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Den 4. april 2013 

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring af ejendommen 

Clemensvej 10, 8530 Hjortshøj 

 

Aarhus Kommune har den 13. november 2012 modtaget anmeldelse ef-

ter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens1 § 19 f, som omhandler udvi-

delse af dyrehold (slagtesvin) i eksisterende stalde. Anmeldelsen knytter 

sig til husdyrbruget på Clemensvej 10, 8530 Hjortshøj. Indtastet, fiktiv 

IT ansøgning er ligeledes modtaget den 13. november 2012.  

På grund af korrespondance om krav i forhold til arealer beliggende i fos-

forklasse, er sagen først blevet fuldt belyst ved indsendelse af det sene-

ste materiale i sagen den 14. marts 2013.  

Der er i løbet af sagsbehandlingen sket tilretninger af udbringningsarea-

let, således at Aarhus Kommune vurderer at kravene i forhold til fosfor-

klasser i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19f kan overholdes. 

Desuden har gyllemodtager Asger Overgård erklæret at modtage under 

1 dyreenhed (DE) husdyrgødning pr. ha, hvorved kravene i bekendtgø-

relsen overholdes for så vidt angår gylleafsætning til aftalearealer. 

Udkastet til afgørelsen sendes i høring hos Favrskov- og Syddjurs Kom-

mune, idet der er udbringningsarealer beliggende i disse kommuner. 

Ejendommen Clemensvej 10 er d. 13. december 2006 blevet godkendt 

efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33, til 249 DE, beregnet efter 

de daværende normtal. 

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19f ønskes dyrehol-

det på ejendommen udvidet som vist i nedenstående skema. Udvidelsen 

sker uden at øge antallet af dyreenheder fra planåret 2008/2009 til 

planåret 2010/2011. Ændringen skal ske i de eksisterende stalde. 

 
 

                                           
1 Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer 



  

Side 2 af 14 

 

Tabel 1: Antallet af dyr og dyreenheder beregnet for planåret 2008/2009, konverteret med omregningsfaktor for 

planåret 2010/2011. 

 

De anmeldte udbringningsarealer til udspredning af husdyrgødningen er angivet i vedhæf-

tede kortbilag 1. 

 

Aarhus Kommunes afgørelse 

Aarhus Kommune meddeler hermed afgørelse om, at det anmeldte ikke er godkendelses-

pligtigt jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19 f, stk. 7. 

 

Aarhus Kommunes vurdering 

Aarhus kommune har vurderet, hvorvidt anmeldelsen opfylder betingelserne i § 19 f, stk. 

3, pkt. 1 - 4: 

 

1. Staldene på ejendommen Clemensvej 10 ligger i behørig afstand til de naturtyper, som 

fremgår af § 19 f, stk. 3, pkt. 1. Afstanden fra husdyrbruget til nærmeste naturområ-

de, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, er ca. 500 meter, og til nærmeste § 7 

naturområde (husdyrbrugloven) er ca. 1 km. Nærmeste skovareal ligger ca. 2 km fra 

staldanlægget. 

2. Ansøger har i ansøgning om miljøgodkendelse beregnet, at beskyttelsesniveauet for 

lugt vil være overholdt i en udvidelsessituation. Denne beregning ligger til grund for, at  

3. § 19 f, stk. 3, pkt. 2 vurderes for opfyldt.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Område 
 

Beregnet geneafstand Målt afstand 

Eksisterende el. 
fremtidig byzone 

522 m 2200 m 

Samlet bebyggelse 
 

387 m 690 m 

Enkeltbolig 
 

174 m 360 m 
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4. Arealer, som er indsendt som udbringningsarealer til den samlede bedrift, ligger uden-

for områder, der er klassificeret som fosforklasse 2 eller 3. Dette ligger til grund for, at 

§ 19 f, stk. 3, pkt. 3 vurderes for opfyldt. 

Aarhus Kommune har foretaget en konkret vurdering ud fra statens fosforklassekort. I 

områder udpeget som potentiel fosforklasse 3 (drænede lerjorder), er indsendt doku-

mentation for, at Pt ligger under Pt 4, hvorved arealerne ikke er omfattet af fosforklas-

se. Aarhus Kommune vurderer endvidere at udbringningsarealerne ikke omfatter fos-

forklasse 2 (drænede lavbundsarealer). 

De ejede og forpagtede udbringningsarealer fremgår af bilag 1a, 1b og 1c. 

Udkastet er sendt i høring hos Favrskov Kommune, hvor følgende arealer er beliggen-

de: 22-0, 22-1, 23-0a, 23-0b, 24-0, 25-0a, 25-0b. Se bilag 1a.  

Udkastet er også sendt i høring hos Syddjurs Kommune, idet der er et enkelt udbring-

ningsareal her: 13-0. Se bilag 1b. 

Ansøgningen omfatter desuden gylleafsætning til ejendommen Tinghøjvej 57, ejet af 

Asger Overgård. Det drejer sig om arealerne 5-0, 5-1 og 6-0, grænsende op til Cle-

mensvej 10. Som bilag 2 er vedlagt oversigt over arealerne til Tinghøjvej 57. Da der er 

et par mindre arealer på denne ejendom som er omfattet af fosforklasse 2, er det en 

forudsætning for anmeldelsen, at der på ejendommens arealer ikke udbringes mere 

husdyrgødning end svarende til 1 DE/ha, jf. § 19f, stk. 3 pkt. a. Asger Overgård har 

overfor Aarhus Kommune erklæret dette.  

5. Ansøger har medsendt dokumentation for, at beregning af dyreenheder for planåret 

2010/2011 ikke overstiger beregningen af dyreenheder indenfor planåret 2008/2009. 

Denne beregning ligger til grund for, at § 19 f, stk. 3, pkt. 2 vurderes for opfyldt. 

 

Samlet vurdering 

Det vurderes, at de kriterier der ligger til grund for anvendelse af § 19 f til udvidelse af 

antal dyr indenfor eksisterende stalde er opfyldt. Udvidelsen er derfor ikke godkendelses-

pligtig. 

 

Offentlighed 

Udkast til afgørelse har fra d. 25. februar 2013 været sendt i 2 ugers partshøring ved føl-

gende: 

 

Naboer: 

Peder Mahler, Asgaardsvej 4, 8500 Grenaa (ejer af Clemensvej 11) 

Ole Møller Abrahamsen og Birgitte Flint, Clemensvej 11, 8530 Hjortshøj 

Viggo Madsen og Bengta Dalgaard Madsen, Clemensvej 13, 8530 Hjortshøj 

Lille Tinghøjgaard Aps, Bendstrupvej 26, 8530 Hjortshøj 

 

Gyllemodtager: 

Asger Overgaard, Tinghøjvej 57, 8530 Hjortshøj 

 

Grundet beliggenhed af arealer, har afgørelsen desuden været sendt i høring hos: 
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Favrskov Kommune: favrskov@favrskov.dk 

Syddjurs Kommune: syddjurs@syddjurs.dk 

 

Bemærkninger fra høringsfasen:  

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsfasen. 

 

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på Aarhus Kommunes hjemmeside 

www.aarhus.dk onsdag den 10. april 2013.  

 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen annonceres onsdag d. 10. April 2013. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Mil-

jøklagenævnet inden 4 uger fra annonceringens dato. 

 

Klageberettigede omfatter ansøger, miljøministeren samt enhver, der må antages at have 

en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, som nævnt i husdyrbruglovens § 84. 

 

Eventuel skriftlig klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men skal indsendes til Aarhus 

Kommune, Natur og Miljø, Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J eller naturogmil-

jo@aarhus.dk, som sender klagen videre med sagens øvrige oplysninger 

Klagen skal være Aarhus Kommune i hænde senest onsdag d. 8. maj 2013 kl. 16.00. 

 

Søgsmål kan anlægges ved domstolene indtil 6 mdr. efter afgørelsens dato. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbeta-

les et gebyr på 500 kr. Natur- og Miljøklagenævnet fremsender en opkrævning på geby-

ret, når nævnet har modtaget klagen fra Aarhus Kommune. Denne opkrævning skal be-

nyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 

kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret 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,  

2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse el-

ler 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 behandle 

sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
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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 til-

bage, 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. 

 

Med venlig hilsen 

 

                      

                   
     

     Karen Damgaard Hansen                   Bent Langager 

      Miljøsagsbehandler                        Miljøsagsbehandler        

 

Billag: 

Bilag 1a: Udbringningsarealer omkring Søften 

Bilag 1b: Udbringningsarealer nord for Hjortshøj 

Bilag 1c: Udbringningsarealer nord for Skovby 

Bilag 2: Udbringningsarealer tilhørende Tinghøjvej 57, Asger Overgård 
 

 

 

 

   
Afgørelsen sendes i kopi til: 

Konsulent Carsten Buskov, cab@lmo.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Midtjylland, midt@sst.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk, 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Aarhus, ta@sportsfiskerforbundet.dk 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@aeraadet.dk  
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