberegninger 

Ansøger har ikke angivet kumulation for andre husdyrbrug. Brønderslev Kommune er ud 
fra en gennemgang af kortmateriale og beliggenhed af andre husdyrejendommen enig i, 
der ikke skal beregnes kumulation. 

Brønderslev Kommune er desuden enig i udpegningen af de bebyggelser, der skal bereg-
nes i forhold til. 

Udover en beregning af om lugtgenekriterierne er overholdt foretages desuden en bereg-
ning af konsekvenszonen. I dette tilfælde med heste på dybstrøelse, er der tale om så lav 
lugtemission, at der ikke kan beregnes en lugtkonsekvenszone. Brønderslev Kommune har 
derfor foretaget naboorientering efter § 56 i husdyrbrugloven af alle ejendomme der har 
matrikler, som støder op til ejendommen. 

5.5 Overholdelse af afstandskrav 
Husdyrbruglovens §§6-8 indeholder en række generelle afstandskrav. Afstandskravene er 
kontrolleret i forbindelse med selve ansøgningen om miljøtilladelse. De nye læskure med 
mere kommer ikke tættere på nogle af de afstande der fremgår af §§ 6-8 og der henvises 
derfor til selve miljøtilladelsen 

5.6 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand 
Håndtering af husdyrgødning fra teltstalde 

I den nye teltstalde vil der blive produceret husdyrgødning i form af dybstrøelse i stalde. 
Ved rengøring og evt. spild vil der komme flydende husdyrgødning.  

Ansøger har oplyst, at dybstrøelsen fra de nye teltstalde håndteres på samme måde, som 
dybstrøelse fra de øvrige stalde og at det støbte areal, som teltene opstilles på indrettes og 
bruges, så det lever op til bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.   

I forhold til andre forhold henvises til selve miljøtilladelsen. 



 

 

5.7 Øvrige gener og forureningsrisici 
Støj  

Ændringen i forbindelse med tillægget vurderes ikke at give anledning til mere støj. Der vil 
komme lidt flere transporter, men de fleste af de ekstra transporter er med mindre biler 
med hestetrailer.  

Vilkåret er skrevet om, for at give mulighed for at det kan læses af en skærmlæser (EU-
krav). I den forbindelse er der rettet en mindre fejl.  

Støv  

Det fremgår der ikke sker nogen ændring i forhold til støvkilder. Der henvises derfor til vur-
deringen i selve miljøtilladelsen.  

Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr  

Det fremgår der ikke sker nogen ændring i forhold til nuværende drift. Der henvises derfor 
til vurderingen i selve miljøtilladelsen.  

Transporter 

Ansøger oplyser, at hestetransporter hovedsageligt består af biler med anhænger. Alterna-
tivt med større hestetransport. 

Tung transport til og fra ejendommen vil hovedsagelig bestå af transport af halm og foder, 
samt undtagelsesvis kadaverbil, og udkørsel af gødning fra produktionen. Som det fremgår 
af tabellen, vil der ikke ske en øgning i antallet af transporter i forbindelse med den mindre 
udvidelse af produktionen. 

For disse to typer af transporter forventes antallet at stige fra ca. 130 til 190 om året, hor ca 
halvdelen er transporter med heste.  

Trafik fra beboere, ansatte, besøgende samt dyrlægebesøg er ikke medregnet i denne op-
gørelse.  

Brønderslev Kommune vurderer at den stigning der er tale om, ikke giver anledning til en 
anden vurdering end den der er foretaget i selve miljøtilladelsen.  

Lys  

Ingen ændringer  

5.8 Affald 
Ingen ændring i forhold til det der er vurderet i selve miljøtilladelsen.  

5.9 Landskabelige forhold 
Ejendommen og marker er beliggende i et område, der ikke er udpeget inden for nogen 
retningslinjer i Kommuneplan 2021-2033, og der er hverken fortidsminderegistreringer el-
ler andet på arealet. Der er ingen sø-, å- eller skovbyggelinjer på arealet. 

Læskurene bliver opført i en størrelse på maksimalt 24 x 4 m og med højde på maksimalt 
3,5 m. Læskurene er i mørke farver.  



 

 

Der er tale om en lovliggørelsessag for flere af læskurene. Brønderslev Kommune har i for-
bindelse med ansøgninger været på besigtigelse og vurderer at læskurene med farve og 
størrelse falder godt ind i omgivelserne. Der er derfor stillet vilkår om, at læskurene skal 
være i mørke farver som ansøgt og ikke må være større end ansøgt.   

5.10 Management og egenkontrol  
Der henvises til selve miljøtilladelsen.  

Kapitel 6: Formalia 

6. 1 Naboorientering og partshøring 
Udkast til miljøtilladelsen har været sendt til orientering hos matrikulære naboer og andre 
beboere inden for en beregnet konsekvenszone jf. husdyrbruglovens § 55 eller § 56. 
Derudover har det været sendt i partshøring ved ansøger selv jf. forvaltningslovens § 19.  

Af § 19 i forvaltningsloven fremgår, at hvis det projekt der søges om miljøgodkendelse eller 
miljøtilladelse til vurderes at være til særlig ugunst enkelte parter, så kan der ikke træffes 
afgørelse før den berørte part er blevet hørt og har haft mulighed for at udtale sig. Brøn-
derslev Kommune har i denne sag vurderet, at projektet ikke skønnes at være til særlig 
ugunst for enkelte parter ud over ansøger selv. 

Der har været en frist på 2 uger til at komme med bemærkninger til ansøgningen. Brøn-
derslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger hertil inden for fristen/eller Brøn-
derslev Kommune har modtaget bemærkninger fra (og så må vi skrive det der er kommet). 

6.2 Offentliggørelse 
Afgørelsen er gjort offentlig tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside den 9. 
marts 2023 og der er fra den dato en frist på 4 uger for at klageberettigede kan påklage 
den (se klagevejledning nedenfor) En kopi af afgørelsen vil desuden blive gjort offentlig 
tilgængelig på Digital MiljøAdministration (DMA-portalen) – dvs. Miljø- og 
Fødevareministeriets hjemmeside.  

Der er den 9. marts 2023sendt kopi til de organisationer, der er omfattet af §§ 61 og 62 i 
husdyrbrugloven, til de klageberettigede organisationer og styrelser efter § 84-87 i 
husdyrbrugloven, til ansøgers konsulent og til naboer der har fremsat ønske om en kopi i 
forbindelse med naboorienteringen. 

6.3 Klagevejledning 
Denne miljøtilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagefrist 

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen 
eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den 
følgende hverdag. Denne miljøgodkendelse er offentlig bekendtgjort følgende dato: 

9. marts 2023 



 

 

Hvem er klageberettiget? 

De klageberettigede er: 

• afgørelsens adressat, 
• miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er 

berørt,  
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, 
• Styrelsen for Patientsikkerhed, 
• Danmarks Fiskeriforening kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål 

om forurening af vandløb, søer eller havet, 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt 

angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer, 
• Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage miljøgodkendelsen, når væsentlige be-

skæftigelsesmæssige interesser er berørt, 
• Forbrugerrådet kan påklage miljøgodkendelsen i det omfang, de er væsentlige og prin-

cipielle, 
• lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hoved-

formål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket under-
retning om, jf. lovens §61, 

• lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekrea-
tive interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket 
underretning om, jf. lovens §61, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen 
har til formål at varetage natur og miljøbeskyttelse, 

• landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyt-
telse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage miljøgodkendelsen, og 

• landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål 
at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage miljøgodkendelsen, når afgø-
relsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljø-
beskyttelse. 

Hvordan klager man gennem den digitale klageportal? 

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives som hovedregel ved anvendelse af næv-
nets digitale klageportal.  

Digital klageportal  

Når man kommer ind på siden, skal man vælge feltet, hvor man kan går direkte til klage-
portalen og herefter følge vejledningen. 

Kan man klage uden om den digitale klageportal? 

Som udgangspunkt skal man bruge den digitale klageportal, hvis man vil indgive en klage. 
Men i særlige tilfælde kan nævnet give lov til, at man klager via brev (enten papirbrev eller 
mail). Det kan være tilfældet, f.eks. hvis man har et særlig handicap, har kognitiv eller fysisk 
funktionsnedsættelse, lider af demens, mangler digitale kompetencer, er socialt udsat, har 
en eller flere psykiske lidelser eller har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra 
myndigheden eller nævnet ikke vurderes at være en egnet løsning.  

https://naevneneshus.dk/


 

 

I sådanne og visse andre tilfælde kan nævnet tillade, at man klager med almindelig papir-
post eller mail. 

Ønsker man at klage pr papirpost eller mail, skal man indlevere anmodning om fritagelse 
for dette til Brønderslev Kommune. Kommunen sender anmodningen videre til klagenæv-
net. Brønderslev Kommune har adressen Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.  

I anmodningen skriver man: 

• at man ønsker fritagelse fra anvendelse af den digitale klageportal  
• hvilken afgørelse man ønsker at klage over 
• om man er fritaget fra anvendelse af digital post 

Hvis klagenævnet giver lov til klage uden om klageportalen, kan man herefter indgive selve 
klagen til kommunen pr mail eller brev, hvorefter kommunen på borgerens vegne opretter 
klagen i klagesystemet. 

Klagegebyr 

Det koster som udgangspunkt 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomhe-
der/organisationer at klage. Klagegebyret tilbagebetales hvis klagesagen fører til, at den 
afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves.  

Man får også klagegebyret tilbage, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen. Man får 
dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er kla-
get over, forlænges. 

Efter at klagen er indleveret 

Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, efter at der er klaget over den, videre-
sender kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb klagen til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet. Samtidig sender kommunen en kopi af sin udtalelse til sagen til de i klagesagen 
involverede. Denne udtalelse kan der indsendes bemærkninger til inden for en 3 eller 4 
ugers frist. 

Opsættende virkning 

At en klage over en miljøgodkendelse har opsættende virkning betyder, at det er ulovligt 
for driftsherren at tage miljøgodkendelsen i brug, før klagesagen er afgjort. Hvorvidt en 
klage har opsættende virkning eller ej, afhænger først og fremmest af, om miljøgodkendel-
sen ”indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige be-
byggelsesarealer”. Et eksempel på bebyggelse uden tilknytning kan være en gylletank, som 
placeres fjernt fra gården på en åben mark. 

Hvis miljøgodkendelsen IKKE indebærer opførelse uden tilknytning: 

• Hvis miljøgodkendelsen ikke indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning, er 
hovedreglen, at hvis en miljøgodkendelse er udstedt (og andre nødvendige tilladelser 
også er på plads) og derpå bliver påklaget, så må ansøger gerne gå i gang med f.eks. 
det byggeri, som han har fået lov til. MEN – klagesagen er jo ikke afgjort på det tids-
punkt, og hvis nævnet f.eks. efterfølgende ophæver miljøgodkendelsen, så bliver byg-
geriet dermed ulovligt og skal i yderste tilfælde rives ned igen. Selv om det er lovligt 
for landmanden at gå i gang med byggeriet, kan han altså efterfølgende blive tvunget 



 

 

til at rive det ned igen, så der er betydelig risiko involveret ved at udnytte en miljøgod-
kendelse, før klagesagen er afgjort.  

Derudover kan nævnet i sin sagsbehandling ændre hovedreglen, så der pålægges op-
sættende virkning. Dermed bliver det ulovligt at tage miljøgodkendelsen i brug. 

Hvis miljøgodkendelsen INDEBÆRER opførelse uden tilknytning: 

• Hvis en miljøgodkendelse derimod indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning 
til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, vender hovedreglen vedr. opsættende 
virkning lige modsat. Miljøgodkendelsen må så ikke udnyttes før klagefristens udløb, 
og hvis miljøgodkendelsen bliver påklaget, har klagen opsættende virkning. Men også 
her kan Miljø- og Fødevareklagenævnet overtrumfe lovens regler og bestemme, at kla-
gen alligevel ikke har opsættende virkning. 

Skulle nævnet gøre det, gælder dog fortsat den ovenfor omtalte risiko for, at nævnet 
ophæver miljøgodkendelsen, hvorved det opførte byggeri bliver ulovligt. 

Retsgrundlag og andre materialer 
1. Forvaltningsloven, se lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningslo-

ven. 
2. Husdyrbrugloven, Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning 

m.v., se lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer. 
3. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2225 af 27. november 

2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. 
4. Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 

om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning. 
5. Miljøbeskyttelsesloven, se lovbekendtgørelse nr. 5 af 3.  januar 2023 om lov om mil-

jøbeskyttelse. 
6. Naturbeskyttelsesloven, se bekendtgørelse nr. 1392 af 6. oktober 2022 af lov om na-

turbeskyttelse. 
7. Offentlighedsloven, se lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltnin-

gen. 
Retssikkerhedsloven, se lov nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved 
forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter 



 

 

Bilag 1 – Bygninger, anlæg og opgørelse over produktionsarealer 

 
Kopi af figur 1- oversigtstegning



 

 

Staldnavn Dyretype og staldsystem Produktionsareal (m2) 

Bokse Heste. Dybstrøelse. 620 

Ny løsdriftsstald (2 områder) Heste. Dybstrøelse. 2210 

Udeareal øst Heste. Dybstrøelse. 847 

Udeareal vest Heste. Dybstrøelse. 847 

Læskur 3 Heste. Dybstrøelse. 96 

Læskur 4 Heste. Dybstrøelse. 96 

Læskur 5 Heste. Dybstrøelse. 96 

Læskur 6 Heste. Dybstrøelse. 96 

Lille læskur 1 øst Heste. Dybstrøelse. 48 

Lille læskur 1 vest Heste. Dybstrøelse. 48 

Lille læskur 2 vest Heste. Dybstrøelse. 48 

Lille læskur 2 øst Heste. Dybstrøelse 48 

Teltstald 7 Heste. Dybstrøelse. 108 

Teltstald 8 Heste. Dybstrøelse. 108 

Teltstald 9 Heste. Dybstrøelse. 108 

Kopi af Tabel 1 – Oversigt over stalde med størrelser, dyretyper, staldsystem og produktionsareal. 
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