
 

 

 
Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af ejendommen Hinderupvej 
14, 6230 Rødekro 
 
Aabenraa Kommunes Team Natur og Team Miljø har den 5. december 2014 meddelt 
tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse til ejendommen Hinderupvej 14, 6230 Røde-
kro, jf. § 12 stk. 3 i husdyrbrugloven. 
 
Tillægsgodkendelsen meddeles til: 
 

• Dyreholdet ændres: 
o fra 1.300 årssøer med grise til fravænning, 38.220 smågrise (7,3–32 

kg), 900 slagtesvin (60-102 kg) samt 3 heste (300-500 kg) svarende til 
511,36 DE 

o til 875 årssøer med grise til fravænning, 10.500 smågrise (7,2-30 kg) 
og 3 heste (300-500 kg) svarende til 252,46 DE 

 
Ansøgningen vedrører endvidere følgende ændringer. 

• Flere miljøgodkendte stalde opføres ikke 
• En miljøgodkendt gyllelagune etableres ikke 
• Et miljøgodkendt separeringsanlæg etableres ikke 
• En miljøgodkendt buffertank etableres ikke 
• Flere miljøgodkendte siloer etableres ikke 

 
Tillægsgodkendelsen kan ses nedenstående i sin helhed. 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

 
• Afgørelsens adressat 
• Miljøministeren 
• Enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald 
• Sundhedsstyrelsen 
• Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbe-

vægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85 
• Lokale foreninger og organisationer, lovens § 86 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens § 87 

 Kultur, Miljø & Erhverv 

Miljø og landbrug 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
Tlf.: 73 76 76 76 
 
Dato: 5-12-2014 
Sagsnr.: 14/7902 
Dok.nr.: 331446/14 
Kontakt: Morten Hansen 
E-mail: mbh@aabenraa.dk 

Digital annonce 
Aabenraa Kommunes hjemmeside 
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En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Team Miljø, Skel-
bækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune skal, 
hvis Kommunen vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere 
end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur - og Miljøklagenæv-
net.  
 
En evt. klage kan i stedet sendes Natur- og Miljøklagenævnets klageportal på 
www.nmkn.dk inden for den angivne tidsfrist. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig be-
kendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udlø-
ber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 9. december 2015 på Aabenraa Kommu-
nes hjemmeside. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest tirs-
dag den 6. januar 2015 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for 
klagefristens udløb.  
 
Der kan i øvrigt henvises til godkendelsens afsnit 4 ”Klagevejledning”. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 

 
 
Morten Hansen 
Miljøsagsbehandler 
Team Natur og Team Miljø 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
Aabenraa Kommune 
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Datablad 
Titel: Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget ”Lær-

kegaard”, Hinderupvej 14, 6230 Rødekro. Tillægsgodkendelsen 
meddeles i medfør af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyr-
brug, jf. § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 
2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere æn-
dringer. 

 
Godkendelsesdato: 5. december 2014 
 
Ansøger: Mikkel Emmertsen, Ceresvej 6, 1863 Frederiksberg C 
 
Telefonnr.: 74 66 95 64 
 
Mobilnummer: 61 16 45 57 
 
E-mail: m.emmertsen@hotmail.com 
 
Ejer af ejendommen: Mikkel Emmertsen, Ceresvej 6, 1863 Frederiksberg C 
 
Forpagter af ejendom: Carsten Meldgaard, Hinderupvej 14, 6230 Rødekro 
 
Kontaktperson: Poul Steffensen, Hinderupvej 14, 6230 Rødekro 
 
Husdyrbrugets navn: Lærkegaard 
 
Ejendomsnr.: 5800008058 
 
Matr.nr. og ejerlav: 1,27, 29, 31, 32 Hinderup, Hellevad 
 74, Bovlund, Agerskov 
 
CVR nr.: 15391006 
 
CVR/p nr.: 1000915530 
 
CHR nr.: 11759 
 
Biaktiviteter:  Ingen 
 
Andre ejendomme: Forpagteren har også dyrehold på Årslev Kirkevej 4, 6230 Røde-

kro 
 
Andre godkendelser: Ejendommen har en miljøgodkendelse fra 29. september 2010 og 

en tillægsgodkendelse fra den 17. september 2012. 
 
Miljørådgiver: Ulla Refshammer Pallesen, LandboSyd, Peberlyk 2, 6200 Aaben-

raa, 7436 5043, urp@landbosyd.dk 
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
   
Sagsbehandler, miljø: Morten Hansen 
 
Kvalitetssikring, miljø: Susanne Niman Jensen 
 
Sagsbehandler, natur: Morten Hansen 
 
Kvalitetssikring, natur: Tina L. Hjørne 
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Sagsnr: 14/7902 
 
Høring: - 
 
Øvrige afgørelser: - 
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Del 1 - Resumé og vilkår 
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Mikkel Emmertsen har ansøgt om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruger på ejen-
dommen ”Lærkegaard” beliggende Hinderupvej 14, 6230 Rødekro. Ejendommens matri-
kelnummer er 37 m.fl. Hinderup, Hellevad. Ejendommens ejendomsnummer er 
5800008058. Ejendommen er omfattet af CVR-nummer 15391006. 
 
Ansøgningen er indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgnings-
system, og ansøgningen har skemanummer 59485. Ansøgningen er første gang indsendt 
den 5. marts 2014. Aabenraa Kommune har modtaget den endelige version 4 den 22. 
september 2014. Ansøgningen fremgår af bilag 1. 
 
Husdyrbruget blev miljøgodkendt den 29. september 2010, jf. § 12, stk. 2 i husdyrbrug-
loven og fik en tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen den 17. september 2012, jf. § 
12, stk. 3 i husdyrbrugloven. 
 
Denne tillægsgodkendelsen til miljøgodkendelsen vedrører en ændring af den eksisteren-
de godkendte, men kun delvist etablerede, produktion på 1.300 årssøer med grise til 
fravænning, 38.220 smågrise (7,3–32 kg), 900 slagtesvin (60-102 kg) samt 3 heste 
(300-500 kg) svarende til 511,36 DE til 875 årssøer med grise til fravænning, 10.500 
smågrise (7,2-30 kg) samt 3 heste (300-500 kg) svarende til 252,46 DE. 
 
Tidsplan for udvidelsen: 
Da der er tale om en reducering og nedjustering i forhold til tidligere godkendt drift, så er 
ændringerne og reduceringen af dyreholdet gennemført. 
 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Den eksisterende svineproduktion på Hinderupvej 14, 6230 Rødekro ændres fra de god-
kendte, men endnu ikke etablerede, 1.300 årssøer med grise til fravænning, 38.220 
smågrise (7,3–32 kg), 900 slagtesvin (60-102 kg) samt 3 heste (300-500 kg) svarende 
til 511,36 DE til 875 årssøer med grise til fravænning, 10.500 smågrise (7,2-30 kg) og 3 
heste (300-500 kg) svarende til 252,46 DE. 
 
Bedriftens ejede harmoniareal er på 146,71 ha, der sammen med en gylleaftale på 
149,72 ha anvendes til udbringning af 252,46 DE/planperiode med 23.010,52 kg 
N/planperiode og 6.024,52 kg P/planperiode fra Hinderupvej 14, 6230 Rødekro. Der ud-
bringes 1,4 DE/ha (harmonital, DEreel). Der skal årligt afsættes svinegylle med 47,07 DE, 
4.288,72 kg N og 1.123,93 kg P til godkendt gyllemodtager. 
 
Der er ingen forpagtede arealer og én gylleaftale på 149,72 ha til modtagelse af 47,07 
DE. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Ejendommen er beliggende i landzone. Ejendommen ligger midt i mellem Hellevad, Bed-
sted og Agerskov og med mere end 3 kilometer til hver af de landsbyer.  
 
Ejendommen ligger på randen af Tinglev hedeslette og Toftlund bakkeø, i et område der 
er udpeget som uforstyrret landskab i kommuneplanen. Ejendommen ligger i et forholds-
vis kuperet landskab med flere åløb og grøfter. Fra Bovlund Bjergvej er der udkig mod 
syd over Tinglev hedeslette. Der er tale om et åbent landskab, præget af få store land-
brugsejendomme, hvor en del markskel er markeret med levende hegn. Aabenraa Kom-
mune har udpeget to § 7 kategori 3 moser inden for 350 meter af ejendommen. 
 
Der skal ikke bygges i forbindelse med produktionsændringen. 
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Der er ca. 135 m fra staldanlægget og ca. 90 m fra gyllebeholderne til den nærmeste 
nabobeboelse Hinderupvej 8, 6230 Rødekro. Nabobeboelsen er beliggende syd for an-
lægget, og den er noteret med landbrugspligt efter landbrugslovens regler. 
 
Der er ca. 152 m fra staldanlægget og ca. 110 m fra gyllebeholderne til den nærmeste 
nabobeboelse Hinderupvej 10, 6230 Rødekro. Beboelsen er uden landbrugspligt efter 
landbrugslovens regler, og den ejes ikke af driftsherren. Nabobeboelsen er beliggende 
syd for anlægget. 
 
Der er ca. 2.600 m fra anlægget til den nærmeste samlede bebyggelse, der er en del af 
Bovlund Bjerg. Den samlede bebyggelse er beliggende nordvest for anlægget. 
 
Der er ca. 3.640 m fra anlægget til den nærmeste byzone, der er Bedsted. Byzonen er 
beliggende sydvest for anlægget. 
 
Husdyrhold, staldanlæg og drift 
Dyreholdet består af søer, smågrise og 3 heste. Alle dyr er ansøgt som gående på stald 
hele året. Der er således omtrent det samme antal dyr i staldene hele året. 
 
Der sker ingen bygningsmæssige ændringer, men der installeres gyllekøling i drægtig-
hedsstalden ST-201063. 
 
Aabenraa Kommune har på baggrund af Miljøstyrelsens ”Vejledende emissionsgrænse-
værdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)” beregnet, at 
ammoniakemissionen fra det samlede anlæg ikke må overstige 3.336,52 kg N/år. An-
vendelsen af de i ansøgningen anførte teknikker og den forudsatte placering af produkti-
onen vil medføre en ammoniakemission fra det samlede anlæg på i alt 3.336,49 kg N/år. 
På den baggrund vurderer kommunen, at det godkendte projekt overholder husdyrbrugs-
lovens krav om, at husdyrbruget skal begrænse ammoniakemissionen mest muligt ved 
anvendelse af BAT. Der anvendes gyllekøling i drægtighedsstalden ST-201063 som vir-
kemiddel til reducering af ammoniakemissionen samt reduceret tildeling af råprotein. 
 
Aabenraa Kommune har endvidere på baggrund af Miljøstyrelsens ”Vejledende emissi-
onsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)” 
beregnet, at fosforindholdet i den samlede mængde husdyrgødning produceret på an-
læggene ikke må overstige 6.037,3 kg P/år. Det fremgår af ansøgningen, at fosforindhol-
det i den samlede mængde husdyrgødning produceret på anlæggene vil medføre en ud-
ledning på 6.024,5 kg P/år. På den baggrund vurderer kommunen, at det godkendte pro-
jekt overholder husdyrbruglovens krav om, at husdyrbruget skal begrænse fosforudled-
ningen mest muligt ved anvendelse af BAT. Som virkemiddel gives der en mindre mæng-
de fosfor per foderenhed end normtallet foreskriver. 
 
Opbevaring, håndtering og udbringning af husdyrgødning overholder alle de generelle 
regler. 
 
Forurening og gener fra husdyrbruget 
Den beregnede lugtgeneafstand til enkeltbolig er 132 m, til samlet bebyggelse er den 
241 m og til byzone er den 418 m.  
 
Der er ikke andre husdyrbrug med mere end 75 DE inden for 300 meter fra byzone eller 
samlet bebyggelse eller 100 meter fra nabobebyggelse. Der er derfor ingen kumulation 
for så vidt angår lugt fra andre staldanlæg på andre ejendomme. 
 
Det teoretisk beregnede konsekvensområde for lugtemission, inden for hvilket lugt kan 
registreres uden at lugten af den grund vurderes at være til gene, er beregnet ved an-
vendelse af formlen 1,6*(LE/s0,6). For det ansøgte projekt er konsekvensområdet for lug-
temission beregnet til 562 m. 
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Der kan forekomme gener fra husdyrbruget i forbindelse med transporter til og fra an-
lægget samt støj, støv og lys fra anlægget. 
 
Det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen fra stald og lager i forhold til 
bedste staldsystem med normtal 2005/2006 er 30 % for ansøgninger fremsendt i 2014. 
Ammoniakemissionen er 111 kg N/år mindre end det generelle krav. 
 
Den ansøgte udvidelse vil medføre en meremission af ammoniak på 1.866 kg N/år, og 
husdyrbrugets samlede ammoniakemission bliver på 3.336,49 kg N/år. 
 
Påvirkninger fra arealerne 
Da arealerne stort set er uændret siden miljøgodkendelsen fra 29. september 2010, så 
har Aabenraa Kommune vurderet, at ændringerne i ejet areal er bagatelagtige og derfor 
er der ikke nogle ændringer i vurderingen af arealerne i forhold til den eksisterende mil-
jøgodkendelse. 
 
Alternative muligheder og 0-alternativet 
De alternative muligheder for ejendommen ligger i udnyttelse i den eksisterende miljø-
godkendelse med de udfordringer og forøgede påvirkninger af nærmiljøet, som den eksi-
sterende miljøgodkendelse var beregnet til at have. Da det ikke er muligt at udnytte den 
eksisterende miljøgodkendelse, så har ansøger valgt at optimere produktionen ud fra de 
muligheder, som ansøger har og det har ført til de ønskede og ansøgte ændringer selvom 
det medfører en reduktion af den godkendte produktion. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune har vurderet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstalt-
ninger til at forebygge og begrænse forureningen og generne fra husdyrbrugets anlæg og 
arealer ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Kommunen vurderer endvide-
re, at husdyrbruget kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, så-
fremt vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af husdyrbruget Hinderupvej 14, 
6230 Rødekro. Der er ikke meddelt byggetilladelse eller andre tilladelser/godkendelser 
efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 

1.3 Offentlighed 
Ansøgningen om tillægsgodkendelse har ikke været offentligt annonceret, da Aabenraa 
Kommune har vurderet, at ændringerne ikke kan medføre en væsentlig påvirkning på 
miljøet, jf. § 55, stk. 2 i husdyrbrugloven. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev er ikke blevet orienteret om ansøgningen, 
da der ikke etableres nye anlæg i forbindelse med ansøgningen. 
 
Orientering om ansøgningsmateriale og udkast til tillægsgodkendelse blev den 31. okto-
ber 2014 sendt til ansøger, naboer og andre berørte. Modtagerne fremgår af listen over 
de klageberettigede i afsnit 4 ”Klagevejledning”. Der var en frist på 3 uger til at fremsen-
de bemærkninger til ansøgningen og udkastet. 
 
Aabenraa Kommune har ikke modtaget kommentarer til udkast til tillægsgodkendelse. 
 
Den meddelte tillægsgodkendelse bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside tirsdag, den 9. december 2014, og afgørelsen bliver fremsendt til de klage-
berettigede listet i afsnit 4 ”Klagevejledning”. 
 

1.4 Meddelelse af tillæg til miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur meddeler tillæg til miljøgodkendelse i 
henhold til § 12, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgø-
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relse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere 
ændringer til ændring af husdyrbruget på Hinderupvej 14, 6230 Rødekro. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 

• 875 årssøer med grise til fravænning, 
• 10.500 producerede smågrise (7,2-30 kg), og 
• 3 heste (300-500 kg), 
• svarende til i alt 252,46 DE. 

 
Tillæg til miljøgodkendelsen omfatter de nuværende stalde og gødningsopbevaringsan-
læg samt øvrige faste konstruktioner med nedenstående ændringer. Stald- og lagernum-
rene henviser til vedlagte bilag 1 og bilag 2. 

 
Det skal oplyses, at dette tillæg til miljøgodkendelse ikke omfatter byggetilladelse eller 
andre tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Hinderup-
vej 14, 6230 Rødekro. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljø-

godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer og  
• i henhold til de fastsatte vilkår. 

 
Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af 
husdyrbruget, før det er anmeldt og godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og 
Aabenraa Kommunes regulativer – også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i 
forhold til denne godkendelse. 
 
Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: 

• overholder bekendtgørelsens fire beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor 
og nitrat 

• lever op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik 
• ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt 
• ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, arts-

fredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart 
op til husdyrbrugets arealer, og 

• ikke vil have væsentlige virkninger på de landskabelige værdier. 
 
 
Den 5. december 2014 
 
 

 
 
Morten Hansen 
Miljø- og natursagsbehandler 
mbh@aabenraa.dk 
 
Aabenraa Kommune 
Kultur, Miljø & Erhverv 
Team Miljø 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk 
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2 Vilkår 

2.1 Generelle forhold 
Nedenstående nummerering af vilkårene følger nummereringen af vilkårene i den gæl-
dende miljøgodkendelse fra den 29. september 2010. 
 
Beskrivelse af husdyrbruget 

Vilkår 1 ændres til: 
Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplys-
ninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 59485, version 
4 modtaget i Aabenraa Kommune den 22. september 2014 og med de vilkår, der 
fremgår af denne tillægsgodkendelse og den gældende miljøgodkendelse fra den 
29. september 2010. 

 
Gyldighed 

Nyt vilkår 4a: 
Tillægsgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden for 2 år regnet 
fra den 5. december 2014. Godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af 
bygge- og anlægsarbejder.  

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 
Vilkår 5 ophæves 
Vilkår 6 ophæves 
Vilkår 7 ophæves 
Vilkår 8 ophæves 
Vilkår 9 ophæves 
Vilkår 11 ophæves 
Vilkår 12 ophæves 
Vilkår 13 ophæves 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
Husdyrhold og staldindretning 

Vilkår 14 ændres til: 
Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldafsnit må 
på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel dog med mulig-
hed for fleksibilitet som angivet i vilkår 21a. Staldsystemet i de enkelte afsnit skal 
ligeledes være som angivet i tabellen herunder. Dyreenhedsomregningsfaktoren 
fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2013 om erhvervsmæssigt 
dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregnings-
faktorer er det antallet af individer, der gælder. 
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Stald 

 ST 
Dyrehold Staldsystem 

Antal 
dyr 

Antal 
stiplad-

ser 
DE 

201057 
Årssøer, fare-
stald 

Kassestier, fuld-
spaltegulv 

312 70 21,82 

201058 
Årssøer, fare-
stald 

Kassestier, fuld-
spaltegulv 

563 126 39,37 

201059 
Årssøer, løbe-/ 
drægtighedsstald 

Individuel op-
staldning, delvis 
spaltegulv 

251 195 40,67 

201059 
Årssøer, løbe-/ 
drægtighedsstald 

Individuel op-
staldning, fuld-
spaltegulv 

57 44 9,24 

201060 
Årssøer, løbe-/ 
drægtighedsstald 

Løsgående, del-
vis spaltegulv 

219 170 35,48 

201061 
Smågrise,  

7,2-30 kg 

Toklimastald, 
delvis spaltegulv 

10.500 1.500 48,46 

201063 
Årssøer, løbe-/ 
drægtighedsstald 

Løsgående, del-
vis spaltegulv 

348 270 56,39 

201066 
Heste  

(300-500 kg) 

Dybstrøelse 3 3 1,03 

I alt     252,46 

 
Vilkår 16 ændres til: 

Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrelse 2 år 
efter godkendelsen er taget i brug samt når besætningen er nået op på 252,46 DE. 

Vilkår 17 ophæves 
Vilkår 18 ophæves 
Vilkår 19 ophæves 
Vilkår 20 ophæves 
Nyt vilkår 21a: 

Inden for de enkelte dyretyper tillades afvigelser i antal DE på +/- 10 % på årsplan, 
så længe det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. vilkår 14. 

Nyt vilkår 21b: 

Smågriseproduktionen skal foretages jævnt fordelt - kontinuert - hen over året. 
 
Ventilation 

Vilkår 22 ophæves 
 
Fodring 

Vilkår 25 ændres til: 
Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. årsso x antallet af 
søer skal være mindre end 4.647,05 kg P pr. dyr totalt. 
P ab dyr pr. årsso = (FE pr. årsso x gram fosfor pr. FE)/1000 – 0,58 – (antal fra-
vænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,006 kg P pr. kg tilvækst). 

Vilkår 26 ændres til: 
Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. årsso x antallet af 
søer skal være mindre end 21.212 kg N pr. dyr totalt. 
”N ab dyr pr. årsso” beregnes ud fra følgende ligning: 
N ab dyr pr årsso = ((FEso pr. årsso x gram råprotein pr. FEso)/6250) - 1,98 - (an-
tal fravænnede pr. årsso x fravænningsvægt × 0,0257). 
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Energi- og vandforbrug 
Vilkår 31 ændres til: 

Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 350.000 kWh/år, 
skal der senest 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så 
elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en 
konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fremvises ved tilsyn. 

Vilkår 32 ændres til: 
Hvis vandforbruget til dyreholdet på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 
7.050 m3, skal der senest 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en 
handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merfor-
bruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal forevises ved tilsyn.  

Nyt vilkår 32a: 

Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende skal minimum kontrolle-
res én gang om året og vedligeholdes således, at de altid fungerer optimalt. Dato 
for kontrol skal kunne dokumenteres i mindst 5 år 

 
Affald 

Vilkår 40 ændres til: 
Affald skal opbevares og håndteres som beskrevet i tabel 19 i denne tillægsgod-
kendelse. 

 

2.4 Gødningsproduktion og –håndtering 
Gødningstyper og -mængder 
 
Opbevaring af flydende husdyrgødning 

Vilkår 52 ophæves 

 

Drift af gyllesepareringsanlæg 
Vilkår 54 ophæves 
Vilkår 55 ophæves 
Vilkår 56 ophæves 
Vilkår 57 ophæves 
Vilkår 58 ophæves 
Vilkår 59 ophæves 
Vilkår 60 ophæves 
Vilkår 61 ophæves 
Vilkår 62 ophæves 
 

Drift af gyllekølingsanlæg 
Vilkår 63 ændres til: 

Gyllekanalerne i smågrisestalden (ST-201063) - i alt 554 m2 - skal forsynes med 
køleslanger, der forbindes med en varmepumpe. 

Vilkår 64 ændres til: 
Varmepumpen skal kunne levere en årlig køleydelse på mindst 169.944kWh. 

Vilkår 65 ophæves 
Vilkår 66 ophæves 
Vilkår 69 ændres til: 

Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med produ-
centens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. 

Vilkår 70 ophæves 

 

Lugt 

Nyt vilkår 78a: 

Den faktiske lugtemission fra den samlede produktion må på intet tidspunkt over-
skride 41.270 OUE, jf. tabel 26. 
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Den faktiske lugtemission fra den samlede produktion beregnes som summen af 
hver enkelt stalds faktiske lugtemission fra produktionen. 
Hver enkelt stalds faktiske lugtemission fra produktionen beregnes som ”Ton dyr på 
stald” gange den på godkendelsestidspunktet gældende emissionsfaktor for lugt 
gange ”Effekt af teknologi”. 
Den på godkendelsestidspunktet gældende emissionsfaktor for lugt beregnes ved at 
dividere ”Lugt fra produktion” med ”Ton dyr på stald”. 

 

2.5 Påvirkninger fra arealerne 
Udbringningsarealerne 

Vilkår 87 ændres til: 
Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 146,71 
ha ejede udspredningsareal, som fremgår med rødt på nedenstående kort og på 
de 149,72 ha gylleaftale som er vist med blåt på nedenstående kort. 

 

 
 

Vilkår 89 ændres til: 
På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes flydende husdyr-
gødning svarende til et husdyrtryk på 1,4 DE/ha pr. planperiode. 

Vilkår 90 ændres til: 
Ved fuld produktion skal der afsættes 4.288,72 kg N pr. planperiode og 1.123,93 kg 
P pr. planperiode (hvilket på godkendelsestidspunktet svarer til 47,07 DE) til gylle-
aftalearealer markeret med blå på kortet under vilkår 87. Husdyrgødningen kan og-
så afsættes til anden godkendt modtager efter aftale med Aabenraa Kommune. 

Nyt vilkår 90a: 
Husdyrgødningen til ejede og forpagtede arealer må indeholde 18.721,80 kg N pr. 
planperiode og 4.900,59 kg P pr. planperiode, hvilket på godkendelsestidspunktet 
svarer til 205,38 DE. 

 
Fosfor til vandløb, søer og kystvande 

Vilkår 91 ophæves 
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2.6 Husdyrbrugets ophør 

2.7 Egenkontrol og dokumentation 
 
Separationsanlæg 

Vilkår 100 ophæves 

Vilkår 101 ophæves 

Vilkår 102 ophæves 

 
Gyllekølingsanlæg 

Nyt vilkår 99a: 

Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller 
tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én 
gang årligt. 
Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: 
- afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sik-
kerhedsanordningen 
- kontrol af kølekredsens ydelse. 

Nyt vilkår 99b: 

Enhver form for driftsstop af gyllekølingsanlægget skal noteres i logbog med angi-
velse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der 
har en varighed på mere end 14 dage. 

Nyt vilkår 99c: 

Registreringen fra gyllekølingsanlæggets datalogger, logbogen, den skriftlige kon-
trolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicerapporter skal opbevares 
på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 

 
Lugt 

Nyt vilkår 99d: 

Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuel klage vedrørende den faktiske 
lugtemission fra den samlede produktion er velbegrundet, skal husdyrbruget for 
egen regning udarbejde en samlet statusopgørelse og for hver enkelt stald oplyse 
”StaldID”, ”Kode for staldsystem”, ”Antal dyr”/”Antal stipladser” og ”Ton dyr på 
stald”. Krav om udarbejdelse af en statusopgørelse kan maksimalt kræves 2 gange 
pr. år, dog maksimalt 1 gang pr. kvartal. Statusopgørelsen skal fremsendes til til-
synsmyndigheden senest 7 dage efter at tilsynsmyndigheden har fremsat krav om 
udarbejdelse af statusopgørelsen. 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget har en samlet årlig produktion, der er større end 250 dyreenheder. Det har 
aktiviteter omfattet af husdyrbruglovens § 12, stk. 1, da der er mere end 750 stipladser 
til søerne. Husdyrbruget er også omfattet af § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 
4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. Hus-
dyrbruget er godkendelsespligtigt, og Aabenraa Kommune er godkendelses- og tilsyns-
myndighed. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en tillægsgodkendelse vurdere, om 
ændringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om 
ændringen giver en belastning på miljøet og naturen herunder belastningen med nitrat 
og fosfor. Naturvurderingen omfatter ændringens påvirkninger af beskyttet natur i hen-
hold til både husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EF-habitat- og fuglebe-
skyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere, om diverse afstandskrav overhol-
des, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes, og at kravet om BAT er opfyldt, samt 
sikre at uheld forebygges. Kommunen skal endvidere foretage en samlet vurdering af alle 
etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden den 1. januar 2007 på husdyr-
bruget, inklusive bedriftens arealer, dog højst over en 8-årig periode. 
 
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgnin-
gen. Ansøgningen er første gang indsendt den 5. marts 2014, hvilket betyder, at ammo-
niakemissionen skal reduceres med 30 % i forhold til det fastsatte bedste staldsystem. 
 
Dette tillæg til miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en ændring af 
det eksisterende husdyrbrug. Vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, 
der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes udenlandsk 
arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 
 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Hinde-
rupvej 14, 6230 Rødekro med ejendoms nr. 5800008058. Forpagteren af Hinderupvej 14 
har også dyrehold på Årslev Kirkevej 4, 6230 Rødekro. Kommunen vurderer, at anlæg-
gene ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 11759, og 
virksomhedens CVR nr. er 15391006. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema nummer 
59485, version 4, modtaget i Aabenraa Kommune den 22. september 2014. Ansøgningen 
med tilhørende bilag er vedlagt som bilag 1. 
 

3.2 Meddelelsespligt 
Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser eller ændringer i 
dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødningsopbevaringsanlæggene, harmoniarealer-
ne og lignende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
De anmeldte ændringer vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for 
samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan udskiftes uden en ny 
miljøgodkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare 
end de godkendte arealer. 
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3.3 Gyldighed 
Tillægget til miljøgodkendelsen bortfalder, såfremt det ikke er udnyttet inden 2 år efter 
den er meddelt. Godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og an-
lægsarbejder. Såfremt afgørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, forlæn-
ges fristen for udnyttelsen med den tid, hvor klagesagen har verseret hos Natur- og Mil-
jøklagenævnet, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Vilkårene i dette tillæg til miljøgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt 
fra det tidspunkt, hvor godkendelsen udnyttes. 
 
Herefter gælder det, at hvis det meddelte tillæg til miljøgodkendelse ikke har været ud-
nyttet helt eller delvis i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendel-
sen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år. 
 
Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., 
betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 
 

3.4 Retsbeskyttelse 
Med denne tillægsgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt 
i godkendelsen indtil den 5. december 2022. 
 

3.5 Revurdering af tillægsgodkendelsen 
Tillægsgodkendelsen skal som den gældende miljøgodkendelse regelmæssigt og mindst 
hvert 10. år tages op til revurdering. Aabenraa Kommune har besluttet, at den første 
regelmæssige revurdering skal foretages samtidigt med den oprindelige miljøgodkendel-
se, der er meddelt den 29. september 2010. Det er planlagt at foretage den første revur-
dering i 2018. 
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4 Klagevejledning 
Tillægsgodkendelsen er meddelt i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 
2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer og kan i medfør af 
lovens § 76 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
En klage skal være skriftlig, og den skal sendes til Aabenraa Kommune, Team Miljø, 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune skal, 
hvis Kommunen vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 
3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag, den 9. december 2014 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest tirsdag, 
den 6. januar 2015, der er dagen for klagefristens udløb, og inden for normal kontortids 
ophør kl. 15:00. 
 
Miljøministeriet har anmodet Aabenraa Kommune om at oplyse, at ”for behandling af 
klagesager, der indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet, herunder anmodninger om 
genoptagelse, skal klager betale et gebyr på 500 kr. [2012-niveau]. 
 
Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet 
har modtaget klagen fra Aabenraa Kommune. Klager skal benytte denne opkrævning ved 
indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. 
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modta-
get. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 da-
ge, 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 eller 
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. 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-
jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, 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.” 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at en 
klage over en § 12 stk. 3 tillægsgodkendelse ikke har opsættende virkning, med mindre 
Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

• Afgørelsens adressat 
• Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt 
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
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• Sundhedsstyrelsen 
• Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevæ-

gelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85 
• Lokale foreninger og organisationer, lovens § 86 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens § 87 

 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen 
er offentligt bekendtgjort. 
 
Parter og klageberettigede har ifølge forvaltningslovens § 9 ret til aktindsigt. Eventuel 
aftale herom kan træffes med Team Miljø eller Team Natur. 
 
Orientering om ansøgning om og udkast til tillægsgodkendelse er forud for meddelelse af 
godkendelsen blevet sendt enten pr. brev eller pr. E-mail til nedenstående naboer og 
andre berørte, der enten er lejere eller ejere af ejendomme beliggende inden for det be-
regnede konsekvensområde for lugtemission. Ejendommenes placering fremgår af bilag 
6. 
 

• Forpagter, Hinderupvej 14, 6230 Rødekro, 
• Husdyrgødningsmodtager, Bovlund Bjergvej 37, 6535 Branderup 
• Ejer, Ceresvej 6, 1863 Frederiksberg C 
• Nabo, Hinderupvej 6, 6230 Rødekro 
• Nabo, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro 
• Nabo, Hinderupvej 10, 6230 Rødekro 
• Nabo, Hinderupvej 13, 6230 Rødekro 
• LandboSyd, URP@landbosyd.dk 

 
Tillægsgodkendelsen er blevet sendt enten pr. brev eller pr. E-mail til nedenstående. 
 

• Forpagter, Hinderupvej 14, 6230 Rødekro, 
• Kontaktperson, Hinderupvej 14, 6230 Rødekro, 
• Ejer, Ceresvej 6, 1863 Frederiksberg C 
• LandboSyd, URP@landbosyd.dk 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Syddanmark, sesyd@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dnaabenraa-sager@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, aabenraa@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
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Del II – Redegørelse og vurdering 
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5 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

5.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger m.v.  
Redegørelse 
Ejendommen er beliggende i landzone. Ejendommen ligger midt i mellem Hellevad, Bed-
sted og Agerskov og med mere end 3 kilometer til hver af de landsbyer.  
 
Ejendommen ligger på randen af Tinglev hedeslette og Toftlund bakkeø, i et område der 
er udpeget som uforstyrret landskab i kommuneplanen. Ejendommen ligger i et forholds-
vis kuperet landskab med flere åløb og grøfter. Fra Bovlund Bjergvej er der udkig mod 
syd over Tinglev hedeslette. Der er tale om et åbent landskab, præget af få store land-
brugsejendomme, hvor en del markskel er markeret med levende hegn. Aabenraa Kom-
mune har udpeget to § 7 kategori 3 moser inden for 350 meter af ejendommen. 
 
Der er ca. 135 m fra staldanlægget og ca. 90 m fra gyllebeholderne til den nærmeste 
nabobeboelse Hinderupvej 8, 6230 Rødekro. Nabobeboelsen er beliggende syd for an-
lægget, og den er noteret med landbrugspligt efter landbrugslovens regler. 
 
Der er ca. 152 m fra staldanlægget og ca. 110 m fra gyllebeholderne til den nærmeste 
nabobeboelse Hinderupvej 10, 6230 Rødekro. Beboelsen er uden landbrugspligt efter 
landbrugslovens regler, og den ejes ikke af driftsherren. Nabobeboelsen er beliggende 
syd for anlægget. 
 
Der er ca. 2.600 m fra anlægget til den nærmeste samlede bebyggelse, der er en del af 
Bovlund Bjerg. Den samlede bebyggelse er beliggende nordvest for anlægget. 
 
Der er ca. 3.640 m fra anlægget til den nærmeste byzone, der er Bedsted. Byzonen er 
beliggende sydvest for anlægget. 
 
Afstandene er målt fra den nærmeste stald til beboelserne og byzonen. 
 
Bedriftens ejede arealer ligger inden for en radius af ca. 3 km af anlægget. Der afsættes 
ligeledes husdyrgødning til tredjemand. 
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Kort 1. Afstand til nærmeste byzone. Ejendommen er markeret med en rød prik. 

 
Tabel 1. Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse - § 6. 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens 
rammedel fremtidigt 
byzoneområde 

3.650 m  
Erhvervsområde i Bedsted. 
Der er tale om Rammeområde 
nr. 320.31.1 –Sivkrovej Øst. 

50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens 
rammedel fremtidigt 
sommerhusområde 

 ca. 13,4 km Fra anlægget til Arrild Ferieby 50 m 

Område i landzone, der 
i lokalplan er udlagt til 
boligformål, blandet 
bolig og erhvervsformål 

3.500 m 

Boligområde ved Agerskov. 
Der er tale om rammeområde 
420.11.4 – Mellerupvej, der er 
et udbygget boligområde i 
landzone 

50 m  

Område i landzone, der 
i lokalplan er udlagt til 
offentlige formål med 
henblik på beboelse, 
institutioner, rekreative 
formål og lign.   

3.700 m 

Boligområde i Agerskov. Der 
er tale om rammeområde 
420.11.1 – Agerskov, der er 
et udbygget boligområde i 
byzone og landzone og hvor 
der kan indpasses institutioner 

50 m 

Nabobeboelse 110 m 
Fra anlægget til Hinderupvej 
10, 6230 Rødekro 50 m 
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Tabel 2. Afstandskrav - § 8. 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Ikke-almene vandforsy-
ningsanlæg 38 m 

Vandboring – Fra hestestalden 
(ST-201066) til DGU-boring 
159.581. 

25 m 

Almene vandforsynings-
anlæg 

3.900 m Bedsted Vandværk 50 m 

Vandløb 230 m Vandboring – fra hestestalden 
(ST-201066) og til Kisbæk 

15 m 

Dræn 15 m 
Den nøjagtige beliggenhed af 
dræn er ikke kendt.  15 m 

Sø 450 m 
Fra gyllebeholder LA-134635 og 
til vandhul mod nordvest 

15 m 

Offentlig vej 15 m 
Fra gyllebeholder LA-134635 og 
til Hinderupvej. 

15 m 

Privat fællesvej > 15 m Ukendt 15 m 

Levnedsmiddelvirksomhed >> 25 m Ukendt 25 m 

Beboelse på samme ejen-
dom 39 m 

Fra beboelsen til ny stald ST-
201057 15 m  

Naboskel 6 m 

Fra eksisterende gyllebeholder 
LA 134637 og til matrikelnr. 37 
Hinderup, Hellevad tilhørende 
Hinderupvej 8, 6230 Rødekro.  

30 m 

 
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinien” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber”. Nærmeste kirkelandskab og kirkebyggelinie, Bovlund Kirke, 
ligger ca. 2,7 km vest for ejendommen. 
 
Kystnærhedszonen 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg indenfor udpegningen ”Kystnærhedszo-
nen”.  
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og ok-
ker”. Nærmeste lavbundsareal, der er omfattet af okkerklasse, ligger ca. 20 m nord for 
ejendommens to nordlige gyllebeholdere. 
 
Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”skovrejsningsom-
råde” Nærmeste skovrejsningsområde ligger ca. 2.300 m sydøst for ejendommen. 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”strandbeskyttel-
seslinie”.  
 
Klitfredningslinie 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”klitfredningsli-
nie”. 
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Skovbyggelinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”skovbyggelinie”.  
 
Sø- og åbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyt-
telseslinier”.  
 
Fredede områder, fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinier 
Der er ingen bygninger, opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fredede områder 
forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinien 
for fortidsminder. Mark 2 og mark 6 ligger inden for udpegningen ”Fredede fortidsmin-
der”. 
 
Der er i § 29f i museumsloven, lov nr. 1505 af 14. december 2006, fastsat regler om, at 
der på fortidsminder og inden for en afstand af 2 meter fra dem ikke må foretages jord-
behandling, gødes eller plantes. 
 
Der må i henhold til naturbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013, 
inden for 100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museums-
loven, ikke foretages ændringer i tilstanden af arealet, herunder etableres hegn, placeres 
campingvogne og lignende. Forbuddet gælder ikke for sædvanlig hegning på jordbrugs-
ejendomme og landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning. Forbuddet gælder endvide-
re ikke for fortidsminder, der ikke er synlige i terrænet, samt fortidsminder, der er nævnt 
i bilag 1 til loven. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
Følgende areal grænser op til ”Beskyttede sten- og jorddiger”: Mark 2. 
 
Der er i § 29a i museumsloven, lov nr. 1505 af 14. december 2006, fastsat regler om, at 
der ikke må foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. For sten- og 
jorddiger og lignende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder alene reglerne om for-
tidsminder. 
 
Vurdering 
Afstandskrav § 6 
I henhold til § 6 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er etablering af anlæg 
samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, 
der medfører forøget forurening, ikke tilladt inden for eller i en afstand af mindre end 50 
m fra 1) eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller 
sommerhusområde, eller 2) områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, 
blandet bolig og erhvervsformål, eller til offentlige formål med henblik på beboelse, insti-
tutioner, rekreative formål og lign. 
 
Etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug, der med-
fører forøget forurening, er heller ikke tilladt inden for en afstand af 50 m fra nabobebo-
else. 
 
Der foretages ingen ændringer/udvidelser inden for de nævnte afstandskrav. Det vurde-
res derfor, at udvidelsen er i overensstemmelse med lovens krav. 
 
Det fremgår af tabel 1, at alle afstandskrav, jf. § 6 i husdyrbrugloven, er overholdt. 
 
Afstandskrav § 8 
Hovedreglen er, at stalde og lign. samt gødningsopbevaringsanlæg for husdyrbrug for 
mere end 3 dyreenheder ikke må etableres inden for de i § 8 i loven angivne afstande. 
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Undtagelsen er, at hvor overholdelse af de i loven angivne afstandskrav ikke er mulig for 
husdyrbrug, kan kommunalbestyrelsen dispensere herfra og fastsætte vilkår til indret-
ning og drift.  
 
Det fremgår af husdyrbruglovens § 9, stk. 3, 1. pkt., at ”Hvor overholdelse af de i § 8 
nævnte afstandskrav ikke er mulig for husdyrbrug, kan kommunalbestyrelsen dispensere 
herfra og fastsætte vilkår til indretning og drift” og sidste pkt., at ”Kommunalbestyrelsen 
skal fastsætte vilkår, som sikrer, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener”. 
 
Det fremgår af tabel 2, at afstandskravet på 30 meter fra staldanlæg til naboskel ikke er 
overholdt. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at da der er tale om eksisterende anlæg, så vil der ikke 
være yderligere gener for de omkringboende.  
 
Bygge- og beskyttelseslinier 
Anlægget er ikke beliggende inden for bygge- eller beskyttelseslinier i forhold til kirke og 
fortidsminde, kyst, strand, klit, sø, å, lavbund, skov og diger. 
 
Aabenraa Kommune vurderer derfor, at ændringen af anlægget kan foretages i overens-
stemmelse med de restriktioner, der er for anlæg i forhold til bygge- og beskyttelseslini-
er. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at ejendommen kan drives uden påvirkning af 
bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv., når gældende lovgivning i naturbeskyttel-
sesloven og museumsloven overholdes, og at det ikke er relevant at stille yderligere vil-
kår til dette. 
 
 

5.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
Ejendommen er beliggende i landzone. Ejendommen ligger midt i mellem Hellevad, Bed-
sted og Agerskov og med mere end 3 kilometer til hver af de landsbyer.  
 
Ejendommen ligger i et forholdsvis kuperet landskab med flere åløb og grøfter. Der er 
tale om et åbent landskab, præget af få store landbrugsejendomme, hvor en del mark-
skel er markeret med levende hegn.  
 
Anlægget ligger samlet. 
 
I nedenstående tabel er ejendommens bygninger beskrevet. 
 
Tabel 3. Bygninger og materialevalg. 

Bygning 
Grund-
plan ca. 

Byg-
nings-
højde 

ca. 

Tag-
hæld-
ning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

ST 
201057 

Farestald1 412 m2 7 m 25 º 
Facader og sider røde 
mursten, Tag: lys grå 
fibercementtagplade 

Farestald 

ST 
201058 Farestald2 730 m2 8 m 20 º 

Facader og sider røde 
mursten, Tag: lys grå 
fibercementtagplade 

Farestald 
inklusiv foder-

rum 

ST 
201059 

Løbestald- 
og drægtig-
hedsstald 1 

715 m2 8 m 20 º 

Facader og sider røde 
mursten undtagen øst-
mur, der er lys grå, 
Tag: lys grå fiberce-

Løbestald 
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menttagplade 

ST 
201060 

Drægtig-
hedsstald 2 772 m2 8 m 20 º 

Facader og sider røde 
mursten, Tag: lys grå 
fibercementtagplade 

Drægtigheds-
stald 

ST 
201061 

Smågrise 338 m2 7 m 25 º 
Facader og sider røde 
mursten, Tag: lys grå 
fibercementtagplade 

Smågrise 

ST 
201063 

Drægtig-
hedsstald 1.010 m2 9 m 25 º 

Facader og sider i grå 
søstenselementer, Tag: 
lys grå fibercementtag-
plade 

Drægtigheds-
stald 

ST 
201066 

Lade /  

hestestald 
345 m2 7 m 20º 

Grønne plader og gråt 
eternittag 

Lade med 
hesteboks 

LA 
134634 

Gyllebehol-
der 

3.000 m3 
2 m o. + 

2 m u. 
terræn 

- Grå elementer Gødningsop-
bevaring 

LA 
134635 

Gyllebehol-
der 

2.000 m3 
2 m o. + 

2 m u. 
terræn 

- Grå elementer 
Gødningsop-

bevaring 

LA 
134637 

Gyllebehol-
der 900 m3 

2 m o. + 
2 m u. 
terræn 

- Grå elementer 
Gødningsop-

bevaring 

 Foderlade 357 m2 5 m 25º 
Røde mursten 

Grå eternittag 
Opbevaring 

 
Ny service-
bygning 92 m2 5 m 25º 

Røde mursten 

Grå eternittag 
Kontor, tek-

nik, toilet m.v 

 Beboelse 281 m2 6 m 20º Røde mursten Beboelse 

Herudover er der diverse mellemgange. I nudrift er der endvidere 4 udendørssiloer (3 
stk. 11 tons siloer ca. 7 m høje ved foderladen og en 14 tons silo ved det nordøstlige 
hjørne af ST-201060). 
 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kyst-
landskaber”.  
 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde land-
skaber”. 
 
Uforstyrrede landskaber 
Alle bygninger og opbevaringsanlæg ligger inden for udpegningen ”Uforstyrrede landska-
ber”. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger, opbevaringsanlæg eller arealer inden for udpegningen ”Værdiful-
de kulturmiljøer”. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne ”Særlig næringsfattige na-
turarealer”. 
 
Der er ingen bygninger, opbevaringsanlæg eller arealer inden for udpegningen ”Naturom-
råder”. Der er ingen bygninger, opbevaringsanlæg eller arealer inden for udpegningen 
”Områder med naturinteresser”. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
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Der er ca. 220 m til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er en mose vest for anlæg-
get. Det er tale om en kategori 3 mose. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 8,5 km nordvest for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. INO 106 Mandbjerg Skov herunder 
habitatområde nr. H201 Mandbjerg Skov. 
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 30 km vest for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. INO 089 Vadehavet, herunder fugle-
beskyttelsesområde nr. F57 Vadehavet og habitatområde H78, Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for Varde. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen. Nærmeste udpegning er en beskyttet 
mose ca. 220 m nordvest for ejendommen.  
Følgende arealer grænser op til eller ligger helt eller delvis inden for udpegningen:  
Beskyttet vandløb: mark 2, 6 og 7  
Beskyttet eng: ingen  
Beskyttet sø: ingen  
Beskyttet mose: mark 6 
 
Områder hvor skovtilplantning er uønsket 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Skovtilplantning 
er uønsket”. Nærmeste udpegning ligger ca. 2,0 km sydøst for ejendommen. 
 
Øvrige udpegninger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Boligområder”, 
”Blandet bolig- og erhvervsområder”, ”Centerformål”, ”Erhvervsområder”, ”Fritids og Fe-
rieformål – Rekreative områder”, ”Offentlige formål”, ”Sommerhusområder”, ”Perspektiv-
områder bolig” og ”Perspektivområder erhverv”. 
 
Vurdering 
Ejendommen er beliggende i landzone. Ejendommen ligger midt i mellem Hellevad, Bed-
sted og Agerskov og med mere end 3 kilometer til hver af de landsbyer.  
 
Ejendommen ligger i et forholdsvis kuperet landskab med flere åløb og grøfter. Der er 
tale om et åbent landskab, præget af få store landbrugsejendomme, hvor en del mark-
skel er markeret med levende hegn.  
 
De eksisterende stalde er opført med lyse grå gavltoppe og murstensfacader og sider 
med tage i lys grå fibercement. Den nyeste stald (ST-201063) og mellemgangen fra den-
ne og til ST-201059 er opført i grå søstenselementer og med gråt eternittag. De eksiste-
rende gyllebeholdere er opført i grå betonelementer.  
 
Der er ingen bygninger inden for de ovenfor undersøgte områdeudpegninger udover 
”Uforstyrrede landskaber”. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at det samlede bygningsanlæg fremstår som én drifts-
mæssig enhed. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at de ansøgte ændringer er erhvervsmæssige 
nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom ud fra ovennævnte redegørel-
se om ejendommens udvikling som en ejendom med en effektiv og rationel so- og små-
griseproduktion. 
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6 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

6.1 Husdyrhold og staldindretning 

6.1.1 Generelt 

Redegørelse 
Dyreholdet består af søer, smågrise og 3 heste. Alle dyr er ansøgt som gående på stald 
hele året. Der er således omtrent det samme antal dyr i staldene hele året. 
 
Produktionsformen er 5 ugers holddrift. Det vil sige, at smågrisene efter 5 uger i 
farestalden flyttes til klimastald, hvor de går, til de er omkring 11 uger gamle og vejer 
ca. 30 kg. Smågrisene sælges ved ca. 30 kg.  
 
Staldene er indrettet med ca. 40-60 cm dybe gyllekanaler og almindeligt vakuumsystem 
(bortset fra hestestalden (dybstrøelse) og ST-201061, hvor der i sidstnævnte er linespil).  
 
Dyreholdet i nudrift og ansøgt drift fremgår af nedenstående tabel 4. 
 
Tabel 4. Dyreholdet i ansøgt drift – uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
Farestald 1 (ST-201057) er opført i 2002. Stalden er indrettet med kassestier og fuld-
spaltegulv. Stalden har en forventet restlevetid på ca. 25 år inden den skal renoveres. 
 
Farestald 2 (ST-201058) er opført i 1992 og renoveret i 2001. Stalden er indrettet med 
kassestier og fuldspaltegulv. Stalden har en forventet restlevetid på ca. 10 år inden den 
skal renoveres. 
 
Løbe-/drægtighedsstald (ST-201059) er opført i 2001. Stalden er indrettet med individu-
elt opstaldning af søer. Der er delvis spaltegulv i stalden samt en mindre del med fuld-
spaltegulv. Stalden har en forventet restlevetid på ca. 25 år inden den skal renoveres. 
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Drægtighedsstald (ST-201060) er opført i 1992. Stalden er indrettet til løsgående søer. 
Der er delvis spaltegulv i stalden. Stalden har en forventet restlevetid på ca. 10 år inden 
den skal renoveres. 
 
Smågrisestald (ST-201061) er en geninddragelse af en eksisterende stald opført i 1998. 
Den er indrettet som en toklimastald med delvis spaltegulv til smågrise. 
 
Ny drægtighedsstald (ST-201063) er etableret i 2013. Stalden er indrettet som løsgåen-
de løbe- og drægtighedsstald med betonspaltegulv og gyllekøling. Der regnes med 
en effekt af gyllekølingen på 30 % og en årlig driftstid på 100 % svarende til 8.760 ti-
mer. Varmen genbruges i smågrisestalden og farestalden. 
 
Hestestald (ST-201066) er indrettet med fast gulv og dybstrøelse. 
 
Staldene forventes renoveret 15-25 år efter, at de er bygget eller totalrenoveret. Der 
sker dog en løbende vedligeholdelse af inventaret og bygningerne.  
 
Der udsluses gylle ca. hver 2. uge eller i forbindelse med vask af sektionerne. 
 
Tabel 5. Dyreholdets placering i ansøgt drift – uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
Vurdering 
Driftsherren skal underrette Aabenraa Kommune om besætningens størrelse efter 2 år, 
og når produktionen er nået op på 252,46 DE. 
 
Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at produktionen kan betragtes som kontinuerlig. 
Det vurderes endvidere, at der kan tillades udsving i produktionen hen over året. Det er 
dog forudsat, at det samlede antal dyreenheder beregnet efter de til enhver tid gældende 
omregningsfaktorer eller geneafstandene for lugt ikke øges i forhold til denne godkendel-
se. 
 

6.1.2 BAT staldteknologi 

Redegørelse 
Aabenraa Kommune har ved vurderingen af BAT-staldteknologi anvendt Miljøstyrelsens 
vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængeli-
ge teknik (BAT) med konventionelt hold af søer med pattegrise til fravænning, konventi-
onel produktion af smågrise og konventionel produktion af slagtesvin (gyllebaserede 
staldsystemer) fra 31. maj 2011. 
 
De vejledende emissionsgrænseværdier for forureningsparameteren ammoniak gælder 
for hele anlægget. Anlægget skal forstås i overensstemmelse med husdyrgodkendelses-



 

 

31

lovens definition. Det vil sige, at anlægget omfatter husdyrhold, stald samt lager. Og det 
omfatter både det eksisterende anlæg og etableringer, udvidelser og ændringer af an-
lægget. 
 
Emissionsgrænseværdierne er indtil videre kun af vejledende karakter. Det betyder, at 
det fortsat er Aabenraa Kommunes ansvar at sikre, at der bliver foretaget en vurdering 
af, hvorvidt ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og be-
grænse forureningen ved anvendelse af BAT, og i den forbindelse fastsætte nødvendige 
og relevante vilkår herom i miljøgodkendelsen. 
 
Det er Miljøstyrelsens klare opfattelse, at kommunalbestyrelsen har sikret sig, at husdyr-
bruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forure-
ningen ved anvendelse af BAT ved ansøgninger, der vedrører husdyrbrug med konventi-
onelt sohold og konventionel produktion af smågrise og slagtesvin, såfremt kommunalbe-
styrelsen foretager sig følgende: 
 

• anvender de vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak og i vurderingen 
i godkendelsen begrunder, hvorfor de af ansøger valgte teknikker og teknologier 
lever op til, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af BAT, og 

• fastsætter vilkår til de teknikker og teknologier, som ansøger har valgt. 
 
Ansøgningen er indsendt efter den 10. april 2011. 
 
Tabel 6. Oversigt over staldene – uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
Bemærk at ST-201062, ST-201064 og ST-201065 er i forhold til den eksisterende miljø-
godkendelse. Staldene opføres ikke, ligesom ST-201063 er etableret i en reduceret stør-
relse. 
 
Stald ST-201057 (Farestald1) 
Redegørelse 
Eksisterende farestald med kassestier og fuldspaltegulv. Pattegrisene går sammen med 
søerne, men med adgang til toklimasystem. Det tilgodeser pattegrisene, idet fast gulv er 
mere skånsomt end fuldspaltegulv. Fuldspaltegulv er ikke BAT. Stalden er bygget i 2002 
og forventes først at skulle renoveres om ca. 25 år. Den forventede renovering ligger 
inde i revurderingsperioden, og det vil derfor blive vurderet til den tid, hvordan stalden 
skal indrettes, for til den tid at leve op til BAT. 
 
Vurdering 
Det vurderes, at stalden har en restlevetid, der er længere end retsbeskyttelsesperioden. 
Der er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden og indførelse af anden 
BAT-teknologi. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal betragtes som en eksiste-
rende stald og med den ammoniakemissionsgrænseværdi, der gælder for en eksisteren-
de stald med delvis spaltegulv. 
 
Stald ST-201058 (Farestald2) 
Redegørelse 
Eksisterende farestald med kassestier og fuldspaltegulv. Pattegrisene går sammen med 
søerne, men med adgang til toklimasystem. Det tilgodeser pattegrisene, idet fast gulv er 
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mere skånsomt end fuldspaltegulv. Fuldspaltegulv er ikke BAT. Stalden er renoveret i 
2001 og forventes først at skulle renoveres om ca. 10 år. Den forventede renovering lig-
ger inde i revurderingsperioden, og det vil derfor blive vurderet til den tid, hvordan stal-
den skal indrettes, for til den tid at leve op til BAT. 
 
Vurdering 
Det vurderes, at stalden har en restlevetid, der er længere end retsbeskyttelsesperioden. 
Der er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden og indførelse af anden 
BAT-teknologi. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal betragtes som en eksiste-
rende stald og med den ammoniakemissionsgrænseværdi, der gælder for en eksisteren-
de stald med delvis spaltegulv. 
 
Stald ST-201059 (Drægtighedsstald) 
Redegørelse 
Eksisterende løbestald der er indrettet med individuel opstaldning og henholdsvis delvis 
spaltegulv og en mindre del med fuldspaltegulv. Delvis spaltegulv er BAT, mens fast gulv 
ikke betragtes som BAT. Stalden er bygget i 2001. Stalden ændres ikke. Stalden forven-
tes at skulle renoveres om ca. 25 år. Den forventede renovering ligger inde i revurde-
ringsperioden, og det vil derfor blive vurderet til den tid, hvordan stalden skal indrettes, 
for til den tid at leve op til BAT. 
  
Vurdering 
Det vurderes, at stalden har en restlevetid, der er længere end retsbeskyttelsesperioden. 
Der er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden og indførelse af anden 
BAT-teknologi. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal betragtes som en eksiste-
rende stald og med den ammoniakemissionsgrænseværdi, der gælder for en eksisteren-
de stald med delvis spaltegulv samt fast gulv. 
 
Stald ST-201060 (Drægtighedsstald) 
Redegørelse 
Eksisterende løbestald der er indrettet til løsgående søer. Der er delvis spaltegulv i stal-
den. Delvis spaltegulv er BAT. Stalden er bygget i 1992. Stalden ændres ikke. Stalden 
forventes at skulle renoveres om ca. 10 år. Den forventede renovering ligger inde i re-
vurderingsperioden, og det vil derfor blive vurderet til den tid, hvordan stalden skal ind-
rettes, for til den tid at leve op til BAT. 
  
Vurdering 
Det vurderes, at stalden har en restlevetid, der er længere end retsbeskyttelsesperioden. 
Der er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden og indførelse af anden 
BAT-teknologi. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal betragtes som en eksiste-
rende stald og med den ammoniakemissionsgrænseværdi, der gælder for en eksisteren-
de stald med delvis spaltegulv. 
 
Stald ST-201061 (Poltestald ‐‐‐‐ bufferstald i ansøgt drift) 
Redegørelse 
”Poltestald ‐ bufferstald i ansøgt drift” er en geninddragelse af en eksisterende stald til 
smågrise, som i den oprindelige miljøgodkendelse skulle udgøre en bufferstald. Da den 
del af den oprindelige miljøgodkendelse ikke er udnyttet er der ikke tale om kontinuitets-
brud eller godkendelsespligtig ændring. Stalden er opført i 1998. Den er etableret som et 
toklimasystem med spalter og gyllekummer under spaltearealet, hvilket er BAT for små-
grise.  
 
Vurdering 
Det vurderes, at stalden har en restlevetid, der er længere end retsbeskyttelsesperioden. 
Der er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden og indførelse af anden 
BAT-teknologi. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal betragtes som eksisterende 
stald og med den ammoniakemissionsgrænseværdi, der gælder for en eksisterende stald 
med delvis spaltegulv. 
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Stald ST-201063 (Ny drægtighedsstald) 
Redegørelse 
Ny løbestald der er indrettet til løsgående søer. Der er delvis spaltegulv i stalden og den 
er indrettet med gyllekøling. Delvis spaltegulv og gyllekøling er BAT. Stalden er bygget i 
2013. Stalden forventes at skulle renoveres om ca. 30 år. Den forventede renovering 
ligger inde i revurderingsperioden, og det vil derfor blive vurderet til den tid, hvordan 
stalden skal indrettes, for til den tid at leve op til BAT. 
  
Vurdering 
Det vurderes, at stalden har en restlevetid, der er længere end retsbeskyttelsesperioden. 
Der er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden og indførelse af anden 
BAT-teknologi. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal betragtes som ny stald og 
med den ammoniakemissionsgrænseværdi, der gælder for en ny stald med delvis spalte-
gulv. 
 
Stald ST-201066 (hestestald) 
Redegørelse 
3 eksisterende hestebokse med dybstrøelse placeret i en lade, hvor der også opbevares 
halm. Bygningen er bygget omkring 1990 og forventes først at skulle renoveres om ca. 
10-15 år. Den forventede renovering ligger uden for revurderingsperioden. 
 
Vurdering 
Det vurderes, at stalden har en restlevetid, der er længere end retsbeskyttelsesperioden. 
Der er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden og indførelse af anden 
BAT-teknologi. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal betragtes som en eksiste-
rende stald og med den ammoniakemissionsgrænseværdi, der gælder for en eksisteren-
de stald med dybstrøelse. 
 
Virkemidler 
Der er etableret gyllekøling i ”Ny drægtighedsstald” (ST-201063) med en effekt på 30 %. 
Der tildeles ligeledes mindre råprotein per foderenhed til søerne end normen foreskriver. 
 
BAT-emmisionsniveau 
Det fremgår af Miljøstyrelsens udtalelser om krav til anvendelse af BAT, at hensigten ikke 
er, at virksomheden skal pålægges en bestemt løsning, idet BAT-betragtningen vedrører 
forureningsniveauet. Ifølge ansøgningen reduceres ammoniakfordampningen ved brug af 
gyllekøling i ”ny drægtighedsstald” (ST-201063) samt ved at give søerne mindre råprote-
in per foderenhed end normen foreskriver. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet har tidligere skrevet om anvendelse af BAT: 
 
”Anvendelse af BAT i det ansøgte projekt 
Det følger af nævnets praksis, at Miljøstyrelsens ”Vejledende emissionsgrænseværdier 
opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)” i sager efter hus-
dyrbruglovens §§ 11 og 12 skal anvendes ved vurderingen af, om ammoniakemissio-
nen fra husdyrbrugets anlæg begrænses mest muligt ved anvendelse af BAT. 
 
Ved fastsættelse af en emissionsgrænseværdi for det samlede anlæg skal der ifølge 
vejledningen udregnes emissionsgrænser for henholdsvis nye og eksisterende dele af 
(stald)anlægget. Summen af disse emissionsgrænser udgør emissionsgrænseværdien 
for det samlede anlæg, som skal overholdes af husdyrbruget.” 

 
Ansøger har på baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser og de vejledende 
emissionsgrænseværdier for søer, smågrise og heste beregnet husdyrbrugets samlede 
maksimale ammoniakemission for de enkelte anlæg og dyregrupper. 
 
BAT-niveauet er ved anvendelse af Miljøstyrelsens vejledning beregnet til 3.336,52 kg 
N/år jf. den efterfølgende tabel. Beregningen er endvidere vedlagt som bilag 3. 
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Tabel 7. BAT-beregning. Ammoniakemission fra eksisterende og nye staldafsnit og fra det 
samlede anlæg. 

 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra anlægget er 
3.336,49 kg N/år, jf. nedenstående tabel. 
 
Tabel 8. Ammoniaktab – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk. 

 
 
Samlet vurdering af alle etableringer 
I henhold til § 26, stk. 2 i husdyrbrugloven skal kommunen foretage en samlet vurdering 
af alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden den 1. januar 2007 på 
husdyrbruget, inklusiv bedriftens arealer, dog højest over en 8-årig periode. 
 
Siden 1. januar 2007 er der den 29. september 2010 meddelt miljøgodkendelse af ejen-
dommen til udvidelse af dyreholdet fra 774 søer, 400 smågrise og 400 slagtesvin sva-
rende til 192,12 DE til 1.300 søer, 38.220 og 900 slagtesvin/polte, samt 3 heste svaren-
de til 510,33 DE.  
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I denne tillægsgodkendelse er dyreholdet ændret i forhold til miljøgodkendelsen fra den 
29. september 2010, idet der er ansøgt om 875 søer, 10.500 smågrise (7,2–30 kg) samt 
3 heste (300-500 kg) svarende til 252,46 DE. 
 
Siden 2007 er der således udvidet fra 774 søer, 400 smågrise og 400 slagtesvin svaren-
de til 192,12 DE til 875 søer, 10.500 smågrise (7,2–30 kg) samt 3 heste (300-500 kg) 
svarende til 252,46 DE. 
 
I skema 62878 (bilag 10) har ansøger taget en kopi af den ansøgte tillægsgodkendelse 
(som er skema 59485), men dog med det oprindelige dyrehold angivet i skema 2693. 
Skema 2693 blev brugt til miljøgodkendelsen fra den 29. september 2010. 
 
Skema 62878 indeholder dermed nudriften fra skema 2693 og ansøgt drift fra skema 
59485. 
 
Da skemaet for miljøgodkendelsen (2693) er slået sammen med skemaet for tillægsgod-
kendelsen (59485), så er det muligt at foretage en samlet vurdering af alle etableringer, 
udvidelser og ændringer foretaget på ejendommen siden 1. januar 2007, idet de anvend-
te normtal så er ens. 
 
Det beregnede ammoniaktab på produktionsniveau for de tre skemaer ses i tabellen her-
under. 
 
Tabel 9. Ammoniaktab – uddrag fra diverse beregninger i det digitale ansøgningsskema. 

Kg N/år 
Skema 2693 

(Emission beregnet 22-09-2014) 
Skema 59485 Skema 62878 

Nudrift 2010 3.307,86  2.881,26 

Ansøgt 2010 6.809,92 5.202,75  

Ansøgt 2014  3.336,49 3.336,49 

Difference 3.502,06 -1,866,16 455,23 

 
I tabellen ovenfor burde differencen beregnet i skema 62878 svare til differencen for 
nudrift 2010 i skema 2693 og ansøgt 2014 i skema 59485. Som det ses, så er det ikke 
tilfældet og forskellen skyldes, at der er forskelle i normtallene, hvilket medfører en diffe-
rence. 
 
Da ammoniakemissionen er faldende i ansøgt drift i forhold til miljøgodkendelsen fra 
2010, så er det Aabenraa Kommunes vurdering, at den ansøgte ændring og udvidelse 
over en 8-årig periode lever op til kravene. 
 
Samlet BAT vurdering 
Aabenraa Kommune har ved anvendelse af Miljøstyrelsens vejledninger beregnet, at 
BAT-niveauet er 3.336,52 kg N/år. Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammo-
niakemission fra anlægget er 3.336,49 kg N/år. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at det ansøgte projekt og det stillede vilkår om 
gyllekøling i ST-201063 samt reduceret tildeling af råprotein per foderenhed til søerne 
opfylder alle krav om BAT staldteknologi for at reducere ammoniakemissionen fra anlæg-
get. 
 

6.2 Ventilation 
Alle eksisterende stalde på nær hestestalden er forsynet med mekanisk undertryksventi-
lation med luftindtag via vægventiler og udsugninger placeret ved kip 0,5–1 m over kip. 
 



 

 

36

Der er ikke overdækning på ventilationsskorstenene, hvorved luften kastes lige op. Ven-
tilationsanlæggene er fuldautomatisk reguleret, og er indrettet med følere, klimaanlæg 
og alarm. Anlæggene efterses og justeres ugentlig. Staldafsnit ST-201057, ST-201059 
og ST-201063 har MultiStep-ventilation.  
 
Tabel 10: Ventilation. 

Stald 
nr. 

Ventilationstype 
Maksimal venti-
lation 

Antal afkast  
(udsugninger) 

Højde 
(over ter-
ræn) 

ST 
201057 

Mekanisk under-
tryksventilation med 
luftindtag via væg-
ventiler 

1 x 5.000 m³ 
2 x 9.000 m³ 3 ca. 8 m 

ST 
201058 

Mekanisk under-
tryksventilation med 
luftindtag via væg-
ventiler 

2 x 9.000 m³ 
4 x 13.000 m³ 

6 ca. 8-9 m 

ST 
201059 

Mekanisk under-
tryksventilation med 
luftindtag via væg-
ventiler 

1 x 13.000 m³ 
2 x 12.000 m³ 

3 ca. 9 m 

ST 
201060 

Mekanisk under-
tryksventilation med 
luftindtag via væg-
ventiler 

3 x 13.000 m³ 3 ca. 9 m 

ST 
201061 

Mekanisk under-
tryksventilation med 
luftindtag via væg-
ventiler 

2 x 13.000 m³ 3 ca. 8 m 

ST 
201063 

Mekanisk under-
tryksventilation med 
luftindtag via væg-
ventiler 

3 x 8.000/14.000 
m3 

3 ca. 9 m 

ST 
201066 Naturlig ventilation - - - 

 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der foretages en effektiv drift, tilsyn og rengøring af 
ventilationssystemerne. Aabenraa Kommune vurderer ligeledes, at ventilationssystemet 
ikke giver anledning til gener for de omkringboende med hensyn til støv og støj. Det vur-
deres heller ikke, at ventilationssystemet giver anledning til væsentlige lugtpåvirkninger, 
da lugtgeneafstandene overholdes. 
 

6.3 Fodring 

6.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Der er i den eksisterende miljøgodkendelse pålagt ejendommen restriktioner i forhold til 
fodring.  
 
I den eksisterende miljøgodkendelse er der stillet vilkår om, at type 2 korrektionen skal 
være 0,937. For at overholde den foderkorrektion, så er der i denne ansøgnings nudrift 
indtastet, at indholdet af råprotein højest må være 130,1 gram, således at foderkorrekti-
onen overholdes med de nye normer:  
(((1.540 FE x 130,1 g/FE)/6.250) – 1,50 – (29,4 X 7,2 x 0,024))/27,2 = 0,9366 
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Der anvendes vådfodring til søerne, mens smågrisene fodres med tørfoder. 
 
I ansøgt drift er der indtastet et lavere indhold af fosfor i foderet til søerne, for at kunne 
opfylde BAT kravet for fosfor.  
 
Der anvendes ligeledes en foderkorrektion i forhold til råprotein i ansøgt drift. Foderkor-
rektionen anvendes som virkemiddel til reduktion af ammoniakemissionen i ansøgt drift.  
 
Tabel 11. Effekt af foderoptimering – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med den nuværende og planlagte fodring ikke sker 
en væsentlig påvirkning af omgivelserne. Foderstofferne er de samme som i nudrift, det 
er blot mængderne, der ændres. 
 

6.3.2 BAT foder 

Redegørelse 
Det er forureningsforebyggende (BAT) at gennemføre en effektiv fodring til reduktion af 
udskillelsen af kvælstof og fosfor, ved at sikre, at foderets indhold af næringsstoffer 
modsvarer dyrenes behov – fasefodring, og at næringsstofferne er letoptagelige - egnede 
fodermidler, frie aminosyrer og fytase.  
 
Der er på ansøgningstidspunktet pålagt ejendommen restriktioner i forhold til fodringen 
og tildelingen af råprotein. I nudrift er der derfor indtastet oplysninger som afviger fra 
normen, hvorved husdyrgodkendelse.dk beregner på baggrund af disse. 
 
Der gennemføres fasefodring af søerne, så søer i forskellige stadier (cyklus) kan tildeles 
forskellige foderblandinger. I denne produktion kan der udfodres 2 forskellige blandinger, 
en drægtighedsblanding og en diegivningsblanding. Dette sikrer, at søerne tildeles et 
foder, hvor næringsstofferne er tilpasset netop deres behov. Herved er der mulighed for 
en optimal udnyttelse af foderets næringsstoffer, hvorved mængden af uudnyttede næ-
ringsstoffer mindskes. 
 
Pattegrisene tildeles lidt smågrisefoder i den sidste periode hos soen. I henhold til BREF-
dokumentet er det basis for BAT at fodre svin med successivt foder (fasefodring) med 
lavere samlet protein- og fosforindhold.  



 

 

38

 
Der gennemføres fasefodring af smågrisene, så grisene i forskellige aldre kan tildeles 
forskellige foderblandinger. I denne produktion kan der udfodres 3-6 forskellige blandin-
ger. Foderet er tilsat fytase. Fasefodring og tilsætning af fytase sikrer, at smågrisene 
tildeles et foder, hvor næringsstofferne er tilpasset netop deres alder og behov. Herved 
er der mulighed for en optimal udnyttelse af foderets næringsstoffer, hvorved mængden 
af uudnyttede næringsstoffer mindskes. 
 
Fosfor 
BAT-niveauet for så vidt angår foderets indhold af fosfor er beregnet at være 6.037,3 kg 
P/år ved anvendelse af Miljøstyrelsens vejledning, jf. den efterfølgende tabel. Beregnin-
gen er endvidere vedlagt som bilag 4. 
 
Tabel 12. BAT-beregning. Fosforindhold i den samlede mængde husdyrgødning produce-
ret på anlægget. 

 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den samlede fosformængde fra produktionen er 6.024,5 
kg P/år.  
 
Vurdering 
Det er forureningsforebyggende (BAT) at gennemføre effektiv fodring til reduktion af ud-
skillelsen af fosfor, ved at sikre, at foderets indhold af næringsstoffer modsvarer dyrenes 
behov, og at næringsstofferne er letoptagelige.  
 
Grundlaget for reduktion i næringsstofforurening er i lovgivningen baseret på, at der kan 
anvendes differentierede virkemidler, hvoraf fodring er ét. Foderets indhold af fosfor har 
betydning for koncentrationen af næringsstoffer i gødningen og påvirker herved ansøg-
ningsskemaets beregninger af emissioner fra stalde og lager. 
 
I en beregning over om ejendommen overholder BAT for fosfor som angivet i Miljøstyrel-
sens ”Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af 
den bedste tilgængelige teknik (BAT)”, overholdes BAT ikke for fosfor, hvis der fodres 
efter norm. Som virkemiddel til at overholde BAT fosfor, har ansøger valgt at reducere 
fosfortildelingen til søerne.  
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Ved en foderkorrektionen for søerne (for ændring af indholdet af fosfor pr. FE) beregnes 
fosforindholdet ud fra de faktiske produktionsforhold på bedriften i forhold til foder-
mængde og fodersammensætning samt antal fravænnede smågrise og deres fravæn-
ningsvægt. Ved anvendelse af korrektionen dokumenteres der en ændret udskillelse af 
fosfor i husdyrgødningen.   
 
Der stilles derfor vilkår til det maksimale fosforindhold i husdyrgødningen fra søerne.  
 
"P ab dyr pr. årsso" beregnes ud fra følgende ligning:  
P ab dyr pr årsso = (FE pr. årsso x gram fosfor pr. FE)/1000 – 0,58 – (antal fravænnede 
grise pr. årsso x fravænningsvægt x 0,006 kg P pr. kg tilvækst). 
 
Formlen ser derved således ud for søerne i ansøgt drift: 
(((1.540 FE x 4,65 gram fosfor/FE)/1.000) – 0,58 – (29,4 x 7,2 x 0,006))= 5,31 
 
Ovenstående er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte  
forudsætninger er ikke bindende, men vilkårsligningen skal samlet set overholdes. 
 
Tabel 13. Forudsætninger for beregning og resultat i foderkorrektion for fosfor. 

Faktor Værdi 

Antal søer 875 

FEso pr. kg tilvækst 1.540 

Gram fosfor pr. FEso 4,65 

Antal fravænnede grise 29,4 

Fravænningsvægt 7,2 

Kg P ab dyr pr. år 5,31 

Kg P ab dyr pr. år pr. dyregruppe 4.647 

 
 
Ammoniak 
Det er ligeledes forureningsforebyggende (BAT) at gennemføre en effektiv fodring til re-
duktion af udskillelsen af kvælstof, ved at sikre, at foderets indhold af næringsstoffer 
modsvarer dyrenes behov, og at næringsstofferne er letoptagelige. 
 
Grundlaget for reduktion i næringsstofforurening er i lovgivningen baseret på, at der kan 
anvendes differentierede virkemidler, hvoraf fodring er ét. Foderets indhold af råprotein 
har betydning for koncentrationen af næringsstoffer i gødningen og påvirker herved an-
søgningsskemaets beregninger af emissioner fra stalde og lagere. 
 
Ved en foderkorrektionen for søernes (for ændring af indholdet af råprotein pr. FE) be-
regnes kvælstofindholdet ud fra de faktiske produktionsforhold på bedriften i forhold til 
fodermængde og fodersammensætning samt antal fravænnede smågrise og deres fra-
vænningsvægt. 
Ved anvendelse af korrektionen dokumenteres der en ændret udskillelse af kvælstof i 
husdyrgødningen, hvilket igen medfører en ændret ammoniakemission. 
 
Disse ændringer kan således være en forudsætning for opfyldelse af kravene til reduktion 
af ammoniakemissionen og kvælstof, og der er derfor stillet vilkår til niveauet for korrek-
tionen og til dokumentation af dette. 
 
”N ab dyr pr. årsso” beregnes ud fra følgende ligning: 
N ab dyr pr årsso = ((FEso pr. årsso x gram råprotein pr. FEso)/6250) - 1,98 - (antal fravænnede 
pr. årsso x fravænningsvægt × 0,0257). 
 
Formlen ser derved således ud for søerne i ansøgt drift: 
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(((1.540 FE x 128,5 g/FE)/6.250) – 1,98 – (29,4 x 7,2 x 0,0257)) = 24,24 
 
Ovenstående er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel. De enkelte  
forudsætninger er ikke bindende, men vilkårsligningen skal samlet set overholdes. 
 
Tabel 14. Forudsætninger for beregning og resultat i foderkorrektion for kvælstof. 

Faktor Værdi 

Antal søer 875 

FEso pr. kg tilvækst 1.540 

Gram råprotein pr. FEso 128,5 

Antal fravænnede grise 29,4 

Fravænningsvægt 7,2 

Kg N ab dyr pr. år 24,24 

Kg N ab dyr pr. år pr. dyregruppe 21.212 

 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at projektet med de stillede vilkår af indholdet af 
kvælstof og fosfor lever op til kravet om BAT inden for fodring. 
 

6.4 Opbevaring og håndtering af foder 
Redegørelse 
I nudrift opbevares foder dels i foderlade syd for staldafsnit ST-201061 (er forbundet 
med staldafsnittet gennem overdækket udleveringsgang), samt i 4 fritstående glasfiber 
fodersiloer (3 stk. 11 tons siloer ca. 7 m høje ved foderladen og en 14 tons silo ca. 9 m 
høj ved det nordøstlige hjørne af staldafsnit ST-201061).  
 
Der er ingen ændringer i ansøgt drift  
 
Foder blæses ind i de udendørs siloer. Vitaminer og mineraler leveres i sække. Inde i 
foderladen er der opstillet diverse mindre fodersiloer samt blandekar mv. 
 
Ved levering af foder kan der forekomme støv, men det vurderes, at støvet ikke giver 
gener udenfor husdyrbruget. Der er monteret støvcykloner på fodersiloerne.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den aktuelle foderopbevaring sikrer, at risiko for tilhold 
af skadedyr samt støv- og støjgener mindskes. Der stilles vilkår om, at foder skal opbe-
vares i eksisterende og nye siloer og foderlader, samt at indblæsning af foder i siloerne 
tættest på naboer skal ske i dagtimerne på hverdage. 
 

6.5 Rengøring af stalde 
Redegørelse 
Farestierne og smågrisesektionerne vaskes efter hvert hold (dvs. ca. efter hver 5. uge for 
farestier og ca. hver 8. uge for smågrisesektionerne). Drægtighedsstaldene vaskes ca. en 
til to gange om året og fortrinsvist om sommeren. Det er kun muligt at få udtørret dræg-
tighedsstaldene tilstrækkeligt i sommerperioden. 
 
Rengøring af fare- og smågrisestaldene omfatter også rengøring af ventilationsanlægge-
ne da skidt og snavs øger luftmodstanden og dermed strømforbruget. 
 
Vurdering 
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Aabenraa Kommune vurderer, at den rengøring, der sker inden indsættelse af søer i fa-
restaldene og smågrise i smågrisestaldene, er tilstrækkelig. Der er vilkår til rengøring af 
staldene. 
 

6.6 Energi- og vandforbrug 

6.6.1 Generelt 

Redegørelse 
Elektricitet anvendes primært til ventilation, gyllepumpning, gyllekølingsanlæg, fodring 
samt belysning. 
 
Ventilationssystemet er beskrevet i afsnit 5.2. 
 
Alle staldafsnit (undtaget hestestalden) er udstyret med undertryksventilation, som bru-
ger mindre energi end overtryks- og ligetryksventilation. Alle ventilatorer har tempera-
turstyring. I alle stalde anvendes lysstofrør som belysning.  
 
Der installeres varmegenindvinding i form af gyllekøling i ST-201063, og varmen skal 
anvendes til opvarmning af fare- og smågrisestaldene. 
 
Tabel 15. Energiforbrug. 

Type Forbrug før Forbrug efter 

Elforbrug stald ca. 720.000 kWh ca. 350.000 kWh 

Fyringsolie stald ca. 11.200 l maks. 3.000 l 

Dieselolie til markbruget maks. 4.400 l maks. 4.400 l 

 
Ejendommen forsynes med vand fra Hellevad vandværk. 
 
Fare- og smågrisestaldene rengøres efter hvert hold fravænnede smågrise og hvert hold 
smågrise. Rengøringen foregår med iblødsætning og derefter højtryksrenser. 
 
Der er gennemført en række foranstaltninger for at reducere vandforbruget. Der er drik-
kenipler og vandkopper i alle stalde, og vandventilerne sidder over foderkrybberne, så 
eventuelt vandspild blandes med foderet. 
 
Der er i smågrisestalden etableret elektronisk, intelligent styret overbrusning efter tem-
peratur.  
 
Alle installationer efterses for utætheder mellem hvert hold farende søer og smågrise. 
 
Tabel 16. Vandforbrug. 

Type Forbrug før Forbrug efter 
Drikkevand inkl. drikkevandsspild, staldvask, 
overbrusning, iblødsætning m.v 

Ca. 14.500 m³ Ca. 7.000 m³ 

Rengøring af maskiner Ca. 50 m³ Ca. 50 m³ 

Samlet vandforbrug Ca. 14.550 m3 Ca. 7.050 m3 

 
Vurdering 
Det kan ud fra normtal for elforbrug beregnes, at det årlige elforbrug til 875 årssøer og 
10.500 smågrise er ca. 154.000 kWh, og at vask af stalde øger elforbruget med 52.000 
kWh/år, i alt 206.000 kWh/år. Derudover er der et forventet elforbrug til drift af gyllekø-
lingsanlægget på ca. 74.000 kWh/år. Det forventede elforbrug svarer er således noget 
højere end det beregnede normforbrug. 
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Det kan ud fra normtal for vandforbrug beregnes, at det årlige drikkevandsforbrug inkl. 
drikkevandsspild til 875 årssøer og 10.500 smågrise er ca. 7.000 m3, inkl. vandforbrug til 
vask af stalde, overbrusning, iblødsætning. Det forventede vandforbrug svarer således til 
det beregnede normforbrug. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er taget de nødvendige tiltag til vand- og energibe-
sparelser. Det skal bemærkes, at det angives i kilderne til beregning af normtallene, at 
der kan være betydelige variationer, og at de ansøgte mængder er skønnede. Der er stil-
let vilkår om forbrug og reaktion, hvis forbruget overstiger 10 % af det ansøgte niveau. 
 

6.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 
I alle staldbygningerne er der installeret drikkenipler, som er monteret over fodertruge-
ne, hvilket medfører et mindre vandspild end ved frithængende drikkenipler, idet det 
spildte vand ligger i krybben og optages af grisene i forbindelse med fodring. 
Drikkevandsinstallationer kontrolleres jævnligt for at undgå unødigt spild. 
 
Der er opsat overbrusningsanlæg i alle stalde, og i alle stalde bliver disse anvendt til 
iblødsætning før vask, hvorefter staldene bliver vasket med højtryksrenser med koldt 
vand. Overbrusningen imødekommer et dyrevelfærdsmæssigt krav om mulighed for af-
køling i varme perioder, hvilket dog medfører et øget vandforbrug.  
 
Alle overbrusningsanlæg er klimacomputerstyrede, dvs. at overbrusningen ikke kører om 
natten, i kolde perioder samt i perioder hvor de enkelte staldafsnit er tomme for grise. 
Når der klimamæssigt er behov for overbrusning for at nedkøle grisene, starter over-
brusningen i intervaller, som gør at grisene kan nå at køle sig, men samtidig gør at vand-
forbruget kan holdes på et lavt niveau. 
 
I sommerperioden vaskes staldene ekstraordinært, når der er hedebølge, derved sker der 
både rengøring og køling.  
 
Da den største del af ejendommenes vandforbrug går til drikkevand og foderfremstilling, 
er det vanskeligt at gennemføre store besparelser på det totale vandforbrug, da dyrenes 
behov for drikkevand altid skal tilgodeses. 
 
Der anvendes lavenergibelysning, og det er oplyst, at energibesparende modeller vil blive 
valgt ved udskiftning, og at der ikke tændes kunstigt lys i staldene, når det er lyst uden-
for eller om natten, med mindre der indsættes nye grise.  
 
I forbindelse med ændringen etableres der varmegenindvinding i form af gyllekøling i ST-
201063. Varmen skal bruges i fare- og smågrisestaldene. Der foretages en årlig rengø-
ring af det mekaniske ventilationssystem, og der er valgt MultiStep® ventilation for at 
reducere energiforbruget. 
 
Det er BAT i henhold til BREF for intensiv fjerkræ- og svineproduktion, at der sker regi-
strering af vandforbruget ved måling, detektering og reparationer af lækage. Vandbespa-
relse opnås med vandtildeling med bideventiler samt vask af stalde og maskiner vha. 
højtryksrenser. Desuden anvendes overbrusningsanlægget til iblødsætning af stalde, 
hvilket nedsætter det efterfølgende vandforbrug til rengøring. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrbruget med de beskrevne foranstaltninger til 
reduktion af energi- og vandforbrug lever op til BAT-kravene i EU’s BREF-note. 
 
Der stilles vilkår om, at der skal føres egenkontrol med energi- og vandforbrug. 
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6.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
Spildevand fra svineproduktionen består af: 
• drikkevandsspild, 
• vand fra overbrusningsanlæg, og 
• vaskevand fra vask af produkter fra husdyrhold m.v. 
 
Vandmængderne er indregnet i den producerede mængde gylle. 
 
Spildevand fra produktionen er beregnet ud fra skemasæt fra Landbrugets byggeblade til 
opgørelse af tilstrækkelig opbevaringskapacitet, som er revideret i oktober 2009. Spilde-
vandsmængden er i ansøgt drift beregnet til ca. 0 m3/år, der ledes til gyllebeholder. 
 
Sanitært spildevand består af: 
• spildevand fra driftsbygninger, og 
• spildevand fra beboelsen. 
 
Sanitært spildevand fra beboelsen svarende til ca. 200 m3 årligt ledes til septiktank nord 
for ejendommen, hvor der er etableret et nedsivningsanlæg i græsplænen. I det projek-
terede servicerum etableres bad og toilet. Disse kobles på det eksisterende nedsivnings-
anlæg. Ejendommen er tilmeldt kommunens tømningsordning. 
 
Tag- og overfladevand består af: 
• tagvand fra driftsbygningerne 
• tagvand fra stuehuset 
• overfladevand fra befæstet kørearealer belagt med beton 
 
Alt markarbejde inklusiv sprøjtning sker vha. maskinstation. Der vaskes derfor ikke ma-
skiner eller sprøjte på Hinderupvej 14. 
 
Fra den ca. 500 m2 store betonplads løber overfladevand til en brønd og videre til vand-
løb sammen med tagvand fra bygningerne (bilag 5). 
 
Af nedenstående tabel ses spildevandsmængderne samt renseforanstaltninger.  
 
Tabel 17. Spildevand samt tag- og overfladevand. 

Spildevandstyper 
m³/år før æn-

dring 
m³/år efter 

ændring 
Afledes til 

Sanitært spildevand 
- Beboelsen 
- Driftsbygningerne 

 
200 m³ 

0 m³  

 
200 m³ 
100 m³  

Septiktank og ned-
sivning 

Tagvand fra driftsbygnin-
gerne og stuehuset 

4.185 m³ 4.185 m³ Kiskebæk 

Tagvand fra ST 201063 805 m³ 805 m³ 
Nyetableret grøft 

lige vest for stalden 

Overfladevand fra befæ-
stede kørearealer 

350 m³ 350 m³ Kiskebæk 

 
Vurdering 
Spildevand samt tag- og overfladevand, der kan indeholde rester af organiske stoffer 
såsom foder og gødning, skal ledes til gyllebeholder. 
 
Sanitært spildevand fra stuehuset og driftsbygningerne ledes til nedsivningsanlæg i 
græsplænen ved stuehuset. 
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Udledning af tagvand samt overfladevand fra ubefæstede og befæstede arealer til ned-
sivning til jorden via faskiner eller dræn samt udledning til dræn kræver en forudgående 
tilladelse fra Aabenraa Kommunes spildevandsgruppe. Tillægsgodkendelsen kan ikke lov-
ligt udnyttes uden forudgående tilladelse fra spildevandsgruppen. Det er driftsherrens 
ansvar at fremsende de nødvendige ansøgninger. Aabenraa Kommune vurderer, at ejen-
dommen har de fornødne tilladelser. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at det stillede vilkår sammen med husdyrgød-
ningsbekendtgørelsens generelle regler om håndtering af spildevand samt tag- og over-
fladevand vil sikre, at udledning af spilde- og overfladevand ikke vil medføre forurening 
af miljøet. 
 

6.8 Kemikalier og medicin 
Redegørelse 
Opbevaring af kemikalier og medicin fremgår af nedenstående tabel. 
 
Vask og desinficering foretages med til formålet godkendte midler og varieres efter dyr-
lægens anvisning til sikring af bedste smittebeskyttelse. P.t. anvendes Staldosan. 
 
Marksprøjten fyldes på nuværende tidspunkt ikke med vand på ejendommen. Hvis mark-
sprøjten på et senere tidspunkt fyldes med vand på ejendommen, skal de til enhver tid 
gældende generelle regler overholdes. 
 
Tabel 18. Kemikalier og medicin.  

Type Opbevaringssted Maksimalt oplagret mængde 

Pesticider (kun Round 
Up) 

I nudrift i aflåst skab i 
fyrrum i eksisterende 
foderlade. 

Maks. 3 l 

Vaskemidler (f.eks. va-
ske-/rengørings-
/desinfektionsmidler)  

I foderlade.  Maks. 300 kg 

Medicin 

I køleskab i mellembyg-
ning mellem staldafsnit 
ST 201057 og ST 
201058. 

Ca. en måneds forbrug – maks. 15 
kg 

Myresyre 
Når det benyttes og op-
bevares på ejendommen 
står det i fyrrummet.  

Maks. 150 l 

Da maskinstation står for alt markarbejde, bliver der ikke opbevaret bekæmpelsesmidler 
eller handelsgødning. 
 
Forbrug og type af indkøbte sprøjtemidler svinger fra år til år afhængigt af sygdomsan-
greb. Der vil også være variationer som følge af variation i afgrøder mv. og på den bag-
grund er der ikke vedlagt nogen opgørelse over produktnavne og mængder. Der anven-
des udelukkende godkendte bekæmpelsesmidler. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de stillede vilkår sikres mod forurening fra op-
lag af kemikalier og medicin m.v., således at væsker ikke kan ledes til jord, grundvand, 
overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske udslip. 
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6.9 Affald 

6.9.1 Generelt 

Redegørelse 
Farligt affald, jf. affaldsbekendtgørelsen, skal som hovedregel anmeldes til Aabenraa 
Kommune. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om affaldstype (EAK-kode) samt affal-
dets mængde, emballering, sammensætning og egenskaber. 200 kg farligt affald kan på 
nuværende tidspunkt årligt afleveres på genbrugsstationerne, der kvitterer for modtagel-
sen. Nedenstående tabel er ikke en anmeldelse af farligt affald, men alene en oversigt. 
Farligt affald skal sorteres i separate beholdere og afleveres til godkendte modtagere, 
hvilket skal kunne dokumenteres overfor kommunen. Opbevaring og bortskaffelse af af-
fald skal altid ske efter kommunens ”Regulativ for Erhvervsaffald”. 
 
Der er udarbejdet en oversigt over affaldshåndteringen, både farligt affald og andet af-
fald. Oversigten ses nedenstående. 
 
Tabel 19. Affald. 

Affaldstype 
Opbevarings-
sted 

Transportør Modtageanlæg 
Mængder pr. 
år 

EAK-
kode 

ISAG-
kode 

Olie- og kemi-
kalieaffald: 

      

Blyakkumulatorer - - - - 16.06.01 05.99 

Rester af be-
kæmpelsesmidler 

Aflåst i lade 
(hvis der no-
get) 

Transporterer 
selv 

Genbrugsplads 0 kg 02.01.05 05.12 

Spraydåser I foderrum Transporterer 
selv 

Genbrugsplads 20 kg 16.05.04 23.00 

Kanyler i særlig 
beholder 

I kontor i mel-
lembygning 

Transporterer 
selv Genbrugsplads 2 kg 18.02.02 05.13 

Tørbatterier – 
NiCd 

Foderlade Transporterer 
selv 

Genbrugsplads 0 (genoplade-
lige batterier) 

20.01.33 77.00 

Fast affald:       

Tom emballage 
(papir/pap) Lade 

Marius Peder-
sen Marius Pedersen 

Containeren 
tømmes ca. 
en gang om 
måneden 

15.01.01 50.00 

Tom emballage 
(plast) 

Lade Marius Peder-
sen 

Marius Pedersen 

Containeren 
tømmes ca. 
en gang om 
måneden 

15.01.02 52.00 

Europaller og 
éngangspaller af 
træ 

Lade Retur til leve-
randør 

Retur til leve-
randør  

10 paller 15.01.03  

Lysstofrør og 
elsparepærer 

Lade Transporterer 
selv 

Genbrugsplads Maks. 100 stk. 20.01.21 79.00 

Jern og metal Lade Uniscrap A/S Uniscrap A/S 0-1 ton 02.01.10 56.20 

Tomme medicin-
glas Foderlade 

Transporterer 
selv Genbrugsplads 30 kg  

Afhængig 
af indhold 
/ 
15.01.07 

19.00 

Pap Container i 
Lade 

Marius Peder-
sen 

Marius Pedersen 

Containeren 
tømmes ca. 
en gang pr. 
mdr.  

20.01.01 50.00 

Papir 
Container i 
Lade 

Marius Peder-
sen Marius Pedersen 

Containeren 
tømmes ca. 
en gang pr. 
mdr. 

20.01.01 50.00 

Glas (vindues-
glas) 

Lade Transporterer 
selv 

Genbrug Normalt intet 20.01.02 51.00 

 

Der afbrændes ikke affald på ejendommen, jf. kommunens affaldsregulativ. 
 
Selvdøde og aflivede patte- og smågrise samles i containere. Nord for ST 201061 er der 
placeret en kølecontainer. Selvdøde og aflivede søer og polte opbevares på afhentnings-
pladsen nord for gyllebeholderen på 2.000 m³. Søer og polte overdækkes med kadaver-
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kappe. Afhentningspladsen har bund bestående af spalter, så dyrene er hævet over jor-
den. 
  
Antallet af afhentninger vurderes at være ca. 52 enkelt dyr og ca. 52 containere med 
smågrise. 
 
Vurdering 
Affald skal opbevares, håndteres og bortskaffes efter de generelle regler, herunder efter 
Aabenraa Kommunes til enhver tid gældende regulativer og forskrifter. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger 
til at forebygge og begrænse forureningen og generne fra husdyrbrugets håndtering af 
affald. 
 

6.9.2 BAT affald 

Redegørelse 
Affaldsproduktionen registreres, og dokumentation for afleveret affald gemmes. Affalds-
mængden minimeres ved at være omhyggelig i den daglige drift. 
 
Vurdering 
Som led i udførelse af godt landmandskab, anses korrekt tilrettelæggelse af bortskaffelse 
af produkter og spild for BAT, jf. BAT – grundlaget (EUs BREF-note for intensiv fjerkræ- 
og svineproduktion over en vis størrelse). 
 
Det er BAT at registrere affaldsproduktionen og derved skaffe sig et overblik over evt. 
indsatsområder, hvor man kan minimere affaldsproduktionen. Derfor skal man på ejen-
dommen føre registrering over affaldsproduktionen (i form af f.eks. kvitteringer og faktu-
raer fra godkendt vognmand) samt at bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med 
Kommunens affaldsregulativ. 
 
Aabenraa Kommune vurderer ud fra ovennævnte redegørelse, at husdyrbruget har truffet 
de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbru-
gets drift i forbindelse med håndtering af affald. 
 

6.10 Olie 
Redegørelse 
Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af nye olietanke, samt hvis der er 
spørgsmål om de specielle krav til plasttanke og olietanke på husdyrbruget, så kontaktes 
kommunens ansvarlige for olietanke på miljoe@aabenraa.dk 
 
Ændring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til kommunen. Skemaet til dette fin-
des på kommunens hjemmeside under borger/natur og miljø/miljø/olietanke. 
 
Tankning af diesel sker i dag i laden med hesteboksene. Tanken står således på fast og 
tæt bund uden afløb til overfladevandssystem. Fyringsolietanken står i fyrrummet i den 
eksisterende foderlade.  
 
I nedenstående tabel ses en oversigt over ejendommens olietanke. 
 
Tabel 20. Olietanke.  

Olietanke 
Aktiv/ 

afblændet 
Volumen Årgang Tanknr. 

Olietank til fyringsolie Aktiv 4000 l 1993 87138-01 

Olietank til dieselolie Aktiv 2500 l 1997 79671-01 
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Vurdering 
Olietanken er omfattet af olietankbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1321 af 21. 
december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, 
herefter kaldet olietankbekendtgørelsen. Olietankbekendtgørelsen fastlægger reglerne for 
tankenes indretning, drift, vedligeholdelse og sløjfning med henblik på at sikre mod foru-
rening. Kommunen fører tilsyn efter bekendtgørelsen med at reglerne overholdes. 
 

6.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

6.11.1 Generelt 

Redegørelse 
Anlægget og arbejdsgangene er tilrettelagt med henblik på at minimere risikoen for 
uheld og udslip af gylle og kemikalier m.m. 
 
Gylle 
Gyllen udsluses fra gyllekanalerne til fortanken ved hjælp af ”Træk og Slip systemet”, 
hvilket sikrer en hurtig og effektiv udslusning af gyllen fra svinestaldene. 
  
Træk og Slip systemet er en meget enkel konstruktion. Når plastproppen trækkes ca. 
hver 2. uge skabes der et naturligt undertryk, som får gyllen til at løbe ud i fortanken. En 
udslusning tager blot 2-3 minutter pr. gyllekanal. 
 
Gyllen pumpes med en elpumpe fra fortanken, der er placeret mellem ST-201060 og ST-
201061. Gyllen kan pumpes til alle tre beholdere, der alle har dykket indløb og således er 
sikret mod tilbageløb. Elpumpen er forsynet med en timer og placeret i ST-201060. 
 
Pumpning foregår altid under opsyn, og det tjekkes løbende, om der er plads i gyllebe-
holderne. Der er dog altid en lille risiko for gylleudslip i forbindelse med pumpning fra 
fortank og i forbindelse med udkørsel. 
 
Opsugning af gylle fra gyllebeholder til gyllevogn sker med et selvlæssende tårn på gylle-
vognen. Der er en tilbageløbsfunktion på vognen, der sikrer, at gyllevognen ikke kan 
overfyldes. Desuden styres pumpen fra førerhuset i traktoren, hvilket bevirker, at der vil 
være en person tilstede, og som holder øje med pumpningen. 
 
Det er maskinstationen der står for udkørsel af gyllen. De vil være til stede med deres 
udstyr til at minimere skadens omfang, såfremt der sker en skade. Ved evt. uheld vil der 
straks ske anmeldelse til alarmcentralen. 
 
Der er omfangsdræn ved ST-134637, men ikke ved de to andre gyllebeholdere.  
 
Skulle uheldet være ude og fx en gyllebeholder bryder sammen og gyllen løber ud på 
terrænet, kan gyllen suges op og fjernes. Det vurderes, at der er en meget lille sandsyn-
lighed for, at en gyllebeholder bryder sammen. Gyllebeholderne er omfattet af tiårsbe-
holderkontrolordningen og eventuelle fejl og mangler udbedres løbende. 
 
Der kan ske uheld i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. En gyllevogn kan 
vælte eller der kommer et skybrud umiddelbart efter gylleudbringning. Generelt køres 
der hensigtsmæssigt og vejret vurderes før udbringning, så sandsynligheden for disse 
uheld er meget små. Hvis en gyllevogn vælter – eller en gyllebeholder sprænger – eller 
der sker overfyldning af beholder trods faste procedurer om tjek af kapacitet før over-
pumpning – vil opsamling af gylle øjeblikkeligt blive iværksat og beredskabet tilkaldt. 
 
Strømsvigt 
Der kan ske strømforstyrrelser/-svigt. Derved opstår der risiko for, at gyllekanalerne ikke 
kan tømmes. Det er muligt at tilkalde maskinstation for tømning af kanaler. Ved strøm-
svigt kan staldene ikke ventileres. Til at afværge dette, er der et alarmanlæg tilsluttet 
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ventilationen, så driftsherre tilkaldes i tilfælde af strømsvigt. Driftsherre kan så manuelt 
åbne vinduer/døre osv. 
 
Vand 
I den daglige drift kan der være risiko for at vandrør sprænger, og ved sådanne uheld 
afbrydes vandforsyningen på hovedhanen. 
 
Olie 
Sandsynligheden for driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med påfyldning af fyrings-
olie forventes at være meget lille. Tanken er godkendt og indrettet med sikkerhedsan-
ordninger som påfyldningsalarm. Mindre spild vil blive opsuget med sand eller savsmuld, 
der derefter behandles som farligt affald. 
 
Sandsynligheden for driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med ovennævnte risici, for-
ventes at være meget lille. 
 
Beredskabsplan 
Der er udarbejdet en beredskabsplan for husdyrbrugets miljødel (bilag 9). 
 
Vurdering 
En væsentlig risikofaktor er uheld i forbindelse med håndtering af gylle. Der anvendes på 
denne ejendom automatisk pumpning med timer og gyllevogne er med læssekran. Det er 
derfor vurderet, at risikoen for utilsigtet start af pumper ikke vil forekomme, således at 
der pumpes gylle uden for tanken. Ligesom pumpningen skal ske under opsyn. 
 
Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening, er der pligt til straks at anmelde 
dette til alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette tilsynsmyndighe-
den, Aabenraa Kommune på tlf. 73 76 76 76. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de beskrevne procedurer et taget de nødven-
dige forhåndsregler for at imødegå eventuelle uheld. 
 

6.11.2  BAT driftsforstyrrelser og uheld 

Redegørelse 
Der er udarbejdet en beredskabsplan, hvori forholdsregler i forbindelse med rørbrud, 
uheld med gylle, brand mv. er beskrevet. Anlægget efterses dagligt, og der foretages 
service på anlægget efter behov. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det er BAT at udarbejde en beredskabsplan og at ajour-
føre denne mindst en gang om året. Beredskabsplanen vil være til stor hjælp for drifts-
herren og de ansatte, såfremt der måtte ske et uheld, både med hensyn til små hændel-
ser som f.eks. oliespild og store som f.eks. brand, hærværk o.l. 
 
Det giver endvidere driftsherren en mulighed for at gennemgå bedriften og foretage en 
risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift, således at risikoen for 
forurening i forbindelse med uheld minimeres. 
 
Planen skal gennemgås med de ansatte mindst 1 gang hvert år for at holde planen ajour. 
Planen skal gennemgås med nyansatte, når de tiltræder. 
 
Endvidere er planen kun anvendelig, hvis man kan få fat i den. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med krav om udarbejdelse af en beredskabsplan er 
gjort tilstrækkeligt for at forhindre uheld og udslip. 
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7 Gødningsproduktion og –håndtering 

7.1 Gødningstyper og -mængder 
Redegørelse 
Der produceres flydende husdyrgødning på husdyrbruget. I efterfølgende tabel er angivet 
mængderne efter udvidelsen for hver dyretype. 
 
Tabel 21. Produceret husdyrgødning. 

Dyretype Gødningstype 
Mængde – ansøgt drift 

Gylle Dybstrøelse 

Søer Gylle – 875 årssøer á 6,52 m3 5.705 m3  

Smågrise Gylle – 10.500 smågrise á 0,125 m3 1.310 m3 
 

Heste 
(300-500 kg) 

Dybstrøelse – 3 stk á 4,52 tons  16 tons 

Ekstra vand Gylle 0 m3  

Årsproduktion  7.015 m3 16 tons 

 
Hertil kommer: 

• 0 m3 regnvand 

 
Sammenlagt 7.015 m3 gylle. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der i tilstrækkelig grad er redegjort for produktionen af 
gødningstyper og -mængder. 
 

7.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning 

7.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Der er følgende opbevaringslagre på ejendommen: 
 
Tabel 22. Opbevaringslagre. 

 
 
Gyllebeholder LA-134634 er etableret i 2000. Beholderen er 4 m dyb, heraf ca. 2 m over 
terræn, og den kan rumme 3.000 m3 gylle. Der etableres tæt overdækning i form af na-
turligt flydelag. Beholderen ligger i det hidtidige bebyggelsesareal, men ca. 50 meter 
nord for det eksisterende anlæg. Beholderen er tilmeldt 10 års beholderkontrol, og den 
er blevet kontrolleret den 10. januar 2011.  
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Der var ”Ingen bemærkninger”. Beholderen anvendes til opbevaring af gylle. Der kan 
pumpes gylle fra alle stalde til beholderen via en fortank, der er placeret mellem ST 
201060 og ST 201061, jf. bilag 5. Gyllen pumpes ned under overfladen via et dykket 
indløb. Indløbet er indrettet således, at der ikke er mulighed for tilbageløb. 
 
Gyllebeholder LA-134635 er etableret i 1993. Beholderen er 4 m dyb, heraf ca. 2 m over 
terræn, og den kan rumme 2.000 m3 gylle. Der etableres tæt overdækning i form af na-
turligt flydelag. Beholderen ligger i det hidtidige bebyggelsesareal, men ca. 50 meter 
nord for det eksisterende anlæg. Beholderen er tilmeldt 10 års beholderkontrol, og der er 
blevet bestilt beholderkontrol til udførelse i ultimo 2014. Beholderen anvendes til opbeva-
ring af gylle. Beholderen anvendes til opbevaring af gylle. Der kan pumpes gylle fra alle 
stalde til beholderen via en fortank, der er placeret mellem ST 201060 og ST 201061, jf. 
bilag 5. Gyllen pumpes ned under overfladen via et dykket indløb. Indløbet er indrettet 
således, at der ikke er mulighed for tilbageløb. 
 
Gyllebeholder LA-134637 er etableret i 1988. Beholderen er 4 m dyb, heraf ca. 2 m over 
terræn, og den kan rumme 900 m3 gylle. Der etableres tæt overdækning i form af natur-
ligt flydelag. Beholderen ligger i tilknytning til det hidtidige bebyggelsesareal. Beholderen 
er tilmeldt 10 års beholderkontrol, og er blevet bestilt beholderkontrol til udførelse i ulti-
mo 2014. Beholderen anvendes til opbevaring af gylle. Beholderen anvendes til opbeva-
ring af gylle. Der kan pumpes gylle fra alle stalde til beholderen via en fortank, der er 
placeret mellem ST 201060 og ST 201061, jf. bilag 5. Gyllen pumpes ned under overfla-
den via et dykket indløb. Indløbet er indrettet således, at der ikke er mulighed for tilba-
geløb. 
 
De øvrige gyllebeholdere vist i tabel 22 og tabel 23 etableres ikke alligevel grundet redu-
ceringen i dyreholdet i forhold til den godkendte drift. 
 
Opbevaringskapaciteten på ejendommen fremgår af nedenstående tabel. 
 
Tabel 23. Opbevaringskapacitet flydende husdyrgødning. 
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Der produceres årligt 7.015 m3 gylle inklusiv ekstra vand fra produktionen. Med en sam-
let opbevaringskapacitet på 5.800 m3 i gyllebeholderne svarer det til en samlet opbeva-
ringskapacitet på ca. 9,9 måneder. Opbevaringskapaciteten i gyllekanalerne kan anven-
des som buffer. 
 
Fast husdyrgødning fra hestene smides direkte i gyllebeholderen for at danne flydelag. 
Der opbevares således ikke fast husdyrgødning på ejendommen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med 9,9 måneders opbevaringskapacitet på hus-
dyrbruget er tilstrækkelig opbevaringskapacitet, og at husdyrbruget opfylder kravet om 
opbevaring af flydende husdyrgødning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. 
 

7.2.2 BAT opbevaring af flydende husdyrgødning 

Redegørelse 
BAT med hensyn til gødningsopbevaring er beskrevet i referencedokumentet for bedste 
tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF). 
 
For hver gyllebeholder er der tale om: 
• en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger 
• lageret tømmes hvert år og inspiceres visuelt (tømmes helt 1 gang om året) 
• beholderens bund og vægge er tætte 
• der ingen spjæld er, men alt overpumpes via neddykket rør 
• gyllen kun omrøres umiddelbart før tømning 
• beholderen er overdækket med naturligt flydelag (sikres ved at tilsætte halm efter 

hver tømning)/fast overdækning i form af teltoverdækning 
• Gyllebeholderne kontrolleres ved 10-års beholderkontrollen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den beskrevne indretning og drift sammen med de stil-
lede vilkår lever op til BAT niveauet og sikrer en miljømæssig korrekt opbevaring af hus-
dyrgødningen. Det oplyste overholder gældende regler på området. 
 

7.3 Drift af gyllekølingsanlæg 
Redegørelse 
Der er etablere et gyllekølingsanlæg i ”NY drægtighedsstald” i ST-201063. Selve anlæg-
get er placeret i forbindelse med ST-201063. Effekten af anlægget øges fra de nuværen-
de 17,4 % og til de ansøgte 30 %. 
 
Ved gyllekøling trækkes varme ud af gyllen i gyllekanalerne. Gyllen bliver dermed nedkø-
let, hvilket reducerer ammoniakemissionen. Jo mere gyllen bliver nedkølet, jo mere kan 
ammoniakemissionen reduceres. Det er derfor nødvendigt at beregne den køleeffekt, 
som varmepumpen skal nedkøle gyllen med. Når den nødvendige køleeffekt er beregnet, 
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og gyllekummernes areal og varmepumpens ydelse kendes, kan varmepumpens faktiske 
driftstid beregnes. 
 
I forhold til denne ejendom vurderes det at være BAT, at køle i det omfang varmen kan 
udnyttes. Der skal som minimum køles med en effekt, der sikrer en ammoniakredukti-
onsprocent på 30,0 %. Det årlige antal driftstimer skal være 8.760 timer. 
 
Varde Køleservice har beregnet, at dette svarer til, at der skal køles med ca. 35 W/m2. 
Staldene har et gyllekummeareal på ca. 554 m2, hvilket vil sige, at varmepumpen skal 
have en køleydelse på mindst 19,4 kW i 8.760 h/år. 
 
Den faktiske driftstid afhænger af hvilken størrelse pumpe, der indkøbes til anlægget. 
Dette er ikke fastlagt endnu. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at etablering af et anlæg til gyllekøling er en effektiv måde 
at sikre en reduktion af ammoniakfordampningen fra staldanlægget. Aabenraa Kommune 
vurderer, at der for at sikre en effektiv drift af gyllekølingssystemet skal stilles vilkår i 
overensstemmelse med Miljøstyrelsens Teknologiblad ”Køling af gylle i stalde til søer og 
smågrise” fra den 26. januar 2011. 
 

7.4 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
Bedriftens arealer tilføres ikke kvælstof i anden organisk gødning, som fx spildevands-
slam og kartoffelfrugtsaft.  
 

7.5 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

7.5.1 Generelt 

Redegørelse 
Gyllen udbringes i planternes vækstsæson, som strækker sig fra midt i februar måned til 
og med september måned. Det er en maskinstation, der står for udbringning af husdyr-
gødningen. Maskinstationen har en 20-25 m³ gyllevogn med slæbeslanger/nedfælder. 
Udbringningen forventes at tage 8-10 dage fordelt over året og foregår primært i dagti-
merne. Der vil forekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra marker, hvorpå der er 
udbragt gylle. Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. ned-
bør). Da gyllen nedfældes på sort jord og på græsmarker, reduceres ammoniakfordamp-
ningen og lugtgener pga. mindre fordampning og hurtigere optagelse i planterne.  
 
Der udarbejdes hvert år en gødningsplan, hvorved det sikres at mængden af gødning 
tilpasses afgrødens forventede behov. I planen tages der bl.a. hensyn til jordbundstype, 
sædskifte, vanding, planternes udbytte og kvælstofudnyttelsen. 
 
Der udbringes ikke husdyrgødning på arealer der er vandmættet, oversvømmet, frossen 
eller snedækket. Der er ingen stærkt hældende arealer, og der holdes som minimum en 
9 m randzone til vandløb og søer, hvor det er et lovkrav, eller en 2 m bræmme, hvor det 
er et krav. 
 
Husdyrgødning udbringes under hensyn til de generelle regler, og foregår i videst mulig 
omfang efter godt landmandsskab, hvilket vil sige, at der tages hensyn til naboer, byom-
råder osv. 
 

7.5.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Redegørelse 
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BAT for udbringningsteknik er beskrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige 
teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag. 
 
En del af disse tiltag er dækket af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om 
jordbrugets anvendelse af gødning og plantedække, hvorfor det er et lovkrav at følge 
dem. F. eks: 
• udbringning 200 m fra byområder på weekend- og helligdage,  
• udbringningsmetoder (f. eks. ikke tilladt at bruge bredspreder til gylle),  
• nedfældning på visse arealer tæt på sårbar natur,  
• udbringningstidspunkter, der sikrer optimal optagelse i planter,  
• nedbringning af husdyrgødning udlagt på ubevoksede arealer inden for 6 timer samt 
• maksimale mængder husdyrgødning pr. ha og  
• krav til efterafgrøder. 
 
Det er BAT, i henhold til BREF, at minimere emissionerne fra gødning til jord og grund-
vand ved at afbalancere mængden af gødning med afgrødens krav, samt tage hensyn til 
de pågældende markers karakteristika. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den beskrevne håndtering og udbringning er BAT, idet 
der udarbejdes mark- og gødningsplaner, hvor der tages hensyn til afgrødens behov og 
arealernes karakteristika. Der tages ved udbringning højde for vejrforhold m.v. og ter-
rænhældning ned mod vandløb. Med de stillede vilkår er det vurderet, at håndtering og 
udbringning er i overensstemmelse med gældende lovgivning og retningslinjer, og at der 
arbejdes på at undgå uheld, udslip og påvirkning af miljøet. 
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8 Forurening og gener fra husdyrbruget 

8.1 Lugt 
Redegørelse 
Lugt stammer primært fra staldene. Desuden kan lugt forekomme i forbindelse med 
pumpning, omrøring og udbringning af husdyrgødning.  
 
Lugtgener fra staldanlæg vurderes på grundlag af beregninger i ansøgningssystemet 
www.husdyrgodkendelse.dk, jf. ny beregningsmodel for lugt og ”Vejledende retningslin-
jer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde”, udgivet af Foreningen af 
Miljømedarbejdere i Kommunerne, maj 2002. Vurderingen tager udgangspunkt i den 
længste geneafstand beregnet efter de to modeller. 
 
Geneafstanden for lugt beskriver den afstand fra stalden, hvor der kan forekomme så 
meget staldlugt, at det karakteriseres som ”væsentlige lugtgener”. Geneafstanden fast-
sættes under hensyntagen til forskellige områders følsomhed overfor lugt, jf. Miljøstyrel-
sens web-vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug. I vejledningen 
er anført vejledende lugtgrænseværdier til forskellige områdetyper.  
 
Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbrug omfattet af husdyrbrugslovens § 11 er 
fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til 
enkeltbeboelse, samlet bebyggelse og til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens 
rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde angivet. Såfremt den beregnede 
geneafstand er større end den faktiske afstand, skal der meddeles afslag på ansøgningen 
om miljøgodkendelse. 
 
I www.husdyrgodkendelse.dk er indtegnet eller markeret: 

• alle stalde, 
• den nærmeste enkeltbeboelse uden landbrugspligt og som ikke ejes af driftsher-

ren, 
• den nærmeste samlede bebyggelse, og 
• det nærmeste eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt 

byzone- eller sommerhusområde. 
 
It-ansøgningssystemet beregner geneafstandene og gennemsnitsafstandene. Lugtgene-
afstandene er beregnet ud fra det maksimale antal dyr på stald, og hvor alle de eksiste-
rende og nye staldeafsnit indgår i beregningerne. 
 
Der er ca. 135 m fra staldanlægget og ca. 90 m fra gyllebeholderne til den nærmeste 
nabobeboelse Hinderupvej 8, 6230 Rødekro. Nabobeboelsen er beliggende syd for an-
lægget, og den er noteret med landbrugspligt efter landbrugslovens regler. 
 
Der er ca. 152 m fra staldanlægget og ca. 110 m fra gyllebeholderne til den nærmeste 
nabobeboelse Hinderupvej 10, 6230 Rødekro. Beboelsen er uden landbrugspligt efter 
landbrugslovens regler, og den ejes ikke af driftsherren. Nabobeboelsen er beliggende 
syd for anlægget. 
 
Der er ca. 2.680 m fra anlægget til den nærmeste samlede bebyggelse, der er en del af 
Bovlund Bjerg. Den samlede bebyggelse er beliggende nordvest for anlægget. 
 
Der er ca. 3.640 m fra anlægget til den nærmeste byzone, der er Bedsted. Byzonen er 
beliggende sydvest for anlægget. 
 
Afstandene er målt enten fra nærmeste stald eller gyllebeholder. 
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Tabel 24. Afstande til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig – uddrag fra husdyrgod-
kendelse.dk. 

 

 
 
Resultaterne af lugtberegningerne ses i nedenstående tabel. 
 
Tabel 25. Resultat af lugtberegning – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk. 

 
”0,00” i tabellen betyder, at geneafstanden er større end 1,2 x geneafstanden og er ikke opgivet i tabellen fra 
ansøgningsskemaet. 
 
Det fremgår af tabellen, at alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzo-
ne er overholdt. 
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Der er ikke andre husdyrbrug med mere end 75 DE inden for hverken 300 meter fra by-
zone eller samlet bebyggelse eller 100 meter fra nabobebyggelse. Der er derfor ingen 
kumulation for så vidt angår lugt fra andre staldanlæg på andre ejendomme. 
 
Det teoretisk beregnede konsekvensområde for lugtemission, inden for hvilket lugt kan 
registreres uden at lugten af den grund vurderes at være til gene, er beregnet ved an-
vendelse af formlen 1,6*(LE/s0,6). For det ansøgte projekt er konsekvensområdet for lug-
temission beregnet til 562 m. 
 
Anlæg  
Det største lugtbidrag stammer fra dyreholdet i staldene og fra husdyrgødningen i stal-
dene og gyllebeholderne. Lugtgenerne forsøges dog minimeret ved bl.a. at rengøre jævn-
ligt i og omkring siloer og bygninger, så der ikke opstår uhygiejniske forhold. Døde dyr 
håndteres efter reglerne og døde dyr afhentes senest 24 timer efter at dødsfald er kon-
stateret. 
 
Lugtgeneafstandene til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone beregnes fra de en-
kelte stalde. 
 
De beregnede lugtemissioner i LE/s og OUE fra de enkelte stalde ses i nedenstående ta-
bel. 
 
Tabel 26. Lugtemission fra de enkelte dyretyper i ansøgt drift – uddrag fra husdyrgodke-
delse.dk. 

 
 
Håndtering og udbringning af flydende husdyrgødning 
Der kan forekomme lugtgener i forbindelse med håndtering og udbringning af husdyr-
gødning. 
 
Der vil også kunne forekomme lugtgener fra marker, hvorpå der er udbragt husdyrgød-
ning. Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, vindforhold og evt. nedbør). 
 
Vurdering 
Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbrug omfattet af husdyrbruglovens § 12, stk 3 er 
fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til 
enkeltbeboelse, samlet bebyggelse og til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens 
rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde angivet. Såfremt den beregnede 
geneafstand er større end den faktiske afstand, skal der gives afslag. 
 
Den korrigerede geneafstand er geneafstanden, hvor der er korrigeret for bl.a. vindret-
ning og eventuel kumulation med andre husdyrbrug med mere end 75 DE. Den indehol-
der desuden en korrektion baseret på en bortscreening af staldafsnit, der er placeret 
længere væk end 1,2 gange den samlede geneafstand. 
 



 

 

57

Den vægtede gennemsnitsafstand er en beskrivelse af den reelle afstand mellem staldaf-
snittene og omboende. Den vægtede gennemsnitsafstand beregnes kun for de staldaf-
snit, der ikke er bortscreenet ved at ligge længere væk end 1,2 gange geneafstanden. 
 
Der er ikke andre ejendomme med mere end 75 DE inden for 100 m i forhold til nabobe-
boelse eller indenfor 300 m i forhold til samlet bebyggelse eller byzone. Der er derfor 
ingen kumulation med andre husdyrbrug. 
 
Afstandene fra anlægget til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone er alle længere 
end 1,2 gange geneafstandene. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesni-
veau er derfor overholdt.  
 
Det teoretisk beregnede konsekvensområde for ejendommens lugtimmission, dvs. inden 
for hvilket område lugt kan registreres uden at lugten af den grund vurderes at være til 
gene, er beregnet ved anvendelse af formlen 1,6 * (LE/s0,6). For det ansøgte projekt er 
konsekvensområdet beregnet til 562 m. 
 
Lugt fra gyllebeholderne, der forsynes med tæt overdækning i form af flydelag, vil være 
minimal hen over året. Det er derfor kommunens vurdering, at lugt fra gyllebeholderne 
ikke vil være til gene for naboerne. 
 
Når gyllen omrøres og udbringes, kan der være lugtgener. Det er kommunens vurdering, 
at ansøger med de beskrevne procedurer tager tilstrækkeligt hensyn til de naboer, der 
kunne blive mest generet af dette. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at godkendelsen ikke vil medføre væsentlige lugt-
gener for nabobeboelserne, samlet bebyggelse og byzone, da genekriterierne er over-
holdt. Det kan dog ikke afvises, at nabobeboelserne inden for det beregnede konse-
kvensområde på 562 m kan opleve lugtgener fra anlægget og fra håndteringen af hus-
dyrgødningen. 
 
Aabenraa Kommune fastsætter alene vilkår om, at såfremt der opstår væsentlige lugtge-
ner for de omkringboende, der vurderes at være væsentligt større, end det der kan for-
ventes i følge ansøgningen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og 
gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger. Og at eventuelle udgifter hertil 
skal afholdes af bedriften. 
 

8.2 Skadedyr – fluer og rotter 
Redegørelse 
Ejendommens skadedyrsbekæmpelse sker i overensstemmelse med de nyeste retnings-
linjer fra Skadedyrlaboratoriet, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, DJF, Aarhus 
Universitet. 
 
Der holdes rent og ryddeligt omkring anlægget. Foder og gødningsrester fjernes. Gulve 
og gangarealer holdes rengjorte. Tom emballage og andet affald bortskaffes jævnligt, og 
døde dyr afhentes hurtigst muligt. 
 
Driftsherren har pligt til at anmelde rotter, selv ved mistanke, til Aabenraa Kommune. 
Ved anmeldelse kommer der et bekæmpelsesfirma og inspicerer grunden, bygningerne 
og foretager en effektiv rottebekæmpelse. Ejendommen betaler via ejendomsskatten et 
årligt gebyr til Aabenraa Kommune, så alle kan få besøg af et bekæmpelsesfirma uden 
beregning. Driftsherren har på nuværende tidspunkt en aftale med et bekæmpelsesfirma. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring af foder sker på en sådan måde, at der ikke 
opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). 
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Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at ejendommens håndtering af husdyrgødning 
og rengøring af anlægget er med til at reducere antallet af fluer mest muligt. 
 

8.3 Transport  
Redegørelse 
Alle transporter til og fra ejendommens driftsbygninger og gyllebeholdere foregår via 
Hinderupvej, der er en offentlig vej. 
 
Transporterne til og fra ejendommen vil primært berøre beboelsen Hinderupvej 10, 6230 
Rødekro. 
 
En del af transporterne med husdyrgødning foregår ad interne markveje, dette er især 
arealerne beliggende omkring anlægget. Ved kørsel på offentlig vej passeres enkeltbebo-
elser og samlede bebyggelser (Vellerup og Bovlund Bjerg). Gyllen udbringes med 20 eller 
25 tons gyllevogn med slæbeslanger eller nedfælder. 
 
De ejede arealer ligger inden for 2 km af ejendommen. Aftalearealerne ligger op til 5 km 
væk.  
 
Antallet af transporter af husdyrgødning forventes at falde fra nuværende godkendte ca. 
600 og til ca. 284. 
 
Husdyrgødningen udbringes i planternes vækstsæson, som strækker sig fra 1. februar til 
og med september måned. Udbringningen forventes at tage 8-10 dage fordelt hen over 
perioden og vil primært foregå i dagtimerne. 
 
Antallet af transporter med foder forventes at falde fra ca. 52 til ca. 26. Foder kan blive 
leveret hele døgnet. 
 
Hvorvidt f.eks. fodertransporter passerer tætbeboede områder afhænger af de ruter, som 
firmaer og/eller chaufførerne vælger. Dette ligger udenfor ansøgers indflydelse. 
 
Der anvendes halm som rodemateriale. I den nuværende situation samt i ansøgt drift 
køres der årligt 2 træk hjem. Der kan forekomme støv og støjgener i forbindelse med 
indkøring af halm. Der er dog ingen gener uden for ejendommen, når halmen er bragt i 
hus. 
 
Den væsentligste gene ved transporter til og fra ejendommen, vil være støj og støv. Der 
vil i det omfang, det kan lade sig gøre, tages hensyn til dette ved at undgå kørsel uden 
for normal arbejdstid.   
 
Størsteparten af transporterne sker indenfor normal arbejdstid (mellem kl. 7 og 17) og 
på hverdage (mandag til fredag), mens der i forbindelse med høst og udkørsel af gylle vil 
foregå transporter i aftentimerne. I slutningen af høsten vil der kunne foregå høstarbejde 
om natten. 
 
Tabel 27. Transporter. 

Transporter 

Før udvidelse Efter udvidelse  

Antal/ 
år 

Kapacitet pr. 
transport 

Trans-
port-

middel 

Antal/ 
år 

Kapacitet pr. 
transport 

Transport-
middel 

Foder 52 Op til 30 ton Lastbil 26 Op til 30 ton Lastbil 

Halm 2 36 bigballer Traktor 2 36 bigballer Traktor 

Fyringsolie/ 
brændstof 

7 4.000 l Lastbil 7 4.000 l Lastbil 
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Diverse sække-
varer og big-
bags 

12 2 paller Lastbil 12 2 paller Lastbil 

Levering af 

Sopolte 
12  Lastbil 6  Lastbil 

Smågrise ud 52 325 Lastbil 52 346 Lastbil 

Søer ud 52 32 Lastbil 56 32 Lastbil 

Afhentning af 
døde dyr 52 1 container Lastbil 52 I container Lastbil 

Husdyrgødning / 
gyllevogn 

600 25 ton Gyllevogn 284 25 ton Gyllevogn 

       

Affald 12 100 kg Lastbil 12 100 kg Lastbil 

Transporter i alt 853   509   

 
Antallet af transporter er angivet ud fra bedste skøn. 

 
Interne transporter foregår mellem bygningerne, se bilag 7. 
 
Derudover er der transporter med mindre biler og personbiler, herunder f.eks. dyrlæge. 
 
Vurdering 
Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og efter færdselslovens regler.  
 
Husdyrbruget ligger hensigtsmæssigt for så vidt angår til- og frakørselsforhold.  
 
For at mindske gener fra transport henstiller kommunen til, at transport skal foregå på 
hverdage og inden for normal arbejdstid. Sæsonbetonet arbejde kan dog forekomme 
uden for disse tidspunkter, men skal søges begrænset. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke vil forekomme væsentlige støj-, støv- og lugt-
gener i forbindelse med transporter til og fra ejendommen. 
 

8.4 Støj 
Redegørelse 
Ud over støj fra transporter til og fra ejendommen, kan der også forekomme støj fra le-
vering af foder, foderanlægget, ventilationsanlægget, gyllepumpning og ind- og udleve-
ring af dyr. Kølecontaineren til døde dyr kan også medføre støj. 
 
Intern transport sker hovedsagelig inden for normal arbejdstid, men i spidsbelastninger 
(høst og udkørsel af gylle) kan der forekomme kørsel uden for normal arbejdstid. 
 
Ejendommens primære støjkilder er listet i efterfølgende tabel. 
 
Tabel 28. Støjkilder.  

Støjkilde Placering Driftstid 

Ventilationsafkast På alle staldtage bortset 
fra laden med hestebokse 

Kører døgnet rundt 

Levering af foder Ved fritstående fodersiloer 
og ny foderlade 

06.00-09.00 og 15.00-
19.00 

Foderanlæg I isoleret foderlade  I dagtimer på hverdage 
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Udkørsel af husdyrgødning Ved gyllebeholdere 07.00 – 19.00 

Lastbiler m.v. Afhænger af hvad der 
leveres eller afhentes 

07.00 - 17.00 

 
Transporter og kørsel tilrettelægges, så der opstår færrest mulige gener for omgivelser-
ne, se ovenfor. 
 
Vurdering 
Der er ingen ændringer i støjforholdene i forhold til den eksisterende miljøgodkendelse. 
 

8.5 Støv 
Redegørelse 
I forbindelse med transporter til og fra ejendommen samt ved levering og håndtering af 
foder til svineproduktionen kan der opstå støvgener, hvilket dog oftest er af begrænset 
karakter. Der kan forekomme støvgener ved indkøring af halm. 
 
Det er oplyst, at der er etableret cykloner på fodersiloerne for at reducere støvemissio-
nerne fra disse. 
 
Vurdering 
Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor anlægget. Ansøger opfordres til 
hensynsfuld kørsel på grus- og markveje, så støvgener minimeres. 
 
Cyklonerne på fodersiloerne er medvirkende til, at ejendommen kan drives, uden at dette 
medfører væsentlig påvirkning af omgivelserne fra støv.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at støvgener fra ejendommen ikke vil give anledning til 
væsentlige gener for de omkringboende. 
 

8.6 Lys 
Redegørelse 
Der er lys i staldene efter behov. Lyset er tændt mellem klokken 6.00-16.00 i alle stalde. 
I tidsrummet 16.00-6.00 er alt lys i staldene slukket, dog slukkes lyset i løbestaldene 
først kl. 22.00. 
 
Der er udendørs belysning ved ind- og udleveringsramperne. Projektørerne vil kun være 
tændt ved aktivitet. 
 
Belysningen kan kun ses i meget begrænset omfang uden for ejendommen, da ejen-
dommen er afskærmet med beplantning, og da ind- og udleveringsramperne er placeret, 
så de ikke kan ses fra nabobeboelserne. 
 
Der er ingen udendørs belysning ved hverken silobatteriet eller gyllebeholderne. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at belysningen fra staldene ikke vil give anledning til væ-
sentlige gener for de omkringboende eller påvirke de landskabelige værdier, da lyset i 
staldene enten er slukket, eller er reduceret om natten i tidsrummet kl. 16.00/22.00-
06.00. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at udendørsbelysningen ved ind- og udleve-
ringsramperne heller ikke vil give anledning til væsentlige gener for de omkringboende 
eller påvirke de landskabelige værdier, da lyset kun er tændt i de perioder, hvor der le-
veres smågrise eller søer, og da der ikke er nogen lyskegler vendt mod nabobeboelserne. 
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8.7 Ammoniak – generel reduktion 
Redegørelse 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak fra husdyrbrug omfattet af husdyrbruglo-
vens § 12 er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. For ansøgninger 
fremsendt i 2014 gælder det, at det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen 
fra stald og lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 er 30 %. 
 
Ammoniaktabet fra referencestaldsystemet og fra det valgte staldsystem er henholdsvis 
3.420,88 og 3.801,03 kg N/år. Ansøger har for at kunne overholde det generelle krav om 
reduktion af ammoniakemissionen og BAT kravet valgt følgende virkemidler: 

• Gyllekøling i ST-201063 med en NH4 effekt på 30,0 %. 
• Reduceret tildeling af råprotein til søerne 

 
Den samlede ammoniakemission fra stald og lager er beregnet til 3.336,49 kg N/år, se 
nedenstående tabeller. 
 
Tabel 29. Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau – uddrag fra 
husdyrgodkendelse.dk. 
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Tabel 30. Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra ansøg-
ningssystemet – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk. 

 
 
Vurdering 
Det generelle ammoniakreduktionskrav på 30 % er med de valgte staldsystemer og de 
valgte virkemidler overholdt, da ammoniakemissionen reduceres med 111,55 kg N/år 
mere end det generelle ammoniakreduktionskrav foreskriver. Der er stillet de nødvendige 
fastholdelsesvilkår. 
 

8.8 Ammoniak – individuel reduktion  
Produktionen på Hinderupvej 14 medfører dannelse af husdyrgødning (gylle, fast gød-
ning), som indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor m.fl.). 
Husdyrbrugets stalde og husdyrgødningslagre er hovedkilden til udslip af luftbåren kvæl-
stof (ammoniakfordampning). 
 
Kvælstof og fosfor er begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et natur-
område belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret artssam-
mensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. stor 
nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og kon-
kurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Re-
sultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtyper-
nes tilstand ændres i negativ retning.  
 
Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser 
bevirker således, at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder 
et stort antal lave og lyskrævende plantearter, og temperaturen ved jordoverfladen fal-
der (”mikroklimaet” ændrer sig). Det medfører, at arter, som kræver et varmt mikrokli-
ma (dagsommerfugle, mange biller og andre insekter), forsvinder. 
 
Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre til ændret artssammensæt-
ning. Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indi-
rekte i form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den ansøgte ændring vil give anledning til en reduceret 
emission af ammoniak på 1.866 kg N/år, da det samlede produktionstab i nudrift er på 
5.202 kg og i ansøgt drift er på 3.336 kg/N. 
 
Tabel 31: Emission fra anlægget – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk. 
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Naturarealer omkring ejendommen 
Følgende naturarealer har Aabenraa Kommune besigtiget og/eller analyseret ud fra kort 
og luftfoto: 
 

- Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 inden for en radius af 1.000 
m fra anlægget på Hinderupvej 14 og beliggende i Aabenraa Kommune. 

 
Inden for 1.000 m af anlægget, og i Aabenraa Kommune, ligger der 2 enge, 2 moser og 
4 vandhuller. Naturarealerne er beskrevet under ”§ 3 natur” nedenfor. 
 
Naturtyperne er alle beskyttede i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven. 
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 19 kg N/ha pr. år (Atmosfærisk deposition 
2012. NOVANA, Faglig rapport nr. 73, 2013 og http://dce2.au.dk/pub/SR73.pdf). 
 
Husdyrlovens § 7 

For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod eutrofiering 
med ammoniak må den luftbårne ammoniakdeposition (nedfald) fra husdyrbrug til natur-
arealer omfattet af § 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. (lov nr. 1572 af 
20.12.2006) ikke overstige fastlagte niveauer, jf. husdyrbekendtgørelsens bilag 3.  
 
De naturområder, der er omfattet af § 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v., 
er inddelt i 3 kategorier: 
 
Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggen-
de inden for internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Kategori 2 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er 
beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturty-
perne: Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbe-
skyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttel-
seslovens § 3. 
 
Kategori 3 natur omfatter ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af 
ovenstående kategori 1 og 2. For disse naturtyper skal kommunen foretage en konkret 
vurdering af, om der skal fastsættes krav. Kommunen skal konkret vurdere følgende be-
skyttede, ammoniakfølsomme naturtyper uden for de internationale naturbeskyttelses-
områder, der ikke er omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2: Heder, moser og overdrev, som 
er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen skal også konkret vurdere 
ammoniakfølsomme skove, der er beliggende uden for de internationale naturbeskyttel-
sesområder. 
 
Krav til ammoniakdepositionen for de forskellige ammoniakfølsomme naturtyper, jf. ka-
tegori 1-, kategori 2- og kategori 3-natur, ses af nedenstående tabel. 
 
Tabel 32. Krav til ammoniakdepositionen i de forskellige områder. 
Med "totaldeposition" menes ammoniakdepositionen fra stald og lager fra hele husdyr-
bruget (både fra den ansøgte og eksisterende drift), mens der med "merdeposition" me-
nes ændringen i ammoniakdepositionen fra husdyrbrugets anlæg (stald og lager) som 
følge af det ansøgte. 

Naturtyper Fastsat beskyttelsesniveau 

Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1 

Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i 
nærheden:  
0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug  
0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug  
0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.  

 
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2 
 

Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. 
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Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er be-
skyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og ammoniak-
følsomme skove. 

Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen 
kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg 
N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdepo-
sition end 1,0 kg N/ha pr. år. 

 
Det fremgår af husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Kommunen er dog forpligtet til at foreta-
ge en konkret vurdering af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt til at sikre natur-
områderne den fornødne beskyttelse. Vurderes det ikke at være tilfældet (kun i særlige 
tilfælde), kan kommunen stille forureningsbegrænsende vilkår, som rækker ud over 
ovennævnte fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Aabenraa Kommune har ved undersøgelser af registreringer, kort, luftfotos m.m. vurde-
ret naturforholdene mht. § 7 omkring Hinderupvej 14.  
 
Alle staldafsnit og opbevaringslagre ligger længere væk end 1.000 meter fra nærmeste § 
7 kategori 1 natur og § 7 kategori 2 natur. 
 

 
Kort 2. Placering af naturområder omfattet af husdyrlovens § 7. Den røde cirkel angiver 
en radius på 1.000 meter omkring anlægget. 
 
Gyllebeholderne ligger ca. 220 meter sydøst for det nærmeste § 7 kategori 3 naturområ-
de. Der er tale om en mose (Mose A).  
 
Mose A er i 2010 besigtiget i forbindelse med den eksisterende miljøgodkendelse. Mosen 
blev beskrevet således: 
 
Mindre mose, der er næsten helt tilgroet med piletræer. Arealet grænser op til Kisbæk 
mod vest og mod dyrkede marker mod øst. Vegetationen består i høj grad af næringsto-
lerante arter som grå-pil, lav ranunkel, ager-tidsel, stor nælde, mose-bunke, lyse-siv, 
hindbær, hundegræs m.fl. I den vestlige del findes et lille lysåbent parti med tagrør.  
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Mosen er meget næringsberiget i forhold til en upåvirket referencetilstand og den aktuel-
le naturtilstand vurderes til at være ringe (klasse IV).  
 
Der er lavet beregninger på merdepositionen og den totale deposition af ammoniak fra 
anlægget til mosen. 
 
Tabel 33. Merdeposition og totaldeposition til § 7 kategori 3 mosen (mose A) beliggende 
ca. 220 meter nordvest for anlægget – uddrag fra scenarieberegning 69834. 

 
 

 
Kort 3. Placering af Mose A i forhold til anlægget. Mose A er omfattet af husdyrlovens § 7 
stk. 1, nr. 3. Lokaliteten er besigtiget i forbindelse med den i 2010 givne miljøgodkendel-
se. 
 
Ejendommens sydligste gyllebeholder ligger ca. 330 meter nord for en anden § 7 katego-
ri 3 mose (mose B). 
 
Mose B er ligeledes besigtiget i forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2010. Mose B blev 
beskrevet således: 
 
Mindre mose, der er bevokset med diverse træer som f.eks. rød-el, grå-pil, alm. hyld, 
ahorn, stilk-eg, rød-gran m.fl. I bunden findes mose-bunke, vorterod, stor nælde, ager-
tidsel m.fl. I den sydlige del er det er vådt område med dominans af lyse-siv, bredbladet 
dunhammer og tagrør. Der er flere små, tilgroede vandhuller i dette område.  
Mosen er meget næringsberiget i forhold til en upåvirket referencetilstand og den aktuel-
le naturtilstand vurderes til at være ringe (klasse IV). 
 
Der er lavet beregninger på merdepositionen og den totale deposition af ammoniak fra 
anlægget til mosen. 
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Tabel 34. Merdeposition og totaldeposition til § 7 kategori 3 mosen beliggende ca. 330 
meter syd for anlægget - uddrag fra scenarieberegning 69831. 

 
 

 
Kort 4. Placering af Mose B i forhold til anlægget. Mose B er omfattet af husdyrlovens § 7 
stk. 1, nr. 3. Lokaliteten er besigtiget i 2010. 
 
Vurdering 
Merdepositionen til moserne er naturligt nok beregnet til 0,0 kg N/ha pr. år, da ammoni-
akemissionen fra ejendommen i ansøgt drift er mindre end i nudriften. Totaldepositionen 
er beregnet til 0,9 kg N/ha pr. år i forhold til mose A og til 0,4 kg N/ha pr. år i forhold til 
mose B.  
 
Da den beregnede merdeposition er lavere end 1 kg, er husdyrlovens beskyttelsesniveau 
overholdt. Det fremgår af husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelses-
niveauet, der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe 
overensstemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. 
 
Det vurderes derfor, at den beregnede merdeposition på 0,0 kg N/ha/år og total deposi-
tion på 0,9 kg N/ha/år (mose A) hhv. 0,4 kg N/ha/år (mose B) betyder, at ændringen af 
produktionen ikke vil forringe forholdene i området generelt. 
 
Der stilles ikke yderligere vilkår i forhold til anlægget og dettes ammoniakemmision i for-
hold til mose A og mose B. 
 
§ 3 natur 

Jf. husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der fore-
kommer andre naturarealer end ”§ 7-arealer”, som kan blive påvirket af ammoniakemis-
sionen fra Hinderupvej 14. 
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Desuden gælder det jf. naturbeskyttelseslovens § 3, at tilstanden af visse naturarealer 
ikke må ændres, når de har et vist areal, naturindhold m.m. 
 
Endeligt gælder ifølge kommuneplanens udpegning af særligt næringsfattige naturarea-
ler, at der på eller i nærheden af disse arealer ikke må ske etablering eller udvidelse af 
husdyrbrug eller andet, som i væsentlig grad forringer den biologiske mangfoldighed, og 
der skal foretages en konkret vurdering af, om påvirkningen af naturarealerne er uaccep-
tabel høj. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
Der er ikke umiddelbart naturområder nær bedriften, som er særligt næringsfattige na-
turområder (visse heder, moser, overdrev). Da de to nærmeste naturtyper har en am-
moniakdeposition under 1 kg og da ejendommen har reduceret ammoniakemissionen, så 
er der ikke beregnet på ammoniakdepositionen til andre naturtyper end mose A og mose 
B inden for 1.000 meter af anlægget. 
 

 
Kort 5. Placeringen af de beskrevne naturområder nær anlægget. Der røde cirkel har en 
radius på 1.000 m. Der er beregnet ammoniakdeposition til mose A og mose B. 
 
Som det fremgår af kortet, så ligger der ingen § 3 naturområder i forbindelse med de 
arealer, der ligger i Aabenraa Kommune. 
 
Vurdering (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
Vandløb 
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlæg-
get, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde 
næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer i området. Der er kun 220 meter fra heste-
stalden til nærmeste beskyttede vandløb, Kisbæk. 
 
Vandhuller 
Der er 4 vandhuller beliggende inden for en afstand af ca. 1.000 meter til anlægget.  
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De fleste af vandhullerne er omgivet af dyrkede arealer. Nogle af vandhullerne er besig-
tiget. Det vurderes, at den primære indflydelse på vandhullernes naturtilstand er de om-
kringliggende arealer, og den måde arealerne dyrkes på med gødskning og sprøjtning, 
samt hvorvidt der er bræmmer omkring vandhullerne, der minimerer risikoen for overfla-
deafstrømning af f. eks. gødningsberiget overfladevand fra markarealet.  
 
Den luftbårne ammoniak vurderes at have sekundær betydning for vandhullernes natur-
tilstand, da deposition af kvælstof på vandoverflader er forholdsvis begrænset sammen-
lignet med depositionen på vegetation, træer og buske, hvor overfladearealet til afsæt-
ning er meget større (Teknisk notat fra DMU, version 1, december 2006). Den tilførte 
mængde ammoniak fra luften vurderes derfor som meget begrænset i forhold til den 
mængde næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer. 
 
Ammoniak fra anlægget og udvidelsen vurderes således ikke at forringe naturtilstanden i 
vandhullerne væsentligt i forhold til udgangspunktet.  
 
Moser 
Der ligger to moser inden for 1.000 m af ejendommen. Moserne er beskrevet herover. 
Det er vurderet, at den beregnede merdeposition ikke vil forringe naturtilstanden i mosen 
væsentligt i forhold til udgangspunktet. 
 
Enge 
Der er to enge inden for en afstand på 1.000 m. 
 
Eng B er besigtiget af Aabenraa Kommune den 26. november 2008. Naturværdien for 
engen er vurderet til at være ringe.  
 
Alle 3 enge inden for 1.000 m af anlægget vurderes at falde ind under undertyper, som 
er næringsstofrige og kulturprægede, og derfor uden egentlig tålegrænse. 
 
Ammoniak fra anlægget og udvidelsen vurderes således ikke at forringe engenes naturtil-
stand væsentligt i forhold til udgangspunktet.  
 
Natura 2000 
Kommunen skal vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EF-
habitatdirektiv-forpligtelserne. Det omfatter bl.a. at produktionen ikke medfører negative 
påvirkninger af de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internationale 
naturbeskyttelsesområder, og forholdene for arter omfattet af direktivets bilag IV må 
ikke forringes. 
 
Anlægget ligger ca. 8,5 km sydøst for Mandbjerg Skov, som udgør EF-habitatområde nr. 
H201.  
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Kort 6. Natura 2000 områdets beliggenhed i forhold til Hinderupvej 14, der ligger i mid-
ten af den røde cirkel, der har en radius på 1.000 m. 
 
Vurdering 
Jævnfør teknisk notat fra DMU(2006) er bidrag til depositionen af kvælstof negligerbar, 
når afstanden fra kilden er omkring 3 km. Da der er ca. 8,5 km til nærmeste del af 
Mandbjerg Skov, er det Aabenraa Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i målelig 
grad vil påvirke udpegningsgrundlaget for habitat- og fuglebeskyttelsesområdet i de tre 
skove.  
 
Der stilles derfor ikke forureningsbegrænsende vilkår i forbindelse med ammoniakemissi-
onen fra Hinderupvej 14. Der stilles vilkår til begrænsning af ammoniakudledningen med 
baggrund i BAT-kravene. 
 
Redegørelse og vurderinger vedr. arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-
arter) findes i afsnit 8.7. 
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9 Påvirkninger fra arealerne  

9.1 Udbringningsarealerne 
Redegørelse 
Udbringningsarealerne til Hinderupvej 14 ligger rundt om ejendommen og inden for en 
afstand af 5 km fra ejendommen.  
 
Tillægsgodkendelsen omfatter de udbringningsarealer, der fremgår af ansøgningens af-
snit 4.1 (se bilag 1). Placeringen af udbringningsarealerne fremgår af oversigtskort her-
under. Udbringningsarealerne ligger i Aabenraa Kommune og i Tønder Kommune.  
 

 
Kort 7: Ejendommens udbringningsarealer. 
  
Det er oplyst i ansøgningen, at husdyrbruget råder over 146,71 ha ejede udbringnings-
arealer. Der er ingen forpagtningsaftaler, men 1 gylleaftale.  
 
Tabel 35. Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer. 
Ejede arealer 

Adresse Udbringningsareal ha 
Hinderupvej 14, 6230 Rødekro 146,71 
Gylleaftale 

Adresse Udbringningsareal ha 
Bovlundbjergvej 37, 6535 Branderup 149,72 
  
 296,73 
 
Ejendommen producerer efter ændringen samlet 252,46 DE husdyrgødning. 
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Tabel 36. Produceret husdyrgødning på bedriften - uddrag fra det digitale ansøgnings-
skema. 

 
 

Af de 252,46 DE som produceres på bedriften afsættes 47,07 DE til gylleaftaler, der blev 
godkendt i forbindelse med den eksisterende miljøgodkendelse.  
 
Tabel 37. Husdyrgødning afsat til modtager - uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
Den totale mængde husdyrgødning, som arealerne modtager, ses i nedenstående skema. 
 
Tabel 38. Husdyrgødning tildelt arealerne - uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
De 205,38 DE som produceres på ejendommen og tilføres til de ejede arealer kræver 
146,7 ha, da der køres med 1,4 DE/ha på arealerne. 
 
Med 146,71 ha er der således areal nok til produktionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

72

Tabel 39. Information om arealerne - uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 

9.1.1 Arealanvendelse 

Redegørelse 
Der anvendes referencesædskifte svarende til standardsædskiftet på arealerne. Det be-
tyder, at der er taget højde for den værst tænkelige situation. Der er altså ikke risiko for 
større udvaskning af nitrat til overfladevand og grundvand eller fosforoverskud end det 
her angivne, hvis der anvendes andre sædskifter end referencesædskiftet.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at sædskiftekravene er overholdt. 
 

9.1.2 Aftalearealer 

Der er 149,72 ha aftalearealer til produktionen. Arealerne blev godkendt i forbindelse 
med den eksisterende miljøgodkendelse, så forholdene er uændrede bortset fra, at der 
afsættes mindre husdyrgødning til arealerne. 
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Tabel 40. Aftalearealer - uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
Vurdering 
Der er i tillægsgodkendelsen medtaget 146,71 ha ejet areal og 149,72 ha gylleaftale. 
 
I den eksistende miljøgodkendelse er det ejede areal på 146,89 ha og gylleaftalen er på 
149,72 ha. 
 
Forskellen i ejet areal skal findes i, at noget harmoniareal er udtaget som randzone og at 
nogle i miljøgodkendelsen planlagte etableringer af bygninger og gyllelagune ikke er ble-
vet til noget, hvorfor noget planlagt bygningsareal fortsat kan indgå som harmoniareal. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at ændringerne i ejet areal er bagatelagtige, og derfor er 
der ikke, i forhold til beskyttet natur, nogle ændringer i vurderingen af arealerne i forhold 
til den eksisterende miljøgodkendelse.  
 
Dyretrykket i ansøgt drift stiger fra 1,35 DE/ha til 1,40 DE/ha, men da den samlede 
mængde N ab lager falder fra 23.757,70 kg N til 18.721,80 Kg N, så er det vurderet, at 
ændringen i DE/ha ikke har nogen negativ påvirkning i forhold til udvaskningen, da den 
samlede mængde N reduceres.  
 
Mængden af P ab lager stiger fra 2.626,30 kg P til 4.900,59 kg P, men da tillægsgodken-
delsen overholder det generelle beskyttelsesniveau for P, så er det ligeledes vurderet, at 
ændringen ikke har nogen betydning. 
 
Der er ingen arealer i nitratfølsomme indvindingsområder. 
 
Den miljømæssige vurdering af udspredningsarealerne er sket ud fra de opgivne arealer i 
husdyrgodkendelse.dk. En udvidelse eller ændring af udspredningsarealerne må ikke ske, 
uden at kommunen først har vurderet arealerne. 
 
Ændringer af udbringningsarealerne skal anmeldes senest den 1. august til Aabenraa 
Kommune, der vurderer, hvorvidt de nye arealer er sårbare. 
 

9.2 Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bi-
lag IV) 

Redegørelse 
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Der er ingen nye registreringer af arter omfattet af artsfredning eller optaget på nationa-
le eller regionale rødlister på/ved udbringningsarealerne i forhold til den eksisterende 
miljøgodkendelse af den 29. september 2010.  
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10 Oversigt over bedste tilgængelige teknik 
(BAT)/renere teknologi 

Redegørelse 
BAT er en central del af tillægsgodkendelsen.  
 
BAT = Best Available Techniques.  
 
BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IPPC-direktivet1 (nu IE-direktivet), hvoraf fremgår 
følgende: 
 
I direktivets artikel 2, nr. 11, defineres "den bedste tilgængelige teknik" som: "det mest 
effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk 
for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænse-
værdier med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse 
emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed." 
 
Der forstås ved: 
 
"teknik": både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, 
vedligeholdes, drives og lukkes ned. 
 
"tilgængelig": udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan an-
vendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der 
tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produce-
res i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over 
teknikken på rimelige vilkår. 
 
"bedste": mest effektiv teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for mil-
jøet som helhed. 
 
Fastlæggelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) og fastsættelse af emissi-
onsgrænseværdier for så vidt angår ammoniakemission fra det samlede anlæg 
og fosforindhold i den samlede mængde husdyrgødning produceret på anlægget  
 
Sammenfatning 
Miljøstyrelsen har i maj 2011 udgivet: Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige 
ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) til husdyrbrug med konventionelt 
hold af søer med pattegrise til fravænning samt konventionel produktion af smågrise og 
slagtesvin omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12. 
 
Det fremgår heraf, at den bedste tilgængelige teknik (BAT) skal fastlægges med henblik 
på fastsættelse af emissionsgrænseværdier for det samlede anlæg. Ansøger og godken-
delsesmyndighed skal inddrage relevante teknikker og teknologier inden for følgende led 
i produktionskæden: fodring, staldindretning, herunder svovlsyrebehandling og separe-
ring af gylle, biologisk og kemisk luftrensning samt opbevaring af husdyrgødning. 
 
Hvis den faktiske ammoniakemission fra anlægget (det ansøgte projekt) ikke overskrider 
den vejledende emissionsgrænseværdi fastsat for det samlede anlæg, så overholder pro-
jektet husdyrbruglovens krav om, at husdyrbruget skal begrænse ammoniakemissionen 
mest muligt ved anvendelse af BAT. 
 
Ansøger har metodefrihed til selv at bestemme kombinationen af forskellige teknikker og 
teknologier inden for fodring, staldindretning, herunder svovlsyrebehandling og separe-
ring af gylle, biologisk og kemisk luftrensning samt opbevaring af husdyrgødning, samt 
hvor på anlægget og til hvilke dyretyper teknikkerne og teknologierne ønskes anvendt. 
  

                                           
1 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
kodificeret ved direktiv 2008/1/EF 
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Miljøstyrelsens ”Introduktion til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænse-
værdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for 
husdyrbrug omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12” fra 2010 
 
Den bedste tilgængelige teknik (BAT) skal fastlægges med henblik på fastsættelse af 
emissionsgrænseværdier. Ansøger og godkendelsesmyndigheden skal inddrage relevante 
teknikker og teknologier inden for følgende led i produktionskæden: 
 
Anlæg 

• Fodring 
• Staldindretning, herunder svovlsyrebehandling af gylle samt biologisk og kemisk 

luftrensning 
• Opbevaring af husdyrgødning 

 
Udbringningsarealer 

• Udbringning af husdyrgødning 
 
Miljøstyrelsen finder, at en kombination af teknologier og teknikker tilsammen kan udgø-
re den bedste tilgængelige teknik (BAT). Selvom alle led i produktionskæden skal inddra-
ges i vurderingen af den bedste tilgængelige teknik (BAT) er det vigtigt at understrege, 
at det efter IPPC-direktivet ikke er noget krav om, at den bedste tilgængelige teknik 
(BAT) for husdyrbrug skal bestå af teknikker og teknologier inden for alle led i produkti-
onskæden. 
 
Miljøstyrelsen udleder af IPPC-direktivets artikel 8, at den kompetente myndighed med-
deler en godkendelse for anlægget indeholdende vilkår, der sikrer, at anlægget opfylder 
kravene i IPPC-direktivet. Når dette sammenholdes med den kendsgerning, at den bed-
ste tilgængelige teknik (BAT) ikke skal fastlægges for hvert enkelt led i produktionskæ-
den, men som en kombination af teknikker og teknologier, finder Miljøstyrelsen, at emis-
sionsgrænseværdier for de relevante forurenende stoffer efter IPPC-direktivet skal fast-
sættes for anlægget som sådan. 
 
Miljøstyrelsen finder endvidere, at det er hensigtsmæssigt, at emissionsgrænseværdier 
på baggrund af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for det enkelte forurenende stof 
fastsættes for:  

• Husdyrbrugets anlæg (på baggrund af en vurdering af teknikker og teknologier 
indenfor fodring, staldindretning samt opbevaring/behandling af husdyrgødning)  

• Husdyrbrugets udbringningsarealer (på baggrund af en vurdering af teknikker og 
teknologier indenfor udbringning af husdyrgødning) 

Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at så længe ansøger samlet set overholder den eller 
de af godkendelsesmyndigheden fastsatte emissionsgrænseværdi(er), har ansøgeren ret 
til selv at bestemme: 

• Hvilke teknikker og teknologier som er mest hensigtsmæssige for ansøger at an-
vende i driften af husdyrbruget  

• Hvor på anlægget – både nyetablerede og eksisterende dele af anlægget - ansø-
ger ønsker at anvende teknikker og teknologier til opfyldelse af emissionsgrænse-
værdier. 

 
Aabenraa Kommune har taget stilling til ansøgerens BAT-oplysninger, og Aabenraa 
Kommune har vurderet, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i 
relation til husdyrbrugloven. 
 
Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i 
tillægsgodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne. Nødvendige vilkår 
er stillet i afsnit 2. 
 
I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over, hvilke områder BAT-redegørelsen 
har omfattet og i hvilke afsnit redegørelse og vurdering kan findes. 
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Tabel 41. BAT oversigt. 

BAT områder Redegørelse og vurdering  

Staldindretning Afsnit 6.1 

Foder Afsnit 6.3 

Forbrug af vand og energi Afsnit 6.6 

Reduktion af ammoniakemission Afsnit 6.1+6.3+7.2+7.3 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte hændelser Afsnit 6.11 

Opbevaring/behandling af husdyrgødning Afsnit 7 

Udbringning af husdyrgødning Afsnit 7 

Reduktion af udvaskning af nitrat Afsnit 9 

Fosforoverskud og udledning af fosfor  Afsnit 9 

Management Se nedenstående 

 
Management 
Management er en beskrivelse af hvilke ledelses- og egenkontrolrutiner, der anvendes 
for at styre husdyrbrugets miljøforhold herunder rutiner vedrørende de anvendte tekno-
logier. 
 
Miljø- og ressourcestyring bygger på en helhedsvurdering ud fra et princip om at stræbe 
mod renere teknologi i landbrugsproduktionen. Det drejer sig om at minimere anvendel-
sen af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., således at tabene til omgivelserne 
bliver så små som muligt under hensyntagen til produktionens lønsomhed. 
 
I forhold til BAT skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og 
udkørsel, således at omgivelserne i øvrigt påvirkes mindst muligt.  
 
Det er BAT at registrere affaldsproduktionen og derved skaffe sig et overblik over even-
tuelle indsatsområder, hvor man kan minimere affaldsproduktionen. Derfor skal man på 
ejendommen føre registrering over affaldsproduktionen (i form af f.eks. kvitteringer og 
fakturaer fra godkendt vognmand). 
 
Udarbejdelse og ajourføring af en beredskabsplan opfatter kommunen som værende 
BAT, idet udarbejdelsen af planen gør, at driftsherren får vurderet og gennemtænkt for-
skellige former for procedurer ved diverse uheld, således at eventuelle skader ved uheld 
kan minimeres. 
 
Ansøger oplyser, at der føres regelmæssigt tilsyn med besætningen for at sikre, at vel-
færden hos dyrene er optimal. Dette sikrer den bedste effektivitet. 
 
Der lægges stor vægt på god management og staldhygiejne. 
  
Ansøger har sundhedsrådgivning med sin dyrlæge, der kommer på besøg en gang om 
måneden, for at optimere management og sundhed i besætningen. 
 
Der føres journal over udbringning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne i 
form af mark- og gødningsplan, som endvidere bruges til planlægning af kommende sæ-
sons udbringning.  
 
Der føres ikke løbende journal over vand- og energiforbrug samt spild, men energifor-
brug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet. Elselskabet opgør dog elforbruget hver 
måned, da der månedligt skal betales for el. Vandforbrug skal fremadrettet aflæses 4 
gange årligt. 
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Der er vilkår om årlig ajourføring af beredskabsplanen, hvori forholdsregler i forbindelse 
med rørbrud, uheld med gylle, brand m.v. er beskrevet. Anlægget efterses dagligt for 
utætheder m.v., og der foretages løbende service på anlæggene efter behov. 
 
Der er ikke udarbejdet egentlige planer for reparation og vedligehold. Der foretages dag-
lige tjek og løbende service på anlæggene. 
 
Der er ikke udarbejdet egentlige uddannelses- og/eller efteruddannelsesplaner for de 
ansatte. 
 
Husdyrgødningen udbringes så vidt muligt ikke på søndage og helligdage, og der køres 
så vidt muligt ikke op til beboelsesejendomme på lørdage. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der i ansøgningen systematisk er sket en gennemgang 
af, om de teknologier, der er valgt inden for de enkelte områder, lever op til niveauet for 
BAT, og at bedriften anvender den bedste tilgængelige teknik. 
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11  Alternative muligheder og 0-alternativet  
Alternative muligheder 
Der er ikke overvejet andre lokaliseringsalternativer, da beskyttelsesniveauerne for lugt, 
ammoniak, overfladevand og grundvand overholdes, og der udelukkende ændres i eksi-
sterende staldanlæg. 
 
Oprindeligt var der ansøgt om etablering af flere nye stalde og en gyllelagune, men den 
generelle økonomiske krise har bevirket, at det store miljøgodkendte projekt er blevet 
nedjusteret, så der i højere grad er tale om, at man i stedet udnytter de eksisterende 
rammer optimalt. 
 
Andre ammoniakreducerende teknologier har været overvejet, men de er ikke fundet 
relevante af ansøger.  
 
Ejendommen er bevidst blevet udviklet i retning af en tidssvarende ejendom med sohold 
og smågriseproduktion. Det er derfor ikke et reelt alternativ at forestille sig, at produkti-
onen bliver neddroslet eller afviklet indenfor de kommende år. 
 
0-alternativet 
Ansøgningen beskriver dels de miljømæssige konsekvenser af produktionen, dels forskel-
len i miljøpåvirkningen mellem den ansøgte produktion og den produktion, der tidligere 
er miljøgodkendt og som ikke er en mulighed på nuværende tidspunkt. 
 
Ønsket om produktionstilpasningen er begrundet i behovet for tilpasning til strukturud-
viklingen i landbruget. Stigende priser på råvarer samt bortfald af tilskud medfører et 
behov for yderligere rationalisering og effektivisering, herunder øget specialisering og en 
større produktion. Udvidelsen er dermed baseret på, at bedriften fortsat skal være kon-
kurrencedygtig og tidssvarende samt kunne fastholde beskæftigelsen. 
 
Såfremt der ikke opnås tillægsgodkendelse til den ønskede produktionsændring vil ansø-
ger have en ejendom, der ikke er optimal. Det vil betyde, at ansøger på sigt må nedlæg-
ge anlægget. Det vil betyde tab af arbejdspladser på ejendommen og i følgeindustrierne 
samt bidrage til en yderligere affolkning af landdistrikterne, samt tab af store økonomi-
ske investeringer. 
 
Med tillægsgodkendelsen vil det for ansøger være muligt at opnå en større rationalisering 
i arbejdsgangen, hvilket vil medføre, at det daglige arbejde udføres på den mest optima-
le måde. Dette vil endvidere sikre, at ansøger får større mulighed for at tiltrække kvalifi-
ceret arbejdskraft, der kan være med til at aflaste ansøger i det daglige og sikre, at an-
søger opnår mere tid til driftsledelse, når der sker en aflastning i det mere manuelle ar-
bejde. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at 0-alternativet ikke er realistisk. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at ansøger har vurderet de realistiske alternati-
ve muligheder, og at det valgte alternativ er det eneste realistiske alternativ. 
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12  Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
Hvis ansøger permanent vil ophøre med sohold på ejendommen, vil ejendommen formo-
dentlig blive solgt til en anden soproducent med fortsat drift for øje. 
 
Hvis dyreholdet mod forventning skal afvikles, vil det blive sikret, at der ikke kan opstå 
forurening og gener fra anlægget. Oplagret husdyrgødning i gødningskanaler og gyllebe-
holdere, foderrester, farligt og andet affald, maskiner og andet materiel vil blive for-
skriftsmæssigt bortskaffet. 
 
Gyllebeholderne vil eventuelt blive udlejet. 
 
Desuden vil ejendommens driftsbygninger blive vedligeholdt eller fjernet, således at 
ejendommen ikke forfalder.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ovennævnte tiltag er tilstrækkelige til at undgå forure-
ning og gener og til at sikre, at ejendommen ikke vil blive et attraktivt levested for ek-
sempelvis rotter. 
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13  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Der udarbejdes årligt en mark- og gødningsplan. Der føres logbog over gyllebeholdernes 
flydelag indtil fast overdækning er etableret, og det noteres, når der køres gylle ud, hvor 
flydelaget brydes. Det kontrolleres om flydelaget gendannes, ellers retableres dette. 
 
Ved det daglige opsyn og fastlagte rutiner overvåges dyr, anlæg og diverse installationer 
og andet materiel. Slidte dele repareres eller udskiftes løbende. Det tilstræbes at udskifte 
dele på anlæg og maskiner med nyere dele, der hører under betegnelsen BAT (bedste 
tilgængelig teknik), såfremt udskiftningen kan ske uden supplerende miljøgodkendelse. 
Maskiner serviceres og repareres efter behov. 
 
Herudover er der en række andre faste procedurer: 
 

• Ved pumpning af gylle fra stalde til gyllebeholderne tjekkes det først, om der er 
plads i gyllebeholderne. 

• Gyllepumpning overvåges. 
• Autoriseret elinstallatør gennemgår ejendommens el-installationer hvert 5. år. 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at egenkontrol og dokumentation er dækkende set i for-
hold til de særlige vilkår, der er stillet i tillægsgodkendelsen. 
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14 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 12, stk. 3 godkendelse, skemanr. 59485, version 4, indsendt 

den 22. september 2014 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk 

2. Situationsplan med stald- og bygningsnumre.  

3. BAT-beregning. Ammoniakemission fra eksisterende og nye staldafsnit og fra det 
samlede anlæg 

4. BAT-beregning. Fosforindhold i den samlede mængde husdyrgødning produceret på 
anlægget 

5. Ledningsplan 

6. Konsekvensområde for lugtemission 

7. Interne transportveje 

8. Fuldmagt 

9. Beredskabsplan 

10. Beregning efter husdyrlovens § 26, stk 2 i skemanr 62878. 

 

 

 




















































































































































































