
Skema 4. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 6, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Kategorier Antal afgørelser om, at en udvidelse 
eller ændring af virksomheden eller 
husdyrbruget m.v. ikke er 
godkendelseespligtig 

Antal afgørelser om påbud og 
forbud efter § 41 i lov om 
miljøbeskyttelse eller § 39 i lov om 
miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug 

Antal revurderinger efter 
bekendtgørelse om godkendelse af 
listevirksomhed eller bekendtgørelse 
om tilladelse og godkendelse m.v. af 
husdyrbrug 

Virksomheder anlæg eller 
indretninger omfattet af bilag 1 
til bekendtgørelse om 
godkendelse af listevirksomheder 

0 0 1 

Husdyrbrug godkendt efter § 12, 
stk. 1, nr 1-3 i lov om 
miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug til husdyrbrug 

3 2 7 

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, st. 1, nr. 1-3 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Almstrupgård 

Adresse Almstrupvej 70, 6360 Tinglev 



Cvr. nr. 28190883 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

14. november 2014 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2014/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 1-3 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Hønsnapgaard 

Adresse Bygaden 15 og 30, 6340 Kruså 

Cvr. nr. 21755974 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

28. november 2014 



Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2014/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12 stk. 1, nr. 1-3 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Charlotte Duus Christensen 

Adresse Gårdbækvej 0, 6340 Kruså 

Cvr. nr. 21755974 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år  
>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

28. november 2014 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2014/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  



 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 3 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Jørgen Peter Feldsted 

Adresse Vestergade 51, 6330 Padborg 

Cvr. nr. 64778013 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

21. marts 2014 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2014/ 

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 



mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr.3 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Danhatch A/S 

Adresse Østerbækvej 4, 6330 Padborg 

Cvr. nr. 26993326 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år  
>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

29. oktober 2012 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2012/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 3 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 



Virksomhedsnavn Lorens og Christian Lorenzen 

Adresse Eskær 19, 6200 Aabenraa 

Cvr. nr. 26695473 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

26. marts 2014 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2014/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 3 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Jakob Festersen 

Adresse Røllum Bygade 53, 6200 Aabenraa 

Cvr. nr. 16216844 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 1 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 

8. juni 2011 



vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2011/ 

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12 stk. 1, nr. 3 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Otto Dan Jensen 

Adresse Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev 

Cvr. nr. 18190532 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

5. november 2012 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2012/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 



Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 3 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Frijsenborg og Wedellsborg 

Adresse Rugbjergvej 32, 6230 Rødekro 

Cvr. nr. 31216524 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 1 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

10. december 2012 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2012/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 



mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1 nr. 3 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Storkagergaard 

Adresse Varnæs Vestermark 3, 6200 Aabenraa 

Cvr. nr. 34709572 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år  
>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

11. september 2015 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2015/ 

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 3 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 



Virksomhedsnavn Søndermarksgård Frøslev ApS 

Adresse Simondysvej 11, 6330 Padborg 

Cvr. nr. 18116731 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

8. juni 2015 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2015/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 3 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Jakob Jørgensen 

Adresse Pluskærvej 11, 6330 Padborg 

Cvr. nr. 19325806 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 1 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 

8. september 2010 



vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2010/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 3 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Birgit og Lars Jørgensen 

Adresse Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa 

Cvr. nr. 21588903 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

14. marts 2016 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2016/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 



Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1 nr. 2 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Hans Christian Andresen 

Adresse Perbølvej 5, 6200 Aabenraa 

Cvr. nr. 26130840 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

11. december 2009 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2009/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 



mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 2 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Finn Erik Andersen 

Adresse Blåkrogvej 7, 6200 Aabenraa 

Cvr. nr. 17922742 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år  
>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

24. september 2010 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2010/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 2 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 



Virksomhedsnavn Storkager A/S 

Adresse Årup Skovvej 60, 6200 Aabenraa 

Cvr. nr. 34709572 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

29. september 2010 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2010/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 2 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Hans Jesper Hansen 

Adresse Skyttehusvej 5-7, 6330 Padborg 

Cvr. nr. 2516642 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 

6. december 2012 



vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2012/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 2 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Christian Jebsen 

Adresse Løjt Sønderskovvej 75 + 230, 6200 Aabenraa 

Cvr. nr. 10645549 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

10. december 2015 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2015/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 



Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 2 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Claus P. Hissel 

Adresse Hellinghøjvej 5A, 6200 Aabenraa 

Cvr. nr. 25919742 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 1 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

4. december 2015 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2015/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 



mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 2 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Mogens Dall 

Adresse Kidingvej 42, 6200 Aabenraa 

Cvr. nr. 13138605 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 1 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

29. april 2015 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2015/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 2 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 



Virksomhedsnavn Erik Fallesen Ravn 

Adresse Grønnebækvej 5, 6230 Rødekro 

Cvr. nr. 26951135 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

30. september 2010 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2010/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 2 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Søren Winum Jensen 

Adresse Rangstrupvej 5, 6230 Rødekro 

Cvr. nr. 31980550 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 1 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 

19. august 2010 



vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2010/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 2 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Oluf Martin Martensen 

Adresse Hejselvej 7, 6372 Bylderup-Bov 

Cvr. nr. 67755413 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

29. september 2010 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2010/ 

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 



Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 2 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Tågholm 

Adresse Tågholmvej 2, 6230 Rødekro 

Cvr. nr.  
Antal fysiske tilsyn i indeværende år 

 
>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

6. september 2013 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2013/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 



mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 2 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Gottfriedsen og Carstensen, 
Hejselvej 1, 6372 Bylderup-
Bov 

Adresse Ravsted Storegade 51, 6372 
Bylderup-Bov 

Cvr. nr. 260907187 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 12, stk 1, nr. 1-3 i lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov 
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.  

ophævet 5. februar 2016 

Web link til gældende godkendelser 
 

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som følger af BAT konklusionerne. 
 

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 2 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Visgård 



Adresse Visgårdvej 10, 6200 
Aabenraa 

Cvr. nr. 26130840 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år  
>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug.  

Revurdering 
igangsat 

Web link til gældende godkendelser  
Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 

 
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som følger af BAT konklusionerne. 

 
 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 2 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Kassøgaard 

Adresse Kassøvej 54, 6230 Rødekro 

Cvr. nr. 25240561 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 1 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

14. september 2009 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-



landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-
godkendelser/meddelt-i-2009/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr.2 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Hermann Nissen Thomsen 

Adresse Lundmarkvej 5, 6372 Bylderup-Bov 

Cvr. nr. 31987156 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år  
>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

20. august 2012 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2012/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 



Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 1 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Bygbjerg A/S  

Adresse Bygbjergvej 10, 6200 Aabenraa 

Cvr. nr. 13778248 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 1 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

7. juli 2015 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2015/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  



Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 1 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Søren Winum Jensen 

Adresse Hellevadvej 92, 6230 Rødekro 

Cvr. nr. 31980550 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år  
>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

14. december 2015 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2015/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 1 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Hans Jørgen 
Jørgensen Staugaard 

Adresse Tornhøjvej 26, 6200 
Aabenraa 



Cvr. nr. 51109015 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 12, stk 1, nr. 1-3 i lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.  

Revurdering igangsat 

Web link til gældende godkendelser 
 

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som følger af BAT konklusionerne. 
 

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 1 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Preben Laasholdt 

Adresse Hesselbjergvej 3, 6230 Rødekro 

Cvr. nr. 14310436 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år  
>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

6. februar 2015 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2015/  



Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 1 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Lærkegaard 

Adresse Hinderupvej 14, 6230 Rædekro 

Cvr. nr. 15391006 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

19. september 2012 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2012/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 



Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1 nr. 1 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Claus Bruun Jørgensen 

Adresse Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev 

Cvr. nr. 18062909 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 1 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

10. august 2012 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2012/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  



Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 3 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Hans Ole Jacobsen 

Adresse Krathusevej 1A, 
6330 Padborg 

Cvr. nr. 
 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år  
>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug.  

skal ophæves 

Web link til gældende godkendelser  
Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 

 
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som følger af BAT konklusionerne. 

 
 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 1 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Stig Wolfsgruber Sandholdt 

Adresse Ørslevvej 28, 6230 Rødekro 

Cvr. nr. 25226650 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år  
>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 7. august 2014 



12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2014/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1 nr. 1 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Spangaard 

Adresse Gråstenvej 61, 6200 Aabenraa 

Cvr. nr. 25872827 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

7. november 2013 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2013/  



Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 1 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Peter Fallesen Ravn 

Adresse Øster Løgumvej 73, 6230 Rødekro 

Cvr. nr. 18439670 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 1 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

17. august 2012 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2012/ 

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 



Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) 6.4.ii.7 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Kohberg Brød 

Adresse Kernesvinget 1, 6392 
Bolderslev 

Cvr. nr. 11326943 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 0 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 12, stk 1, nr. 1-3 i lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.  

18/6-1981, 28/1-
1987, 23/8-2007 

Web link til gældende godkendelser 
 

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som følger af BAT konklusionerne. 
 

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) 6.10 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 



Virksomhedsnavn Frøslev Træ 

Adresse Jens P. L. Petersens Vej 1, 
6330 Padborg 

Cvr. nr. 14248331 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 1 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 12, stk 1, nr. 1-3 i lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.  

3/4-1985, 11/6-2001, 26/2-
2007, revurdering i 2015 

Web link til gældende godkendelser 
 

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som følger af BAT konklusionerne. 
 

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) §12, stk. 1, nr. 1-3 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Skelkær 

Adresse Nørreskovvej 47, 6230 Rødekro 

Cvr. nr. 18439670 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år  
>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

28. februar 2014 



Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/media/860214/miljoegendelse-
noerreskovvej-47-6230-roedekro.pdf 

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12 stk. 2 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Morten Clausen 

Adresse Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev 

Cvr. nr. 34760160 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år  
>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

9. januar 2015 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2015/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 



Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 3 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Theodorus Paulus 
de Vos 

Adresse Rebbølvej 41, 6392 
Bolderslev 

Cvr. nr. 59366815 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug.  

revurdering 
igangsat 

Web link til gældende godkendelser 
 

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som følger af BAT konklusionerne. 
 

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 3 



Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Lone Marianne Lauritzen 

Adresse Sofiedalvej 52, 6330 Padborg 

Cvr. nr. 20231580 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

22. maj 2015 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2015/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 3 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Lundgård 

Adresse Blansvej 22, 6200 Aabenraa 

Cvr. nr. 19432890 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 



>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

31. juli 2015 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2015/  

Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 

Skema 5. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 7-8, jf. 
tilsynsbekendtgørelsen.  

Listepunkt (4) § 12, stk. 1, nr. 3 

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC  
 

Virksomhedsnavn Søndertoft 

Adresse Søndertorft 57, 6200 Aabenraa 

Cvr. nr. 29002886 

Antal fysiske tilsyn i indeværende år 
 

>Dato(er) for gældende godkendelser efter § 33 i lov om miljøbskyttelse, eller efter § 
12, stk 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, herunder meddelte 
vilkår efter § 41b i lov om miljøbeskyttelse eller § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug.  

30. september 2010 

Web link til gældende godkendelser https://www.aabenraa.dk/erhverv/erhverv-paa-
landet/landbrug/tilladelse-og-godkendelse/tilladelser-og-

godkendelser/meddelt-i-2010/ 



Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport. 
 

Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som 
følger af BAT konklusionerne.  

 


