Til Natur- og Miljøklagenævnet

18-10-2016

Vedr. klage over afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse af
husdyrbruget på Kiddegårdsvej 1 og 3, 7300 Jelling
Vejle Kommune har den 25. august 2016 meddelt tillæg til
miljøgodkendelse af husdyrbruget på Kiddegårdsvej 1 og Kiddegårdsvej 3,
7300 Jelling. Afgørelsen har sags.nr. LAN- 2014-00488.
Afgørelsen er påklaget af en kreds af borgere i og omkring landsbyen
Mølvang. Klagen har Klage ID 119565.
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J. nr.: 09.17.18 -K02-1-16

Kontaktperson:
Susanne Møller
Lokaltlf.: 76 81 24 17
Mobil:

Hermed fremsendes klagen samt Vejle Kommunes kommentarer til klagen.

E-post: SUMOL@vejle.dk
Her bor vi:

Endvidere fremsendes sagens akter.

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Det kan oplyses, at samme kreds af borgere også har klaget til nævnet over
afgørelser vedr. et gårdbiogasanlæg på Kiddegårdsvej 3. Der er klaget over
miljøgodkendelsen efter Miljøbeskyttelsesloven og over tilladelse efter § 35
i Planloven. Vejle Kommune fremsender kommentarer til disse klager
særskilt.
Baggrund
Det samlede husdyrbrug på Kiddegårdsvej 1 og Kiddegårdsvej 3 er
miljøgodkendt efter husdyrloven, godkendelse er meddelt den 3. december
2009. Både Kiddegårdsvej 1 og Kiddegårdsvej 3 er ejet af Henrik Mols og
drives under samme CVR.nr.
Ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelsen af det samlede husdyrbrug er
behandlet efter husdyrbrugslovens § 12 stk. 3. Ansøgningen er indsendt
første gang den 2. december 2014.
Der er anvendt den almindelige offentlighedsprocedure, i og med at
ændringer af husdyrbruget efter Vejle kommunes vurdering ikke vil medføre
en væsentlig påvirkning på miljøet. I denne vurdering har indgået, at der
vurderes ikke at være VVM-pligt ved etablering af et gårdbiogasanlæg på
Kiddegårdsvej 3.
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Vejle Kommunes kommentarer til klagen
Vejle Kommune har forstået klagen således,
a. at udvidelse af husdyrproduktionen og etablering af gårdbiogasanlæg på samme bedrift
kun kan foregå, såfremt der gennemføres en VVM-undersøgelse, som beskriver
anlæggets påvirkninger af det omgivende miljø. Særligt fremhæves omgåelse af VVMpligt i forhold til øgede lugtgener.
b. at risikoen for spredning af MRSA stafylokokker fra husdyrbruget ikke har indgået i
miljøgodkendelsen af husdyrproduktionen.

a. Vedr. krav om VVM-redegørelse
Husdyrlovgivningen er indrettet således, at VVM-direktivets krav om screening og VVMredegørelser er opfyldt gennem den godkendelsesproces, der sker, når reglerne i
husdyrlovgivningen følges. Således skal der ikke foretages en særskilt VVM-proces eller VVMscreening, før der kan meddeles tilladelse efter husdyrloven til opførelse af nye staldanlæg m.v.
Mht. lugt fra husdyrproduktionen har ansøger påtænkt at reducere i antallet af slagtesvin i
eksisterende stalde på Kiddegårdsvej 1 og bruge teknologien, hyppig udslusning af gylle. Disse
ændringer fremgår af ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelsen af husdyrproduktionen,
skema 67.303, version 14. Derved reduceres lugtpåvirkningen ved Mølvang. Desuden erhverver
ansøger ejendommen Mølvangvej 95, hvorved det er ejendommen Mølvangvej 85, som definerer
den nærmeste samlede bebyggelse. Derved bringes husdyrproduktionen på Kiddegårdsvej 1 og 3
til at overholde lugtgenegrænserne i husdyrlovgivningen.
På den baggrund har Vejle Kommune vurderet, at projektet med etablering af et
gårdbiogasanlæg hverken i sig selv eller i kumulation med andre projekter kan påvirke miljøet
væsentligt. Der er ikke andre husdyrproduktioner i nærheden af Mølvang, som kan bidrage
yderligere med lugt.
Vejle Kommune´s afgørelse om ikke - VVMpligt er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af
samme kreds af borgere. Klagen er videresendt til nævnet. Der henvises til Vejle Kommune´s
kommentarer hertil i brev af 24. august 2016.
b. Risiko for spredning af MRSA stafylokokker
Husdyrloven indeholder ikke regulering med hensyn til sundhed og MRSA. Derfor har dette
emne ikke været inddraget i sagsbehandlingen.

Venlig hilsen

Susanne Møller
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