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Tillæg nr. 2 til Miljøgodkendelsen af Kvægbruget ”Vesterkær”, Havstedvej 48, 

6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl. 

 
Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur har den 23. maj 2016 meddelt Tillæg 
nr. 2 til Miljøgodkendelsen af Kvægbruget ”Vesterkær”, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-
Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl., jf. § 12, stk. 3 i husdyrbrugloven1. 
 
Tillæg nr. 2 omfatter en årlig produktion på: 

• 1.500 producerede tyrekalve, tung race (55-220 kg), 
• 1.500 producerede tyrekalve, tung race (220-385 kg), og 
• 2 årsheste, over 700 kg 
• svarende til 451,28 DE. 

 
Ejendommens samlede årlige miljøgodkendte produktion er herefter: 

• 2.600 producerede tyrekalve, tung race (50-220 kg), 
• 2.600 producerede tyrekalve, tung race (220-390 kg), 
• 1.500 producerede tyrekalve, tung race (55-220 kg), 
• 1.500 producerede tyrekalve, tung race (220-385 kg), og 
• 2 årsheste, over 700 kg 
• svarende til 1.255,32 DE. 

 
Tillæg nr. 2 omfatter de i miljøgodkendelsen værende stalde, gødnings- og ensilageopbevarings-
anlæg samt øvrige faste konstruktioner med nedenstående ændringer. Stald- og lagernavne hen-
viser til vedlagte bilag 1 og 2. 

• ”nye starterstald”, 
• ”ny starterstald2”, og 
• ”nyt sengestald”. 

 
Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelsen kan i sin helhed ses nedenstående. 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

• Afgørelsens adressat 
• Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt 
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

                                           
1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 af lov om miljø-
godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændring 



 

• 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. 

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenæv-
net. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk 
eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klage-
portalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den 
er tilgængelig for Aabenraa Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et 
gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget 
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommu-
ne, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videresender herefter anmod-
ningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt be-
kendtgjort, 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 31. maj 2016 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag, den 28. juni 2016, 
der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Der kan i øvrigt henvises til godkendelsens afsnit 4 ”Klagevejledning”. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Tina Ketelsen 
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Datablad 
Titel: Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelsen af kvægbruget ”Vesterkær”, 

Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov. Tillæg nr. 2 meddeles i med-
før af § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 af 
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere æn-
dring. 

 
Godkendelsesdato: 23. maj 2016 
 
Ansøger: Ralph Andreas Bødewadt Carstensen, Havstedvej 48, 6372 Byl-

derup-Bov 
 
Telefonnr.: 74647108 
Mobilnummer: 24247576 
 
E-mail: christiansen_camilla@hotmail.com 
 
Ejer af ejendommen: Ralph Andreas Bødewadt Carstensen, Havstedvej 48, 6372 Byl-

derup-Bov 
 
Kontaktperson: Ralph Andreas Bødewadt Carstensen, Havstedvej 48, 6372 Byl-

derup-Bov 
 
Husdyrbrugets navn: Vesterkær 
 
Ejendomsnr.: 5800012858 
 
Matr.nr. og ejerlav: 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl. 
 
CVR nr.: 21436143 
CVR/p nr.: 1004930404 
 
CHR nr.: 50559 
 
Biaktiviteter:  Vindmølle 
 
Andre ejendomme: Landbrugsejendommen beliggende Hinderupvej 2, 6230 Rødekro. 

Husdyrbruget drives under et selvstændigt CVR-nummer. 
 
Miljørådgiver: Anders Christensen, Slagtekalve Rådgivning ApS, Herningvej 23, 

7300 Jelling, tlf. 76801252, mobil 21441252, E-mail 
ac@slagtekalve.dk 

 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
   
Sagsbehandler, miljø: Lars Paulsen 
Kvalitetssikring, miljø: Lene Kragh Møller 
 
Sagsbehandler, natur: Morten Hansen 
Kvalitetssikring, natur: Tina L. Hjørne 
 
Sagsnr: 16/6811, dok. 233 
 
Høring myndigheder: Ingen 
Øvrige afgørelser: Ingen 
 
Afgørelser: 11. november 2009 meddelt § 12, stk. 2 miljøgodkendelse 
 5. september 2014 meddelt § 12, stk. 3 tillægsgodkendelse 
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om tillægsgodkendelse 

Ralph Andreas Bødewadt Carstensen har ansøgt om tillægsgodkendelse til udvidelse af 
kvægbruget ”Vesterkær” beliggende Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov. Ejendommens 
matr.nr. er 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl. Ejendommens ejendomsnr. er 5800012858. 
Ejendommen er omfattet af CVR-nr. 21436143. 
 
Ansøgningen er indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgnings-
system, og ansøgningen har skema nr. 85803. Ansøgningen er første gang indsendt den 
15. marts 2016. Aabenraa kommune har modtaget den endelige version 9 den 26. april 
2016. Ansøgningen fremgår af bilag 1. Der er indsendt et fiktivt skema med nr. 86610, 
der viser ændringerne fra den gældende tillægsgodkendelses ansøgt drift til dette tillægs 
ansøgt drift. Det fiktive skema fremgår af bilag 2. 
 
Husdyrbruget blev miljøgodkendt den 11. november 2009, jf. § 12, stk. 2 i husdyrbrug-
loven. 
 
Ansøgningen vedrører en udvidelse af slagtekalveproduktionen i nybyggede stalde. 
 
Ansøgningen vedrører ikke arealmæssige ændringer. 
 

1.2 Ikke teknisk resumé 

Produktion og arealer 
Det eksisterende og miljøgodkendte kvægbrug ”Vesterkær”, Havstedvej 48, 6372 Bylde-
rup-Bov udvides med 1.500 producerede tyrekalve, tung race (55-385 kg) og 2 årsheste, 
(over 700 kg) svarende til 451,28 DE. Den samlede årlige produktion er herefter 2.600 
producerede tyrekalve, tung race (50-390 kg), 1.500 producerede tyrekalve, tung race 
(55-385 kg) og 2 årsheste (over 700 kg), svarende til 1.255,32 DE. 
 
Bedriftens ejede og forpagtede harmoniareal er på 283,75 ha, der anvendes til udbring-
ning af 650,56 DE/planperiode med 56.681,50 kg N/planperiode og 9.176,53 kg 
P/planperiode fra Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov. Andelen af dybstrøelse er ca. 128 
DE. Der udbringes 2,29 DE/ha (harmonital, DEreel).  
 
Der afsættes årligt 604,22 DE dybstrøelse med 54.955,01 kg N og 8.018,85 kg P til bio-
gas. Der er 8 forpagtningsaftaler og ingen gylleaftaler. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Husdyrbrugets beliggenhed ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse.  
 
Anlægget ligger i det åbne land i landzone og i den vestlige del af Havsted. Anlægget 
udvides mod vest. 
 
Eksisterende og nye dele af anlægget kommer visuelt set til at fremstå som ét samlet 
anlæg inden for ét samlet bebyggelsesareal. 
 
Der er spredt bebyggelse i form af landbrugsejendomme og enkeltboliger samt marker 
med læhegn omkring husdyrbruget. 
 
Der er ingen beplantning omkring det nuværende anlæg udover områdets læhegn. Der 
etableres ny beplantning umiddelbart nord for den nye stald ”nyt sengestald”. 
 
Landskabet omkring ejendommen er relativt fladt, og det er et typisk intensivt land-
brugslandskab med få naturelementer, og der er ikke udpeget § 7 arealer i umiddelbar 
nærhed af ejendommen. 
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Udvidelsen af anlægget er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens fortsatte drift og 
udvikling som en ejendom med en effektiv og rationel slagtekalveproduktion. 
 
Udvidelsen vil hverken påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensy-
net til omgivelserne, eller tilsidesætte hensynet til de landskabelige værdier. 
 
Der er 265 m fra stald ”nye starterstald” til den nærmeste nabobeboelse, der er belig-
gende Havstedvej 58, 6372 Bylderup-Bov. Beboelsen er ikke noteret med landbrugspligt 
efter landbrugslovens regler, og den er ikke ejet af driftsherren. Nabobeboelsen er belig-
gende øst for anlægget. 
 
Der er ca. 1.900 m fra stald ”nyt sengestald” til det nærmeste område i landzone, der i 
lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige for-
mål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Området er belig-
gende vest for anlægget. 
 
Der er ca. 1.750 m fra stald ”nyt sengestald” til det nærmeste eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Området er 
beliggende vest for anlægget. 
 
Husdyrhold, staldanlæg og drift 
Dyreholdet består af slagtekalve, tung race, og 2 heste. Alle slagtekalve er på stald hele 
året. Der er således omtrent det samme antal dyr i staldene hele året. 
 
Der bygges 3 nye stalde kaldet ”nye starterstald”, ”ny starterstald2” og ”nyt sengestald” 
på i alt ca. 6.400 m2 vest for de eksisterende stalde. 
 
Staldsystemerne er de samme som i den gældende miljøgodkendelse, hvor BAT er blevet 
vurderet. 
 
Opbevaring, håndtering og udbringning af husdyrgødning overholder alle de generelle 
regler. Der afsættes husdyrgødning til biogasanlæg. 
 
Forurening og gener fra husdyrbruget 
Der er 208 m fra anlægget til den nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt efter land-
brugslovens regler, og som ikke ejes af driftsherren. Beboelsen er beliggende Havstedvej 
58, 6372 Bylderup-Bov, og den er beliggende øst for anlægget. 
 
Der er 2.394 m fra anlægget til den nærmeste samlede bebyggelse i landzone. Den sam-
lede bebyggelse udløses af Vollerup Byvej 36, 6392 Bolderslev, og bebyggelsen er belig-
gende sydøst for anlægget. Der er kumulation med 1 anden ejendom. 
 
Der er 2.443 m fra anlægget til den samlede bebyggelse, der udløses af Vollerup Byvej 
32, 6392 Bolderslev, og bebyggelsen er beliggende sydøst for anlægget. Der er kumula-
tion med 2 andre ejendomme. 
 
Der er 2.149 m til det nærmeste område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligfor-
mål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, instituti-
oner, rekreative formål og lignende. Lokalplanen har nr. 4.01.b, og området er beliggen-
de nordvest for anlægget. 
 
Der er 1.941 m fra anlægget til planområde 4.4.005.F i forslag til KP15, der er det nær-
meste eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone- eller som-
merhusområde. Området er en del af Ravsted, og det findes vest for anlægget. 
 
Alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone er overholdt. 
 
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-
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vendelse af formlen 1,6*(LE/s0,6). For det ansøgte projekt er konsekvensområdet for lug-
temission beregnet til 745,22 m. 
 
Der kan forekomme gener i forbindelse med transporter til og fra anlægget samt støj, 
støv og lys fra anlægget. 
 
Det generelle ammoniakreduktionskrav på 30 % er med de valgte staldsystemer og de 
valgte virkemidler overholdt, da ammoniakemissionen reduceres med 796 kg N/år mere 
end det generelle ammoniakreduktionskrav foreskriver i forhold til ansøgt drift i det gæl-
dende tillæg til miljøgodkendelsen. Hvis der ikke etableres fast teltoverdækning på gylle-
beholder ”Tank 3”, så er det generelle ammoniakreduktionskrav fortsat er overholdt, da 
ammoniakemissionen reduceres med 364 kg N/år mere end det generelle ammoniakre-
duktionskrav foreskriver. 
 
Påvirkninger fra arealerne 
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Der er ingen særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter § 7 i lov om miljøgodkendelse 
af husdyrbrug mv. inden for en afstand af 1.000 meter fra anlægget.  
 
Nærmeste område beskyttet efter § 7 er beliggende ca. 1.500 meter syd for anlægget. 
Nærmeste Natura 2000 område er Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose, 
som udgør EF-fuglebeskyttelsesområde nr. F62. Det ligger ca. 4,4 km sydøst for anlæg-
get.  
 
Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet 
Hvad angår fosfor viser beregningerne, at kravene om fosforudvaskning er overholdt 
med 29,0 kg P. 
 
Hvad angår nitratberegningerne til overfladevand viser beregningerne, at reduktionspro-
centen er 100 %. 
 
Beregning af det maksimale dyretryk og det reelle dyretryk for ansøgt drift: 
DEmax: 2,30 DE/ha 
DEreel: 2,29 DE/ha 
 
Beregning af udvaskningen af N via Farm-N viser følgende: 
DEmax:   59,9 kg N/ha 
Ansøgt (DEreel):  59,8 kg N/ha 
Planteavlsbrug:  76,1 kg N/ha 
 
To af udbringningsarealerne er placeret i områder, der er sårbare for nitratudvaskning. 
Beregningerne viser, at den ansøgte drift overholder kravene i forhold til nitratudvask-
ning. Ved den ansøgte produktion er der en udvaskning på 45 mg nitrat pr. liter. Dette er 
en merbelastning på 2 mg nitrat/l i forhold til nudriften. Nitratudvaskningen overstiger 
dermed ikke 50 mg nitrat pr. liter, selvom den er forøget. 
 
Alternative muligheder og 0-alternativet 
Anlæggets placering og indretning er blevet vurderet og fastlagt i den gældende miljø-
godkendelse. De nye stalde til slagtekalve ligger i umiddelbar tilknytning til det hidtidige 
bebyggelsesareal. Da de nye staldes placering ikke tilsidesætter de landskabelige hen-
syn, er der ikke foreslået andre placeringer. 
 
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 tillægget overholdes. 
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Aabenraa Kommune har meddelt tillæg nr. 2 til miljøgodkendelsen af kvægbruget ”Ve-
sterkær”, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov. Der er ikke meddelt byggetilladelse eller 
andre tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 

1.3 Offentlighed 
Ansøgningen om tillæg nr. 2 har ikke været offentligt annonceret, da Aabenraa Kommu-
ne har vurderet, at udvidelsen ikke kan medføre en væsentlig påvirkning på miljøet, jf. § 
55, stk. 2 i husdyrbrugloven. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev den 13. april 2016 orienteret om an-
søgningen. 
 
Ansøgningen om og udkastet til tillæg nr. 2 blev den 29. april 2016 sendt til ansøger, 
naboer, andre berørte og parter. Modtagerne fremgår af listen over de klageberettigede i 
afsnit 4 ”Klagevejledning”. Der var en frist på 3 uger til at fremsende kommentarer til 
ansøgningen og udkastet. 
 
Aabenraa Kommune har ikke modtaget kommentarer til udkastet til tillæg nr. 2. 
 
Det meddelte tillæg nr. 2 bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes hjemme-
side tirsdag, den 31. maj 2016, og afgørelsen bliver fremsendt til de klageberettigede 
listet i afsnit 4 ”Klagevejledning”. 
 

1.4 Meddelelse af tillæg nr. 2 

Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur meddeler tillæg nr. 2 til miljøgodkendel-
sen i henhold til § 12, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 af lov om miljøgodkendelse m.v. med senere æn-
dring af Kvægbruget ”Vesterkær” Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov. 
 
Tillæg nr. 2 omfatter en årlig produktion på: 

• 1.500 producerede tyrekalve, tung race (55-220 kg), 
• 1.500 producerede tyrekalve, tung race (220-385 kg), og 
• 2 årsheste, over 700 kg 
• svarende til 451,28 DE. 

 
Ejendommens samlede årlige miljøgodkendte produktion er herefter: 

• 2.600 producerede tyrekalve, tung race (50-220 kg), 
• 2.600 producerede tyrekalve, tung race (220-390 kg), 
• 1.500 producerede tyrekalve, tung race (55-220 kg), 
• 1.500 producerede tyrekalve, tung race (220-385 kg), og 
• 2 årsheste, over 700 kg 
• svarende til 1.255,32 DE. 

 
Tillæg nr. 2 omfatter de i miljøgodkendelsen værende stalde, gødnings- og ensilageopbe-
varingsanlæg samt øvrige faste konstruktioner med nedenstående ændringer. Stald- og 
lagernavne henviser til vedlagte bilag 1 og 2. 

• ”nye starterstald”, 
• ”ny starterstald2”, og 
• ”nyt sengestald”. 

 
Det kan oplyses, at dette tillæg nr. 2 ikke omfatter byggetilladelse eller andre tilladel-
ser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Tillæg nr. 2 og miljøgodkendelsen med senere ændring gælder samtlige landbrugsmæs-
sige aktiviteter på Kvægbruget ”Vesterkær” Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov. 
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Tillæg nr. 2 meddeles: 
• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 af lov om miljø-

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

 
Tillæg nr. 2 gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af hus-
dyrbruget, 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 23. maj 2016 
 
 
 
 
Lars Paulsen    Morten Hansen 
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Cand.agro., ph.d.    
Direkte 73 76 81 00   Direkte 73 76 72 84 
lpa@aabenraa.dk   mbh@aabenraa.dk 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Kultur, Miljø & Erhverv   Kultur, Miljø & Erhverv 
Team Miljø    Team Natur 
Skelbækvej 2   Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa   6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk   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 11. november 2009 og tillægsgodkendelsen fra den 5. 
september 2014. 
 
Beskrivelse af husdyrbruget 

Vilkår 1 ændres til: 
”nyt sengestald”, ”nye starterstald” og ”ny starterstald2” skal placeres, indrettes og 
drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøg-
ningsmateriale, skema nr. 85803, version 9, indsendt den 26. april 2016 i husdyr-
godkendelse.dk og udskrevet den 27. april 2016, jf. bilag 1, og skema nr. 86610, 
version 4, indsendt og udskrevet den 21. april 2016 i husdyrgodkendelse.dk, jf. bi-
lag 2, og de vilkår, der fremgår af dette tillæg nr. 2, tillægsgodkendelsen fra den 5. 
september 2014, og  den gældende miljøgodkendelse fra den 11. november 2009. 
 

Vilkår 1a ændres til: 
Miljøgodkendelsen må ikke tages i brug for de 604,22 DE, der afsættes til biogas-
anlæg, og som biogasanlægget er ansvarlig for, førend der foreligger en skriftlig af-
tale om afsætning af minimum 604,22 DE dybstrøelse fra Havstedvej 48 til biogas-
anlæg eller anden godkendt modtager. 

 
Gyldighed 

Nyt vilkår 4d: 
Tillæg nr. 2 bortfalder, såfremt det ikke er udnyttet inden 2 år regnet fra datoen for 
meddelelsen af tillægget. 

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

Placering i landskabet 
Nyt vilkår 4e: 

”nyt sengestald”, ”nye starterstald” og ”ny starterstald2”, jf. situationsplan, bilag 
3.1-3.6, skal opføres i materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet i tabel 
3. 

 
Nyt vilkår 4f: 

Der skal umiddelbart nord for ”nyt sengestald” etableres spredt beplantning bestå-
ende af buske eller træer, jf. bilag 5, der skal bevares og vedligeholdes. Buskene 
og træerne skal etableres senest den 31. december i det år, hvor stalden etableres. 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
Husdyrhold og staldindretning 

Vilkår 6 ændres til: 
Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldafsnit må 
pr. planperiode ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel dog med mu-
lighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 7 i tillægsgodkendelsen af 5. september 
2014. Staldsystemet i de enkelte afsnit skal ligeledes være som angivet i tabellen 
herunder. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1, afsnit H i bekendtgø-
relse nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgød-
ning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet 
af individer, der gælder. 
 

Staldnavn 
Dyrehold 
Tung race 

Staldsystem 
Vægt/alder/ 

ydelse 

Antal dyr 
(Antal 

stipladser) 
DE 

Slutstald Tyrekalve 

Sengestald 
med præfabri-
keret drænet 

gulv 

275-390 kg 2200 (532) 294,87 
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Staldnavn Dyrehold 
Tung race 

Staldsystem Vægt/alder/ 
ydelse 

Antal dyr 
(Antal 

stipladser) 
DE 

Mellemstald Tyrekalve 

Sengestald 
med spalter 

(kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

160-220 kg 2200 (302) 86,27 

 Hest - over 700 kg 2 (2) 1,05 

Eksisteren-
de starter-

stald 
Tyrekalve Dybstrøelse 

(hele arealet) 50-110 kg 1100 (151) 43,14 

Aflastning Tyrekalve Dybstrøelse 
(hele arealet) 110-160 kg 1100 (126) 35,95 

Nyeste mel-
lemstald 

Tyrekalve 

Sengestald 
med spalter 

(kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

220-275 kg 2200 (277) 141,03 

Ny starter-
stald Tyrekalve Dybstrøelse 

(hele arealet) 50-110 kg 1100 (151) 43,14 

Halvtag Tyrekalve Dybstrøelse 
(hele arealet) 110-160 kg 1100 (126) 35,95 

nyt staldaf-
snit Tyrekalve Dybstrøelse 

(hele arealet) 50-220 kg 400 (200) 44,44 

 Tyrekalve Dybstrøelse 
(hele arealet) 220-390 kg 400 (200) 79,25 

nyt senge-
stald 

Tyrekalve 

Sengestald 
med spalter 

(kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

220-385 kg 1500 (566) 288,46 

nye starter-
stald 

Tyrekalve Dybstrøelse 
(hele arealet) 55-220 kg 750 (283) 80,88 

ny starter-
stald2 

Tyrekalve Dybstrøelse 
(hele arealet) 55-220 kg 750 (283) 80,88 

I alt     1255,32 

 
Vilkår 8b ændres til: 

I staldafsnit ”nyt sengestald” skal der i gangarealet installeres skraber. 
Der skal hver dag foretages skrabninger hver fjerde time. 
Tværgange, som ikke skrabes automatisk, skal hver dag rengøres manuelt mindst 
2-3 gange. 
Skraberne skal være forsynet med timer.  
Skraberne skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. 
Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. 

 
Nyt vilkår 8d: 

Staldsystemet skal være ”Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)” i 
stald ”nyt sengestald”, ”Dybstrøelse (hele arealet)” i stald ”nye starterstald” og 
”Dybstrøelse (hele arealet)” i stald ”ny starterstald2”. 

 
Nyt vilkår 8e: 

2 heste, over 700 kg, skal være udegående uden for udbringningsarealet i mini-
mum 6 måneder i perioden 1. maj til 1. oktober. 

 
Rengøring af stalde og god staldhygiejne 

Nyt vilkår 11a: 
Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at 
sengebåse, dybstrøelsesbokse og lignende, faste gulve og spaltearealer samt fo-
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derarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv- og smudsbelægning i stal-
dene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene. 

 
Energi- og vandforbrug 

Vilkår 12b ændres til: 
Hvis elforbruget på årsplan stiger ud over 181.000 kWh/år, skal der inden 3 måne-
der fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så elforbruget igen kan re-
duceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan ac-
cepteres. Planen skal forevises ved tilsyn. 

 
Vilkår 12d ændres til: 

Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 30.000 m3, skal 
der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så vand-
forbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en kon-
kret vurdering kan accepteres. Planen skal forevises ved tilsyn. 

 
Driftsforstyrrelser og uheld 

Vilkår 26 ophæves. 

2.4 Gødningsproduktion og –håndtering 

Opbevaring af flydende husdyrgødning 
Nyt vilkår 32a: 

Der kan på gyllebeholder ”Tank 3” etableres fast overdækning i form af flydedug, 
teltoverdækning eller lignende. Overdækningen skal lukkes igen umiddelbart efter 
endt omrøring og udkørsel. Skader på den faste overdækning skal repareres, såle-
des at overdækningen altid er helt tæt. Hvis der etableres teltoverdækning, skal 
farven være ”Grå”. 

 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Vilkår 34 ophæves. 

2.5 Påvirkninger fra arealerne 
Udbringningsarealerne 

Vilkår 48 ophæves. 
 

Vilkår 49 ophæves. 
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Vilkår 49a ændres til: 
Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 283,75 ha 
udspredningsareal, som fremgår af nedenstående kort. 

 
 

Vilkår 49c ophæves. 
 

Vilkår 49d ændres til: 
Der må maksimalt udbringes 128 DE dybstrøelse på egne og forpagtede arealer 
(antal DE skal forstås ud fra den omregningsfaktor, som gælder på godkendelses-
tidspunktet). 

 
Vilkår 49e ophæves. 

2.6 Husdyrbrugets ophør 

Vilkår 61 ændres til: 
Driftsherren skal senest fire uger efter ophør af alle aktiviteter på husdyrbruget 
kontakte Aabenraa Kommune med henblik på vejledning om nødvendige foranstalt-
ninger for at undgå forureningsfare fra de ophørte aktiviteter. 

2.7 Egenkontrol og dokumentation 

Generelt 
Vilkår 66 ophæves. 

 
Vilkår 67 ophæves. 

 
Vilkår 71 ændres til: 

Enhver form for driftsstop af skraberne i stald ”Slutstald” og stald ”nyt sengestald” 
skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. 
Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed af mere 
end 7 dage. 
Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumente-
rer, at skraberne er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i 
mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 

  



 

 

15

3 Generelle forhold 
Husdyrbruget har en samlet årlig produktion, der er større end 250 dyreenheder. Det har 
ikke aktiviteter omfattet af husdyrbruglovens § 12, stk. 1, nr. 1-3. Husdyrbruget er om-
fattet af § 12 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 af lov om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug med senere ændring. Husdyrbruget er godkendelsespligtigt, og 
Aabenraa Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed. 
 
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 husdyrbrugsloven 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 15. marts 2016, hvilket betyder, at am-
moniakemissionen skal reduceres med 30 % i forhold til det fastsatte bedste staldsy-
stem. 
 
Dette tillæg nr. 2 fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse af det eksisteren-
de og miljøgodkendte husdyrbrug. Vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de 
ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes uden-
landsk arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 
 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 

Redegørelse 
Tillæg nr. 2 og miljøgodkendelsen med senere ændring omfatter samtlige landbrugs-
mæssige aktiviteter på kvægbruget ”Vesterkær”, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov med 
ejendoms nr. 5800012858. Ansøger ejer og driver Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov og 
Hinderupvej 2, 6230 Rødekro. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 50559, og 
virksomhedens CVR nr. er 21436143. 
 
Tillæg nr. 2 er baseret på de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema nummer 
85803, version 9, modtaget i Aabenraa Kommune den 26. april 2016. Ansøgningen med 
tilhørende bilag er vedlagt som bilag 1. Det fiktive skema 86610 er vedlagt som bilag 2. 
 

3.2 Meddelelsespligt 

Tillæg nr. 2 og miljøgodkendelsen gælder for hele husdyrbruget. Der må ikke ske udvi-
delser eller ændringer af dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødnings- og ensilageop-
bevaringsanlæggene, harmoniarealerne 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 

Tillæg nr. 2 bortfalder, såfremt det ikke er udnyttet inden for 2 år efter det er meddelt. 
Tillæg nr. 2 anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. 
 
Såfremt afgørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, forlænges fristen for 
udnyttelsen med den tid, hvor klagesagen har verseret hos Natur- og Miljøklagenævnet, 
medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Vilkårene i dette tillæg nr. 2 skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tids-
punkt, hvor tillæg nr. 2 udnyttes. 
 
Herefter gælder det, at hvis det meddelte tillæg nr. 2 ikke har været udnyttet helt eller 
delvis i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tillæg nr. 2, 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 dette tillæg nr. 2 følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i tillæg 
nr. 2, indtil den 23. maj 2024. 
 
Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og 
om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 

• der fremkommer nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 
• forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses 

ved godkendelsens meddelelse, eller 
• forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved miljøgodken-

delsens meddelelse. 
 
Det samme er tilfældet, hvis: 

• der sker væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik, således at der 
skabes mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det 
medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller 

• det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten 
er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. 

 

3.5 Revurdering af tillæg nr. 2 

Tillæg nr. 2 skal som den gældende miljøgodkendelse regelmæssigt og mindst hvert 10. 
år tages op til revurdering. Aabenraa Kommune har besluttet, at den første regelmæssi-
ge revurdering skal foretages samtidigt med den oprindelige miljøgodkendelse, der er 
meddelt den 11. november 2009. Det er planlagt at foretage den første revurdering i 
2017. 
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4  Klagevejledning 
Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelsen af 11. november 2009 er meddelt i medfør af lovbe-
kendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 
med senere ændring og kan i medfør af lovens § 76 påklages til Natur- og Miljøklage-
nævnet. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenæv-
net. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. 
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk 
eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klage-
portalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er 
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 
kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget 
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommu-
ne, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videresender herefter anmod-
ningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt be-
kendtgjort, 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 31. maj 2016 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag, den 28. juni 2016, 
der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at en 
klage over en § 12 godkendelse 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 
• 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. 
 
Udkastet til tillæg nr. 2 er forud for meddelelse af tillæg nr. 2 blevet sendt til nedenstå-
ende naboer og andre berørte, hvis ejendomme er beliggende inden for det beregnede 
konsekvensområde for lugtemission, jf. bilag 6, og andre parter. 
 

• Ansøger og ejer, Havstedvej 48, Havsted, 6372 Bylderup-Bov, alm. post, christi-
ansen_camilla@hotmail.com, digital post 

• Beboer, Havsted Vesterkær 2, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
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• Bortforpagter, Havstedvej 62, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Bortforpagter, Ravsted Hovedgade 2, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Bortforpagter, Ravsted Kirkevænge 1, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Bortforpagter, Nørrehaven 41, 6360 Tinglev, digital post 
• Bortforpagter, Høgsholtvej 6, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Bortforpagter, Stormsgårdevej 45, 6372 Bylderup-Bov, afleveret i postkassen 
• Bortforpagter, Spaniensvej 35, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Bortforpagter, Stormsgårdevej 49, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Anden berørt, Egebjergvej 3, Fogderup, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Anden berørt, Broløkkevej 1, Havsted, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Anden berørt, Stormsgårdevej 56, 6372 Bylderup-Bov, vedrørende ejendommen 

Broløkkevej 1, Havsted, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Anden berørt, Broløkkevej 5, Havsted, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Anden berørt, Broløkkevej 9, Havsted, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Anden berørt, Broløkkevej 11, Havsted, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Anden berørt, Stenagervej 1, Havsted, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Anden berørt, Stenagervej 4, Havsted, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Anden berørt, Stenagervej 5, Havsted, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Anden berørt, Norupvej 2, 9550 Mariager, vedrørende ejendommen Havstedvej 

53, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Anden berørt, Havstedvej 53, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Anden berørt, Havstedvej 55, Havsted, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Anden berørt, Havstedvej 57, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Anden berørt, Ravsted Hovedgade 84, 6372 Bylderup-Bov, vedrørende ejendom-

men Havstedvej 58, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Anden berørt, Havstedvej 58, 6372 Bylderup-Bov, afleveret i postkassen 
• Anden berørt, Havstedvej 62, Havsted, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Anden berørt, Havstedvej 64, Havsted, 6372 Bylderup-Bov, vedrører endvidere 

ejendommen Havstedvej 57, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Anden berørt, Stormsgårdevej 61, 6372 Bylderup-Bov, digital post 
• Miljørådgiver, Slagtekalve Rådgivning, ac@slagtekalve.dk 

 
Tillæg nr. 2 er blevet sendt til nedenstående. 
 

• Ansøger og ejer, Havstedvej 48, Havsted, 6372 Bylderup-Bov, alm. post, christi-
ansen_camilla@hotmail.com, digital post 

• Miljørådgiver, Slagtekalve Rådgivning, ac@slagtekalve.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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5 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

5.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger m.v.  

Redegørelse 
Husdyrbrugets beliggenhed ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse.  
 
Anlægget ligger i det åbne land i landzone og i den vestlige del af Havsted. Anlægget 
udvides mod vest. 
 
Anlægget ligger visuelt set samlet, og alle bygninger ligger inden for eller i umiddelbar 
tilknytning til det hidtidige bebyggelsesareal. 
 
Landskabet omkring anlægget er karakteriseret af mange levende hegn og spredt be-
byggelse i form af landbrugsejendomme og enkeltboliger. Terrænet er relativt fladt. 
 
Udvidelsen af anlægget er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens fortsatte drift og 
udvikling som en ejendom med en effektiv og rationel slagtekalveproduktion.  
 
Der er 265 m fra stald ”nye starterstald” til den nærmeste nabobeboelse, der er belig-
gende Havstedvej 58, 6372 Bylderup-Bov. Beboelsen er ikke noteret med landbrugspligt 
efter landbrugslovens regler, og den er ikke ejet af driftsherren. Nabobeboelsen er belig-
gende øst for anlægget. 
 
Der er ca. 1.900 m fra stald ”nyt sengestald” til det nærmeste område i landzone, der i 
lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige for-
mål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. Området er belig-
gende vest for anlægget. 
 
Der er ca. 1.750 m fra stald ”nyt sengestald” til det nærmeste eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Området er 
beliggende vest for anlægget. 
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Tabel 1. Afstandskrav fra nye dele af anlægget til kommuneplaner/lokalplaner/nabo-
beboelse - § 6 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens 
rammedel fremtidigt 
byzoneområde eller 
sommerhusområde 

1.750 m  

Fra ”nyt sengestald” til ”Eksi-
sterende fritidsområde med 
boldbaner, svømmebad og re-
kreativt område. Enkelte boli-
ger”. Kommuneplanramme nr. 
4.4.005.F i KP15 

50 m 

Område i landzone, der 
i lokalplan er udlagt til 
boligformål, blandet 
bolig og erhvervsformål 
eller til offentlige for-
mål med henblik på 
beboelse, institutioner, 
rekreative formål og 
lign. 

1.900 m 

Fra ”nyt sengestald” til gælden-
de lokalplan ”Boliger Margrete-
toft III etape. Ravsted”. Plan-
område 4.4.002.B. Lokalplan 
4.01.b 

50 m  

Nabobeboelse 265 m 
Fra ”nye starterstald” til Hav-
stedvej 58, 6372 Bylderup-Bov 50 m 
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Tabel 2. Afstandskrav fra nye dele af anlægget - § 8 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Ikke-almene vandforsy-
ningsanlæg 

> 25 m 

Ansøger har oplyst, at af-
standskravet overholdes til 
vandboringerne med DGU nr. 
159.787, 159.788 og 159.1021 

25 m 

Almene vandforsynings-
anlæg 

> 50 m 

Der er ingen almene vandfor-
syningsanlæg inden for 50 m 
fra ”nye starterstald”, ”ny star-
terstald2” og ”nyt sengestald” 

50 m 

Vandløb > 25 m 

Fra ”nye starterstald” og ”ny 
starterstald2” til åbent vandløb 
Vesterkærgrøften, rav 10 mod 
syd 

15 m 

Dræn > 15 m 

Der er ingen markdræn inden 
for 15 m fra ”nye starterstald”, 
”ny starterstald2” og ”nyt sen-
gestald” 

15 m 

Sø > 15 m 

Der er ingen søer inden for 15 
m fra ”nye starterstald”, ”ny 
starterstald2” og ”nyt senge-
stald” 

15 m 

Offentlig vej 130 m 
Fra ”nye starterstald” til Hav-
sted Vesterkær 

15 m 

Privat fællesvej > 15 m 

Der er ingen privat fællesvej 
inden for 15 m fra ”nye starter-
stald”, ”ny starterstald2” og 
”nyt sengestald” 

15 m 

Levnedsmiddelvirksom-
hed 

> 25 m 

Der er ingen levnedsmiddel-
virksomheder inden for 25 m 
fra ”nye starterstald”, ”ny star-
terstald2” og ”nyt sengestald” 

25 m 

Beboelse på samme 
ejendom 180 m 

Fra ”nyt sengestald” til beboel-
sen 15 m  

Naboskel 150 m 
Fra ”nye starterstald” til 
matr.nr. 7 Havsted, Ravsted 
mod sydøst 

30 m 

 
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinien” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber. Nærmeste kirkelandskab til Ravsted Kirke, ligger ca. 1,6 km 
nordvest for ejendommen. 
 
Kystnærhedszonen 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg indenfor udpegningen ”Kystnærhedszo-
nen”. 
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Eksisterende gyllebeholder fra 2003 på 5.000 m3, eksisterende kalvestald fra 2015, samt 
de nye planlagte kalvestalde er delvist beliggende indenfor område med udpegningen 
”Lavbund og okker”, Lavbund klasse IV - Ingen risiko for okkerudledning. 
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Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”skovrejsningsom-
råde”. Nærmeste skovrejsningsområde ligger ca. 2,6 km vest 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”. 
 
Skovbyggelinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”skovbyggelinie”. 
Nærmeste skovbyggelinie ligger ca. 1,5 km vest for ejendommen. 
 
Sø- og åbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyt-
telseslinier”. Nærmeste sø- og åbeskyttelseslinie ligger ca. 275 m vest for ejendommen. 
 
Fredede områder, fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinier 
Der er ingen bygninger, opbevaringsanlæg eller arealer inden for udpegningerne ”Frede-
de områder forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyt-
telseslinien for fortidsminder. Nærmeste fredet område ved Ravsted Kirke ligger ca. 2,3 
km nordvest for ejendommen. 
 
Der er i § 29f i museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 11. april 2014, fastsat 
regler om, at der på fortidsminder og inden for en afstand af 2 meter fra dem ikke må 
foretages jordbehandling, 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”. 
 
Mark 48-0 og 49-0 grænser op til et beskyttede sten- og jorddige. 
 
Der er i § 29a i museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 11. april 2014, fastsat 
regler om, at der ikke må foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignen-
de. For sten- og jorddiger og lignende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder alene 
reglerne om fortidsminder. 
 
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. 
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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 indenfor de nævnte afstandskrav. Det vurde-
res derfor, at udvidelsen overholder lovens krav. 
 
Det fremgår af tabel 1, at alle afstandskrav, jf. § 6 i husdyrbrugloven, er overholdt. 
 
Afstandskrav § 8 
Alle afstandskrav er overholdt. 
 
Bygge- og beskyttelseslinier 
De nye stalde er ikke beliggende inden for bygge- eller beskyttelseslinier i forhold til kir-
ke og fortidsminde, kyst, strand, klit, sø, å, lavbund, skov og diger.  
 
Aabenraa Kommune vurderer derfor, at udvidelsen af anlægget kan foretages i overens-
stemmelse med de restriktioner, der er for nye anlæg i forhold til bygge- og beskyttel-
seslinier. 
 
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 
Husdyrbrugets beliggenhed ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse.  
 
Anlægget ligger i det åbne land i landzone og i den vestlige del af Havsted. Anlægget 
udvides mod vest. 
 
Anlægget ligger visuelt set samlet, og alle bygninger ligger inden for eller i umiddelbar 
tilknytning til det hidtidige bebyggelsesareal. 
 
Landskabet omkring anlægget er karakteriseret af mange levende hegn og spredt be-
byggelse i form af landbrugsejendomme og enkeltboliger. Terrænet er relativt fladt. 
 
Udvidelsen af anlægget er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens fortsatte drift og 
udvikling som en ejendom med en effektiv og rationel slagtekalveproduktion. 
 
Husdyrbruget er beliggende inden for udpegningen særlige værdifulde landbrugsområ-
der. Der er syd for husdyrbruget udpeget et større område til vindmøller, og der er nord-
øst for husdyrbruget udpeget et område til store husdyrbrug, jf. nedenstående kort. Der 
er endvidere udpeget områder til vindmøller vest og nord for ejendommen. Områderne 
ligger uden for kortet. 
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Der etableres spredt afskærmende beplantning umiddelbart nord for stald ”nyt senge-
stald”, jf. bilag 5. 
 
I nedenstående tabel er de nye stalde beskrevet. 
 
Tabel 3. Bygninger og materialevalg 

Bygning 
Grund-

plan 

Byg-
nings-
højde 

Tag-
hæld-
ning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

nye starterstald 1.638 m² ca. 6,3 m 20° 

Betonelementer og li-
stebeklædning på sider-
ne.  Naturgrå tagplader 
på taget 

Slagtekalve 

ny starterstald2 1.890 m² ca. 6,3 m 20° 

Betonelementer og li-
stebeklædning på sider-
ne.  Naturgrå tagplader 
på taget 

Slagtekalve 

nyt sengestald 2.833 m² ca. 6,3 m 20° 

Betonelementer og li-
stebeklædning på sider-
ne.  Naturgrå tagplader 
på taget 

Slagtekalve 

 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kyst-
landskaber”.  
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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” (Kommuneplan 2009). 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Større sammen-
hængende landskaber” (forslag til kommuneplan 2015). 
 
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” (Kommuneplan 2009). 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne ”Naturområder” (Kommu-
neplan 2009). 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Områder med naturinteresser” (Kom-
muneplan 2009), men følgende arealer ligger helt eller delvist inden for udpegningen: 
mark 46-2, 48-0, 49-0, 53-0 og 54-0. 
 
Der er ingen bygninger eller arealer inden for udpegningerne: ”områder med særlige na-
turbeskyttelsesinteresser” (forslag til Kommuneplan 2015). 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Potentielle naturbeskyttelsesområder” 
(forslag til Kommuneplan 2015), men følgende arealer ligger helt eller delvist inden for 
udpegningen: mark 46-2, 48-0, 49-0, 53-0 og 54-0. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 1,3 km til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et moseområde, kategori 
3 – natur, nord for anlægget. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 4,4 km syd sydøst for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. 98, Tinglev sø og mose, Ulvemose og 
Terkelsbøl mose, herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F62, Tinglev sø og mose, Ulve-
mose og Terkelsbøl mose.  
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 29 km sydøst for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. 102, Flensborg fjord og Nybøl Nor 
herunder fuglebeskyttelsesområde nr. 64, Flensborg fjord og Nybøl Nor. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen. Alle arealer grænser op til udpegningen 
”Beskyttede Vandløb” på nær mark 31-0, 50-0, 51-0, 63-0, 64-0 og 70-0. Følgende 
arealer grænser op til eller ligger helt eller delvis inden for udpegningen: ”Beskyttede 
enge”: mark 8-0, 53-0 og 66-0, beskyttede søer: mark 13-0, 64-0 og 66-0. 
 
Områder hvor skovtilplantning er uønsket 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Skovtilplantning 
er uønsket”. 
 
Øvrige udpegninger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Boligområder”, 
”Blandet bolig- og erhvervsområder”, ”Centerformål”, ”Erhvervsområder”, ”Rekreative 
områder”, ”Offentlige formål”, ”Sommerhusområder”. 
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Vurdering 
Husdyrbrugets beliggenhed ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse.  
 
Anlægget ligger i det åbne land i landzone og i den vestlige del af Havsted. Anlægget 
udvides mod vest. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at eksisterende og nye dele af anlægget visuelt set kom-
mer til at fremstå som ét samlet anlæg inden for ét samlet bebyggelsesareal. 
 
Der er spredt bebyggelse i form af landbrugsejendomme og enkeltboliger samt marker 
med læhegn omkring husdyrbruget. 
 
Der er ingen beplantning omkring det nuværende anlæg udover områdets læhegn. Der 
etableres ny beplantning umiddelbart nord for den nye stald ”nyt sengestald”. 
 
Landskabet omkring ejendommen er relativt fladt, og det er et typisk intensivt land-
brugslandskab med få naturelementer. Aabenraa Kommune har ikke udpeget § 7 arealer 
i umiddelbar nærhed af ejendommen. 
 
Aabenraa kommune vurderer, at udvidelsen af anlægget er erhvervsmæssig nødvendig 
for ejendommens fortsatte drift og udvikling som en ejendom med en effektiv og rationel 
slagtekalveproduktion. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at udvidelsen hverken vil påvirke omgivelserne 
på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, eller tilsidesætte hensynet 
til de landskabelige værdier. 
 
Aabenraa Kommune stiller vilkår om, at der skal etableres en spredt beplantning umid-
delbart nord for den nye stald ”nyt sengestald” for at bryde facaden. Beplantningen skal 
som minimum bestå af buske. Buskene skal være etableret senest den 31. december i 
det år, hvor stalden etableres. Beplantningen skal vedligeholdes. 
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6 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

6.1 Husdyrhold og staldindretning 

6.1.1 Generelt 

Redegørelse 
Dyreholdet består primært af slagtekalve. Dyreholdet i nudrift og dyreholdet i ansøgt 
drift fremgår af nedenstående tabel. 
 
Tabel 4. Dyreholdet i ansøgt drift – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 

 

 
 
Der er 2 heste, der er udegående 6 måneder om året. Der er således det samme antal 
slagtekalve i staldene hele året. 
 
Det fremgår af ovenstående, at de nuværende staldsystemer ikke ændres i forhold til 
den gældende godkendelse. 
 
Tabel 5. Dyreholdets placering i ansøgt drift – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 
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Vurdering 
Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at produktionen kan betragtes som kontinuerlig, 
da alle slagtekalve er på stald hele året. Det vurderes endvidere, at der kan tillades ud-
sving i produktionen hen over året. Det er dog forudsat, at det samlede antal dyreenhe-
der beregnet efter de til enhver tid gældende omregningsfaktorer og geneafstande for 
lugt ikke øges i forhold til denne godkendelse. 
 

6.1.2 BAT staldteknologi 

Redegørelse 
Aabenraa Kommune har ved vurderingen af BAT staldteknologi anvendt principperne i 
Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den 
bedste tilgængelige teknik (BAT) med konventionelt produktion af malkekvæg (gylleba-
serede staldsystemer) fra 31. maj 2011 og Miljøstyrelsens supplement om emissions-
grænseværdier for konventionel produktion af svin og malkekvæg udenfor gyllesystemer 
fra den 6. februar 2012 samt normtal for husdyrgødning - 2011 udgivet af Aarhus Uni-
versitet. 
 
De vejledende emissionsgrænseværdier for forureningsparameteren ammoniak gælder 
for hele anlægget. Anlægget skal forstås i overensstemmelse med husdyrgodkendelses-
lovens definition. Det vil sige, at anlægget omfatter dyrholdet og stalde samt gødnings-
opbevaringsanlæg. Og det omfatter både det eksisterende anlæg og etableringer, udvi-
delser og ændringer af anlægget. 
 
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 godkendelsen. 
 
Aabenraa Kommune har vurderet, at det som udgangspunkt vil være rigtigst at anvende 
normtal ved fastlæggelse af BAT niveauet, da Miljøstyrelsen ikke har udgivet emissions-
grænseværdier for konventionel produktion af slagtekalve. 
 
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, såfremt kommunalbestyrelsen 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 modtaget i Aabenraa Kommune den 15. marts 2016. 
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Tabel 6. Oversigt over staldene i ansøgt drift – uddrag 
fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
I det følgende er de enkelte stalde beskrevet og vurderet. 
 
”Slutstald”, ”Mellemstald”, ”Eksisterende starterstald”, ”Aflastning”, ”Nyeste 
Mellemstald”, ”Ny starterstald”, ”Halvtag” og ”nyt staldafsnit” 
Eksisterende og miljøgodkendte stalde. Staldsystemerne og dyreholdet ændres ikke i 
forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det eksisterende anlæg er omfattet af retsbeskyttelses-
perioden. 
 
I det følgende er de nye stalde beskrevet og vurderet i henhold til dette tillæg. 
 
Stald ”nyt sengestald” 
Redegørelse 
Ny stald til tyrekalve fra 220 – 385 kg. Staldsystemet er sengestald med spalter (kanal, 
bagskyl eller ringkanal). Stalden forventes at skulle renoveres 20-25 år efter at den er 
bygget. 
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, at stalden har en restlevetid, der er længere end retsbeskyttelses-
perioden. Der er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden og indførelse af 
anden BAT teknologi. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at stalden til slagtekalve fra 220 – 385 kg skal betragtes 
som en ny stald og med den ammoniakemissionsværdi, der svarer til normemissionen fra 
en sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) til tyrekalve. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at produktionen har et sådant omfang, at der er 
proportionalitet i et krav om, at ammoniakemissionen fra stalden skal reduceres med 
hvad der svarer til, at spaltearealet bliver skrabet hver fjerde time. Det vil sige, at am-
moniakemissionen skal reduceres med 25 % i forhold til ammoniakemissionen fra stal-
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den, hvilket svarer til 683 kg N/år. Ammoniakemissionen fra valgt staldsystem med spal-
teskraber bliver herefter 2.536,80 kg N/år (3.219,84-683,04), og er dermed mindre end 
ammoniakemissionen fra referencestaldsystemets 2.570,45 kg N/år. 
 
Tabel 7. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk ske-
ma 86610, version 4 

 
 
Den vejledende sum er 3.219,84 kg N/år og kommunens krav er 2.536,80 kg N/år. 
 
Stald ”nye starterstald” 
Redegørelse 
Ny stald til tyrekalve fra 55 – 220 kg. Staldsystemet er dybstrøelse (hele arealet). Stal-
den forventes at skulle renoveres 20-25 år efter at den er bygget. 
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, at stalden har en restlevetid, der er længere end retsbeskyttelses-
perioden. Der er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden og indførelse af 
anden BAT teknologi. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at staldafsnittet til slagtekalve fra 55 – 220 kg skal be-
tragtes som en ny stald og med den ammoniakemissionsværdi, der er fra en stald med 
dybstrøelse (hele arealet). 
 
Tabel 8. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Stald ”nye starterstald” 
Redegørelse 
Ny stald til tyrekalve fra 55 – 220 kg. Staldsystemet er dybstrøelse (hele arealet). Stal-
den forventes at skulle renoveres 20-25 år efter at den er bygget. 
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, at stalden har en restlevetid, der er længere end retsbeskyttelses-
perioden. Der er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden og indførelse af 
anden BAT teknologi. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at staldafsnittet til slagtekalve fra 55 – 220 kg skal be-
tragtes som en ny stald og med den ammoniakemissionsværdi, der er fra en stald med 
dybstrøelse (hele arealet). 
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Tabel 9. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Virkemidler 
Der anvendes følgende virkemidler: 

• skrabning af spalterne i stald ”nyt sengestald”, se ovenstående, og 
• fast teltoverdækning på gyllebeholder ”Tank 3”. 

 
BAT emissionsniveau 
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 
ovenstående virkemidler. 
 
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 i husdyrgodkendelse.dk beregnet husdyrbrugets samlede maksimale ammo-
niakemission for de enkelte anlæg og dyregrupper. 
 
BAT niveauet er ved anvendelse af Miljøstyrelsens vejledninger og husdyrgodkendelse.dk 
beregnet til 10.967,69 kg N/år, jf. nedenstående tabel. Formlerne til beregning af vægt-
korrektionerne fremgår af normtal 2015. Kommunens krav er beregnet til 10.284,64 kg, 
jf. nedenstående vurdering. 
 
Tabel 10. Samlet ammoniaktab for hele anlægget opnåelig ved anvendelse af BAT – ud-
drag fra husdyrgodkendelse.dk, skema 86610, version 4 

 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra anlægget er 
9.865,89 kg N/år, jf. nedenstående tabel. 
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Tabel 11. 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 5. november 2009 meddelt miljøgodkendelse af ejen-
dommen til udvidelse af dyreholdet fra 300 malkekøer og 190 opdræt (0-28 mdr.) sva-
rende til 418,5 DE (Gl. DE) til 916 tyrekalve (51-100 kg) og 1.450 stk. opdræt i alderen 
3-22 måneder svarende til 499,52 DE (Gl. DE). Den godkendte produktion svarede til 
655,89 DE efter de nye beregninger. 
 
I tillægsgodkendelsen fra den 5. september 2014 blev dyreholdet ændret i forhold til mil-
jøgodkendelsen fra den 5. november 2009, idet der blev ansøgt om 2.600 tyrekalve (50-
390 kg), tung race, svarende til 791,16 DE. 
 
I denne tillægsgodkendelse er dyreholdet ændret i forhold til miljøgodkendelsen fra den 
5. september 2014, idet der blev ansøgt om 2.600 tyrekalve (50-390 kg), tung race, og 
1.500 tyrekalve (55-385 kg), tung race og to heste over 700 kg, svarende til 1.255,32 
DE. 
 
Siden 2007 er der således udvidet fra 300 malkekøer og 190 opdræt (0-28 mdr.) sva-
rende til 291,89 (Gl. DE) til 2.600 tyrekalve (50-390 kg), tung race, og 1.500 tyrekalve 
(55-385 kg), tung race, og to heste over 700 kg, svarende til 1.255,32 DE. 
 
Herunder ses emissionen for miljøgodkendelsen og de to tillægsgodkendelser. 
Skema 4448 er den oprindelige miljøgodkendelse fra 2009. 
Skema 64976 er tillægsgodkendelsen fra 2014. 
Skema 86610 er forskellen mellem den ansøgte tillægsgodkendelse og tillægsgodkendel-
sen fra 2014 (skema 64976). 
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Skema 85803 er den ansøgte tillægsgodkendelse men med nudriften fra den oprindelige 
miljøgodkendelse i 2009 (skema 4448). 
 
Skema 85803 viser således den samlede vurdering af alle etableringer, udvidelser og 
ændringer foretaget på ejendommen siden 1. januar 2007, idet de anvendte normtal så 
er ens. 
 
Det beregnede ammoniaktab på produktionsniveau for de fire skemaer ses i tabellen 
herunder. 
 
Tabel 12. Ammoniaktab – uddrag fra diverse beregninger i det digitale ansøgningsskema. 

Kg N/år Skema 4448 Skema 64976 Skema 86610 Skema 85803 

Nudrift 2009 3.107,70 3.193,40  3.210,39 

Ansøgt 2009 3.810,70    

Ansøgt 2013  5.963,58 6.575,79  

Ansøgt 2016   9.865,89 9.865,89 

 
Tabellen ovenfor viser, at udvidelsen over en 8-årig periode giver anledning til en mer-
emission fra anlægget på næsten 6.656 kg N/år. De naturområder der er omfattet af 
husdyrlovens § 7 kategori 1-3 ligger mere end 1.500 meter væk. Der store afstand til 
disse områder gør, at de naturområder ikke påvirkes i en grad, der vil medføre væsentli-
ge ændringer. På den baggrund er det Aabenraa Kommunes vurdering, at den ansøgte 
ændring og udvidelse over en 8-årig periode lever op til kravene. 
 
At nudrift 2009 er forskellig skyldes ændringer i de normtal, der ligger til grund for be-
regningerne og som opdateres hvert år 
 
Samlet BAT vurdering 
Det fremgår af husdyrgodkendelse.dk, at det samlede faktiske ammoniaktab fra alle stal-
de og lagre i ansøgt drift er 9.865,89 kg N/år, og at det samlede vejledende ammoniak-
tab fra hele anlægget ved anvendelse af BAT er 10.967,69 kg N/år, jf. nedenstående 
tabel. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at produktionen har et sådant omfang, at der er 
proportionalitet i et krav om, at ammoniakemissionen fra stald ”nyt sengestald” skal re-
duceres med hvad der svarer til, at spaltearealet bliver skrabet hver fjerde time. Det vil 
sige, at ammoniakemissionen skal reduceres med 25 % i forhold til ammoniakemissionen 
fra stalden, hvilket svarer til 683,04 kg N/år. Ammoniakemissionen fra valgt staldsystem 
med spalteskraber bliver herefter 2.536,80 kg N/år og er dermed mindre end ammoniak-
emissionen fra referencestaldsystemets 2.570,45 kg N/år. 
 
Tabel 13. Resultat af beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab ved 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk, 
skema 86610, version 4 

 
 
Det fremgår af ovenstående tabel, at BAT kravet er overopfyldt med 418,75 kg N/år. 
 
De 418,75 kg N/år plus en ikke forklarlig effekt af foderoptimering på -14,29 kg N/år 
svarer til effekten af fast teltoverdækning på gyllebeholder ”Tank 3”, 433,05 kg N/år. 
 
Der stilles alene vilkår om, at der skal etableres spalteskraber i ”nyt sengestald”. Fast 
teltoverdækning på gyllebeholder ”Tank 3” er et frivilligt tiltag. Der stilles dog vilkår om, 
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at hvis der etableres fast teltoverdækning på gyllebeholderen, så skal farven på teltdu-
gen være ”Grå”. 
 

6.2 Ventilation 

Redegørelse 
Der ændres ikke på ventilationen i de eksisterende stalde i forhold til den gældende mil-
jøgodkendelse. Der er naturlig ventilation i alle stalde. 
 
De nye stalde ”nyt sengestald”, ”nye starterstald” og ”ny starterstald2” indrettes også 
med naturlig ventilation. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at naturlig ventilation er BAT. Det er energibesparende og 
man undgår støjgener. Denne form for ventilation anses for den bedst mulige for dyre-
velfærd og minimering af lugtgener. Der stilles ingen vilkår. 
 

6.3 Fodring 

6.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Der ændres ikke på fodringen i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Der udarbejdes foderplaner i samarbejde med konsulent og med anvendelse af nyeste 
viden indenfor kvægfodring. Alle dyr fodres med kornprodukter, tilskudsfoderblandinger 
eller færdigfoderblandinger eventuelt suppleret med vitaminer og mineraler samt mælke-
erstatningsprodukter. Småkalve fodres efter gældende regler i kalvedirektivet. Normalt 
med sødmælk og specialafstemt kalvefoder. 
 
Foderet kan valses inden udfodring. Valsen er placeret i foderladen. 
 
Der kan fodres med både majs- og græsensilage. 
 
Der anvendes ikke foderkorrektion som virkemiddel til reduktion af ammoniakemissionen 
i ansøgt drift. Der anvendes normfodring, jf. nedenstående tabel. 
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Tabel 14. Effekt af foderoptimering – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at fodringen ikke ændres i forhold til den gældende miljø-
godkendelse. Det er alene mængderne der ændres. 
 
Der anvendes ikke reduceret tildeling af råprotein til slagtekalvene. Husdyrgodkendel-
se.dk beregner derfor ammoniakemissionen fra anlægget på baggrund af normtal. 
 

6.3.2 BAT foder 

Redegørelse 
BAT redegørelsen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
BAT vurderingen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 

6.4 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 

Redegørelse 
Der ændres ikke på principperne for opbevaring og håndtering af foder og ensilage i for-
hold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring og håndtering af foder og ensilage ikke æn-
dres i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 

6.5 Rengøring af stalde og god staldhygiejne 

Redegørelse 
Der ændres ikke på rengøring af stalde i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
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Der opretholdes til stadighed en god staldhygiejne, herunder at sengebåse, dybstrøelses-
bokse og lignende samt foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at støv- og 
smudsbelægning i staldene fjernes, at fodringssystemer holdes rene, at gødningshåndte-
ringen er god, og at gødnings- og foderrester fjernes. 
 
Der ændres heller ikke på rengøringen af de befæstede arealer. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at en generel god staldhygiejne, herunder at sengebåse, 
dybstrøelsesbokse og lignende samt foderarealer holdes tørre, at dyrene holdes rene, at 
støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes rene kan ha-
ve en vis betydning for lugtgener fra staldanlæg. 
 
Kommunen vurderer endvidere, at en generel god staldhygiejne med fjernelse af gød-
nings- og foderrester kan være med til at forebygge en eventuel flueplage. 
 
Aabenraa Kommune stiller et nyt vilkår om, at der til stadighed skal opretholdes en god 
staldhygiejne. 
 

6.6 Energi- og vandforbrug 

6.6.1 Generelt 

Redegørelse 
Elforbrugende processer er fodringsanlæg, gyllepumper, opvarmning af mælkepulver og 
skrabere på staldgulve samt rengøring med højtryksrenser, belysning og anden teknik, 
herunder vandpumper og anlæg til udsprinkling af restvand.  
 
De elforbrugende processer vil ved udvidelsen være de samme. 
 
Ventilationssystemet er beskrevet i afsnit 6.2. 
 
Tabel 15. Energiforbrug - husdyrbruget 
Type Forbrug før Forbrug efter 

Elforbrug stald 151.000 kWh 181.000 kWh 

Fyrings-/dieselolie stald 0 l 0 l 

 
Ejendommen forsynes med drikkevand fra egen vandboring, der har DGU nr. 159.855. 
 
Tabel 16. Vandforbrug - husdyrbruget 
Type Forbrug før Forbrug efter 

Drikkevand inkl. spild og rengøring 18.500 m3 30.000 m3 

 
Vurdering 
Det oplyste elforbrug svarer til ca. 45 kWh pr. produceret slagtekalv. Det er vanskeligt at 
finde konkrete opgørelse af elforbruget i slagtekalveproduktioner. Det skal bemærkes, at 
forbruget er inklusiv el til skraberanlæg. Aabenraa Kommune stiller vilkår om reaktion, 
hvis elforbruget stiger med mere end 10 % i forhold til de oplyste 181.000 kWh/år. 
 
Det oplyste vandforbrug svarer til ca. 7,5 m3 pr. produceret slagtekalv. Det er vanskeligt 
at finde konkrete opgørelse af vandforbruget i slagtekalveproduktioner. Aabenraa Kom-
mune stiller vilkår om reaktion, hvis vandforbruget stiger med mere end 10 % i forhold 
til de oplyste 30.000 m3/år. 
 
Der skal fremsendes en ansøgning om tilladelse til at indvinde mere drikkevand til 
Aabenraa Kommune, Team Natur, Drikkevandsgruppen. 
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Aabenraa Kommune vurderer, at der er taget de nødvendige tiltag til vand- og energibe-
sparelser. Det skal bemærkes, at det angives i kilderne, at der kan være betydelige vari-
ationer i el- og vandforbrug, og at de ansøgte mængder er skønnede. Der er stillet vilkår 
om forbrug og reaktion, hvis forbruget overstiger 10 % af de ansøgte niveauer. 
 

6.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 
BAT redegørelsen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
BAT vurderingen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 

6.7 Rest- og spildevand samt tag- og overfladevand 

Redegørelse 
Restvand fra stalde og lignende: 

• Drikkevandsspild. 
• Vaskevand fra vask af produkter fra husdyrhold, foderrekvisitter og lignende fra 

almindelig landbrugsdrift samt vand fra vask af stalde. 
 
Vandmængderne er indregnet i den producerede mængde gylle og ledes til gyllebeholder. 
 
Restvand fra befæstede arealer: 

• Vand fra vaskeplads. 
• Vand fra ind- og udleveringsramper/-steder. 
• Regnvand fra ensilageopbevaringsanlæg. 
• Regnvand fra øvrige befæstede arealer. 

 
Vand fra vaskeplads ledes til gyllebeholder. 
 
Vand fra ind- og udleveringsramper/-steder ledes til gyllebeholder. 
 
Regnvand fra ensilageopbevaringsanlæg (restvand) ledes til separat opsamlingsbeholder, 
og det bliver sprinklet ud. 
 
Regnvand fra øvrige befæstede arealer er ikke restvand. 
 
Sanitært spildevand fra driften: 

• Sanitært spildevand består af vand fra håndvask, toiletter og bad. 
 
Spildevand fra håndvaske i staldene ledes til gyllekanalerne. Der er ingen øvrige sanitære 
installationer i driftsbygningerne. 
 
Tag- og overfladevand: 

• Tagvand fra stalde og øvrige driftsbygninger. 
• Overfladevand fra befæstede og ubefæstede kørearealer. 

 
Ansøgers oplysninger om spildevandstyperne og -mængderne samt afledningsforhold og 
renseforanstaltninger fremgår af nedenstående tabel. 
 
    Tabel 17. Spildevand samt tag- og overfladevand 

Spildevandstyper 
m³/år før ud-

videlse 
m³/år efter 
udvidelse 

Afledes til 

Vaskeplads, vaske-
vand 

50 m3 50 m3 Gyllebeholder 
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Spildevandstyper 
m³/år før ud-

videlse 
m³/år efter 
udvidelse 

Afledes til 

Restvand fra ensila-
geopbevaringsanlæg 2.548 m3 2.548 m3 

Separat opsam-
lingsbeholder 

 
Ansøger har udarbejdet bilag 1.1, der viser afløbsforhold og spildevandsanlæg. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at restvand fra staldene og ind- og udleveringsramperne/-
stederne skal ledes til gyllebeholder, og at restvand fra ensilageopbevaringsanlæg kan 
ledes til separat beholder hvorfra det kan sprinkles ud, jf. husdyrgødningsbekendtgørel-
sens generelle regler. 
 
Det er endvidere Aabenraa Kommunes vurdering, at det regnvand, der falder på de be-
fæstede arealer, ikke er restvand, og dermed ikke skal ledes til gyllebeholder eller sepa-
rat beholder, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler. 
 
Udledning af tagvand samt overfladevand fra ubefæstede og befæstede arealer til forsin-
kelsesbassin, vandløb, faskine eller terræn til nedsivning til jorden samt udformningen og 
driften af forsinkelsesbassinet kræver en forudgående tilladelse fra Aabenraa Kommunes 
spildevandsgruppe. Der skal i så fald fremsendes en ansøgning om tilladelse til udledning 
til spildevandsgruppen via selvbetjeningsportalen ”Byg og Miljø”, der findes på Aabenraa 
Kommunens hjemmeside. Godkendelsen kan ikke lovligt udnyttes uden forudgående til-
ladelse fra spildevandsgruppen. Det er driftsherrens ansvar at fremsende de nødvendige 
ansøgninger. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle reg-
ler samt de nødvendige spildevandstilladelser vil sikre, at bortledning af rest- og spilde-
vand samt tag- og overfladevand ikke vil medføre forurening af miljøet. 
 

6.8 Kemikalier og medicin 

Redegørelse 
Kemikalier og medicin opbevares og håndteres som beskrevet i den gældende miljøgod-
kendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring og håndtering af kemikalier og medicin ikke 
ændres i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 

6.9 Affald 

6.9.1 Generelt 

Redegørelse 
Affald opbevares, håndteres og bortskaffes som beskrevet i den gældende miljøgodken-
delse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald ikke 
ændres i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
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6.9.2 BAT affald 

Redegørelse 
Aabenraa Kommune vurderer fortsat, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foran-
staltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets drift i forbindelse 
med håndteringen af affald. 
 
Vurdering 
BAT vurderingen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 

6.10 Olie 

Redegørelse 
Olie opbevares og håndteres som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaring og håndtering af olie ikke ændres i forhold 
til den gældende miljøgodkendelse. 
 

6.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

6.11.1 Generelt 

Redegørelse 
Udvidelsen af anlægget medfører ikke flere driftsforstyrrelser eller uheld. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen af anlægget ikke vil medføre flere driftsfor-
styrrelser eller uheld set i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening, er der pligt til straks at anmelde 
dette til alarmcentralen på tlf. 112 og efterfølgende straks at underrette tilsynsmyndig-
heden, Aabenraa Kommune på tlf. 73 76 76 76. 
 

6.11.2  BAT driftsforstyrrelser og uheld 

Redegørelse 
BAT redegørelsen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
BAT vurderingen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Ansøger har tidligere udarbejdet en beredskabsplan. Det fremgår af vilkår 28 i den gæl-
dende miljøgodkendelse, at beredskabsplanen skal ajourføres en gang årligt. 
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7 Gødningsproduktion og –håndtering 

7.1 Gødningstyper og -mængder 

Redegørelse 
Der er i forhold til den gældende miljøgodkendelse kommet nye normtal for, hvor meget 
gødning de forskellige dyretyper producerer. Den samlede mængde husdyrgødning er 
derfor blevet beregnet ved anvendelse af normtal 2015. 
 
De producerede mængder flydende husdyrgødning og dybstrøelse i ansøgt drift fremgår 
af nedenstående tabel. Sammenhold med bilag 3.7, 3.8 og 3.9. 
 
Tabel 18. Produceret husdyrgødning 

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

7.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 

7.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Oplysninger om gødningsopbevaringsanlæggene fremgår af nedenstående tabel. 
 

Stald Stald Ny Gylle Dybstr.

navn system Eks. Art/type Antal Gylle Dybstr. Standard Ind Ud Faktor

Slutstald KvUt13 eks. ungtyre 2200 2,94 220-440 275 390 0,5254 3.398

Mellems KvUt14 eks. ungtyre 2200 2,94 220-440 160 220 0,1933 1.250

Mellems Hest04 eks. hest 2 5,75 1 1,0000 6

Eks start KvTk01 eks. tyrekalve 1100 0,96 40-220 50 110 0,2738 289

Aflast KvTk01 eks. tyrekalve 1100 0,96 40-220 110 160 0,2826 298

Nye mel KvUt14 eks. ungtyre 2200 2,94 220-440 220 275 0,2071 1.340

Ny start KvTk01 eks. tyrekalve 1100 0,96 40-220 50 110 0,2738 289

Halvtag KvTk01 eks. tyrekalve 1100 0,96 40-220 110 160 0,2826 298

Nyt stald KvTk01 eks. tyrekalve 400 0,96 40-220 50 220 0,9607 369

Nyt stald KvUt03 eks. ungtyre 400 2,55 220-440 220 390 0,7325 747

nyt senge KvUt14 ny ungtyre 1500 2,94 220-440 220 385 0,7071 3.118

Nye start KvTk01 ny tyrekalve 750 0,96 40-220 55 220 0,9406 677

Ny start2 KvTk01 ny tyrekalve 750 0,96 40-220 55 220 0,9406 677

Produceret gylle og dybstrøelse 14802 9.107 3.651

Afsættes løbende til biogasanlæg eller andre lagre 0 0

Overfladevand og ekstra vand, jf. kapacitetsberegning  /  % direkte udbringning og nedpløjning 50 65%

Produceret gylle og overfladevand samt dybstrøelse, der skal opbevares 9.157 1.278

Gennemsnitlig produktion pr. måned 763 106

Samlet opbevaringskapacitet til husdyrgødning og restvand m.m., jf. skema 8.600 441

Samlet opbevaringskapacitet til husdyrgødning og restvand m.m. i måneder 11,3 4,1

Restvand 0 m2 0 mm regn/år 0 m3/år 0 0

Samlet opbevaringskapacitet til husdyrgødning 8.600

Samlet opbevaringskapacitet til husdyrgødning i måneder 11,3

Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet er opfyldt

Gylle Dybstr.

Gylle Dyb Pct. beregnet Pct. indtastet Pct. indtastet m3 Tons

Tank 1 17 17 0 1.500 0

Tank 2 24 25 0 2.100 0

Tank 3 58 58 0 5.000 0

Mødding 0 0 100 0 441

100 100 100 8.600 441

Tons/år

Vægt/alder

LagerID

Tons ab lager

Lager, gylle Lager, gylle Lager, dybstrøelse
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Tabel 19. Oplysninger om gødningsopbevaringsanlæg - uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Opbevaringskapaciteten på ejendommen fremgår af nedenstående tabel. 
 
Tabel 20. Opbevaringskapacitet flydende husdyrgødning - uddrag fra husdyrgodkendel-
se.dk 

 

 
 

 
 
Der er en kapaciteten på ca. 1.000 m3 i gyllekanalerne, der kan anvendes som buffer. 
 
Der produceres årligt 9.107 m3 gylle og 50 m3 vaskevand fra vaskepladsen/møddings-
pladsen, der føres til gyllebeholderne. 
 
Der skal årligt afsættes 288,46 DE kvæggylle til biogasanlæg af den samlede produktion 
på 810,63 DE kvæggylle. Det svarer til, at der skal afsættes 3.241 m3 af den samlede 
produktion på 9.107 m3. 
 
Ensilagesaft ledes enten til gyllebeholderne eller til separat opsamlingsbeholder, hvorfra 
det sprinkles ud. 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune vurderer, at det samlede opbevaringsanlæg til gylle og vaskevand 
har en kapacitet på 8.600 m3 plus en bufferkapacitet på 1.000 m3 i gyllekanalerne. 
 
Kommunen har beregnet, at hvis den producerede mængde gylle skal opbevares i gylle-
beholderne, så er der en samlet opbevaringskapacitet svarende til 11,3 måneders tilfør-
sel. 
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Der skal årligt afsættes 3.241 m3 gylle til biogasanlæg. Hvis gyllen afsættes løbende, så 
er der en samlet opbevaringskapacitet svarende til 17,4 måneders tilførsel. 
 
Kapaciteten i kanalerne kan medregnes som en bufferkapacitet. 
 
Det er Aabenraa kommunes vurdering, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet, og at 
husdyrbruget opfylder kravet om opbevaring af flydende husdyrgødning m.m., jf. hus-
dyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler. 
 

7.2.2 BAT opbevaring af flydende husdyrgødning 

Redegørelse 
BAT redegørelsen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
BAT vurderingen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 

7.3 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 
Redegørelse 
Oplysninger om gødningsopbevaringsanlæggene fremgår af nedenstående tabel. 
 
Tabel 21. Oplysninger om gødningsopbevaringsanlæg - uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Opbevaringskapaciteten på ejendommen fremgår af nedenstående tabel. 
 
Tabel 22. Opbevaringskapacitet fast husdyrgødning - uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Der produceres årligt 3.651 tons dybstrøelse, der føres til møddingspladsen eller til en 
container, der er placeret på møddingspladsen. 
 
Der skal årligt afsættes 315,76 DE kvægdybstrøelse til biogasanlæg af den samlede pro-
duktion på 444,15 DE dybstrøelse. Det svarer til, at der skal afsættes 2.596 tons af den 
samlede produktion på 3.651 tons. 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune vurderer, at der kan opbevares 750 m3 svarende til 441 tons 
dybstrøelse på møddingspladsen. 
 
Kommunen har beregnet, at hvis den producerede mængde dybstrøelse skal opbevares 
på møddingspladsen, så er der en samlet opbevaringskapacitet svarende til 4,1 måne-
ders tilførsel, hvis 65 % af dybstrøelsen køres direkte ud og nedpløjes. 
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Der skal årligt afsættes 2.596 tons dybstrøelse til biogasanlæg. Hvis dybstrøelsen afsæt-
tes løbende, så er der en samlet opbevaringskapacitet svarende til 14,3 måneders tilfør-
sel, hvis 65 % af dybstrøelsen køres direkte ud og nedpløjes. 
 
Det er Aabenraa kommunes vurdering, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet, og at 
husdyrbruget opfylder kravet om opbevaring af flydende husdyrgødning m.m., jf. hus-
dyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler. 
 

7.3.1 BAT opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

Redegørelse 
BAT redegørelsen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
BAT vurderingen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 

7.4 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
Bedriftens arealer tilføres ikke kvælstof i anden organisk gødning som fx spildevandsslam 
og kartoffelfrugtsaft. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke skal stilles vilkår, da forholdet reguleres af de 
generelle regler. 
 

7.5 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

7.5.1 Generelt 

Redegørelse 
Der ændres ikke på håndtering og udbringning af den del af husdyrgødningen, der ikke 
afsættes til biogasanlæg, i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Den del af husdyrgødningen, der afsættes til biogasanlæg, afhentes løbende. 
 

7.5.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Redegørelse 
Den del af husdyrgødningen, der ikke afsættes til biogasanlæg, håndteres og udbringes 
som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at håndtering og udbringning af den del af husdyrgødnin-
gen, der ikke afsættes til biogasanlæg, ikke ændres i forhold til den gældende miljøgod-
kendelse. 
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8 Forurening og gener fra husdyrbruget 

8.1 Lugt 

Redegørelse 
Afsnittet om lugt fra anlægget er blevet gennemskrevet, da lugt fra udvidelsen ikke kan 
adskilles fra lugt fra det eksisterende anlæg. Der ændres ikke på det samlede antal dyr i 
det eksisterende anlæg i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
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 § 12 er 
fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til A. 
eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommer-
husområde, B. samlet bebyggelse i landzone eller område i landzone, der i lokalplan er 
udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på 
beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, og C. enkeltboliger angivet. Så-
fremt 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 enkeltbolig uden landbrugspligt og som ikke ejes af driftsherren, 
• den nærmeste samlede bebyggelse i landzone, 
• område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og er-

hverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative 
formål og lignende, og 

• det nærmeste eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt 
byzone- eller sommerhusområde. 

 
It-ansøgningssystemet beregner geneafstandene og de vægtede gennemsnitsafstande. 
Lugtgeneafstandene er beregnet ud fra det maksimale antal dyr på stald, og hvor alle de 
eksisterende og nye staldeafsnit indgår i beregningerne. 
 
Den vægtede gennemsnitsafstand er 208 m fra anlægget til den nærmeste enkeltbolig 
uden landbrugspligt efter landbrugslovens regler, og som ikke ejes af driftsherren. Bebo-
elsen er beliggende Havstedvej 58, 6372 Bylderup-Bov, og den er beliggende øst for an-
lægget. (kategori C). 
 
Den vægtede gennemsnitsafstand er 2.394 m fra anlægget til den nærmeste samlede 
bebyggelse i landzone. Den samlede bebyggelse udløses af Vollerup Byvej 36, 6392 Bol-
derslev, og bebyggelsen er beliggende sydøst for anlægget. Der er kumulation med 1 
anden ejendom. (kategori B). 
 
Den vægtede gennemsnitsafstand er 2.443 m fra anlægget til den samlede bebyggelse, 
der udløses af Vollerup Byvej 32, 6392 Bolderslev, og bebyggelsen er beliggende sydøst 
for anlægget. Der er kumulation med 2 andre ejendomme. (kategori B). 
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Den vægtede gennemsnitsafstand er 2.149 m til det nærmeste område i landzone, der i 
lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med 
henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende. Lokalplanen har nr. 
4.01.b, og området er beliggende nordvest for anlægget. (kategori B). 
 
Den vægtede gennemsnitsafstand er 1.941 m fra anlægget til planområde 4.4.005.F i 
forslag til KP15, der er det nærmeste eksisterende eller ifølge kommuneplanens ram-
medel fremtidig byzone- eller sommerhusområde. Området er en del af Ravsted, og det 
findes vest for anlægget. (kategori A). 
 
Tabel 23. Afstande til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig – uddrag fra husdyr-
godkendelse.dk 
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Resultaterne af lugtberegningerne ses i nedenstående tabel. 
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Tabel 24. Resultat af lugtberegning – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Det fremgår af ovenstående tabel, at alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyggelse 
og byzone er overholdt. 
 
Der er ikke andre husdyrbrug med mere end 75 DE inden for hverken 300 meter fra by-
zone eller 100 meter fra nabobebyggelse. Der er derfor ingen kumulation for så vidt an-
går lugt fra andre staldanlæg på andre ejendomme. 
 
Der er et andet husdyrbrug med mere end 75 DE inden for 300 meter fra den samlede 
bebyggelse, der udløses af Vollerup Byvej 36, 6392 Bolderslev. Der er derfor kumulation 
for så vidt angår lugt fra andre staldanlæg på andre ejendomme. 
 
Der er to andre husdyrbrug med mere end 75 DE inden for 300 meter fra den samlede 
bebyggelse, der udløses af Vollerup Byvej 32, 6392 Bolderslev. Der er derfor 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 745,22 m. 
 
Anlæg 
Det største lugtbidrag stammer fra dyreholdet i staldene, ensilagen i ensilagesiloerne og 
fra husdyrgødningen i staldene og gyllebeholderne samt møddingspladsen/containeren. 
Lugtgenerne forsøges dog minimeret ved bl.a. at rengøre jævnligt 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 konstateret. 
 
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. 
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Tabel 25. Lugtemission fra de enkelte dyretyper i ansøgt drift – uddrag fra husdyrgod-
kendelse.dk 

 
 
Håndtering og udbringning af 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 er fast-
lagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til enkelt-
beboelse, til samlet bebyggelse og til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens ram-
medel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde angivet. Såfremt den beregnede ge-
neafstand 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. 
 
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 indenfor 100 m i forhold til nabobe-
boelse eller indenfor 300 m i forhold byzone. Der er derfor ingen kumulation med andre 
husdyrbrug. 
 
Der er enten 1 eller 2 andre ejendomme med mere end 75 DE indenfor 300 m i forhold til 
samlet bebyggelse. Der er derfor kumulation med andre husdyrbrug. 
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Afstandene fra anlægget til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone er alle længere 
end 1,2 gange geneafstandene. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesni-
veau er overholdt.  
 
Det teoretisk beregnede konsekvensområde for ejendommens lugtemission, 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 745,22 m. 
 
Lugt fra gyllebeholderne, der forsynes med fast eller tæt overdækning, vil være meget 
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 tillæg nr. 2 ikke vil medføre væsentlige lugtge-
ner for nabobeboelserne, samlet bebyggelse og byzone, da genekriterierne er overholdt, 
og da der er stillet vilkår om god staldhygiejne. 
 

8.2 Skadedyr – fluer og rotter 

Redegørelse 
Skadedyr bekæmpes som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det stillede vilkår om god staldhygiejne sikrer en god 
forebyggelse af en eventuel flueplage, og at bekæmpelsen af skadedyr ikke ændres i 
forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 

8.3 Transport  

Redegørelse 
Adgangen til ejendommen sker ad de offentlige veje Havsted Vesterkær og Havstedvej.  
 
De væsentligste gener ved transporter til og fra ejendommen vil være kørsel forbi naboer 
og i nogle tilfælde nedbremsning af trafikken. Generne forsøges i videst muligt omfang 
nedbragt ved at tage hensyn til omgivelserne, bl.a. ved så vidt muligt at lægge kørslen i 
dagtimerne. 
 
Gylle og dybstrøelse til biogasanlæg transporteres med lastbil. 
 
Antallet af transporter fremgår af nedenstående tabel. 
 
Tabel 26. Transporter 

 Før udvidelse Efter udvidelse  

 
Antal/ 

År 
Kapacitet pr. 

transport 
Transport-

middel 
Antal/ 

År 
Kapacitet pr. 

transport 
Transport-

middel 

Foder 20 30 t Lastbil 104 30 t Lastbil 

Halm 35 20 bigballer 
Special-
bygget 

halmvogn 
50 20 bigballer 

Special-
bygget 

halmvogn 

Majs og græs 900 40–45 m3 
Snittevogn 
til grovfo-

der 
0 - - 
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 Før udvidelse Efter udvidelse  

 
Antal/ 

År 
Kapacitet pr. 

transport 
Transport-

middel 
Antal/ 

År 
Kapacitet pr. 

transport 
Transport-

middel 

Sækkevare og 
bigbags 

12 
Afhængig af 

bestilt mæng-
de max 30 t 

Lastbil 12 
Afhængig af 

bestilt mæng-
de max 30 t 

Lastbil 

Fyringsolie 2 1.800 l Tankbil 2 1.800 l Lastbil 

Dieselolie 11 2.300 l Tankbil 13 2.300 l Lastbil 

Levering af dyr 10 

Fra 2 til 8 stk. 
afhængig af 

indkøbte kæl-
vekvier 

Lastbil 85 

Afhængig af 
antal indkøbte 
kalve max 70 
stk. ved leve-

ring 

Lastbil 

Flytning af dyr 10 10-15 stk. 

Traktor 
trukken 
kreatur-

vogn. Kvier 
til afgræs-
ning i mar-

sken 

0 Internt - 

Afhentning af 
dyr til slagtning 26 

Afhængig af 
leverede dyr Lastbil 160 

Afhængig af 
leverede dyr Lastbil 

Afhentning af 
døde dyr 

26 

Afhængig af 
døde dyr, 

sjældent over 
2 stk. 

Lastbil 100 

Afhængig af 
døde dyr, 

sjældent over 
2 stk. 

Lastbil 

Husdyrgødning 

Gylle/ dybstrø-
else 

358/ 

10 

25 m3/ 

20 m3 

Gyllevogn 
med suge-

kran/ 
staldgød-
ningsspre-

der 

427/ 
32 

25 m3/ 

20 m3 

Gyllevogn 
med suge-

kran/ 
staldgød-
ningsspre-

der 

Husdyrgødning 

Biogasanlæg 
- - - 190 18 t Lastbil 

Affald 26 
Affald fra 800 

l container Lastbil 26 
Affald fra 800 l 

container Lastbil 

Transporter i alt 1.446   1.201   

 
Vurdering 
Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og efter færdselslovens regler.  
 
For at mindske generne fra transporterne henstiller kommunen til, at transporterne skal 
foregå på hverdage og indenfor normal arbejdstid. Sæsonbetonet arbejde kan dog fore-
komme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke vil forekomme væsentlige støj-, støv- og lugt-
gener for de omkringboende i forbindelse med transporter til og fra ejendommen. 
 

8.4 Støj 

Redegørelse 
Støjkilderne er som beskrevet i den gældende tillægsgodkendelse af 5. september 2014. 
De flere dyr på stald medfører, at der kan blive mere støj fra dyreholdet og foderanlæg-
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get samt fra levering af tyrekalve, afhentning af slagtekalve og afhentning af husdyrgød-
ning. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at støjkilderne ikke ændres i forhold til den gældende mil-
jøgodkendelse, og at det gældende støjvilkår nr. 47 i tillægsgodkendelsen af 5. septem-
ber 2014 fortsat skal være gældende.  
 

8.5 Støv 
Redegørelse 
Støv fra husdyrbruget er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at støv fra husdyrbruget ikke ændres i forhold til den gæl-
dende miljøgodkendelse. 
 

8.6 Lys 

Redegørelse 
Lys fra det eksisterende anlæg er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 
Der vil ikke blive opsat projektører på de nye stalde, men udelukkende lys til at kunne 
orientere sig efter mørkets frembrud. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at lys fra det eksisterende anlæg og orienteringslys ved de 
nye stalde ikke er en væsentlig ændring i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 

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 2015 gælder det, at det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen 
fra stald og lager i forhold til referencestaldsystemet i 2005/2006 korrigeret for ny viden 
om indlejring og ammoniaktabet fra disse staldsystemer er 30 %. 
 
Det faktiske ammoniaktab fra stald og lager er 6.575,79 kg N/år i NU-drift og 9.865,89 
kg N/år i ansøgt drift, jf. tabellen i afsnit 6.1.2. 
 
Tabel 27. Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission – uddrag 
fra husdyrgodkendelse.dk 
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Vurdering 
Det generelle ammoniakreduktionskrav på 30 % er med de valgte staldsystemer og de 
valgte virkemidler overholdt, da ammoniakemissionen reduceres med 796 kg N/år mere 
end det generelle ammoniakreduktionskrav foreskriver i forhold til ansøgt drift i det gæl-
dende tillæg til miljøgodkendelsen. 
 
Såfremt at ansøger ikke vælger at etablere virkemidlet fast teltoverdækning på gyllebe-
holder ”Tank 3”, så har kommunen beregnet, at det generelle ammoniakreduktionskrav 
fortsat er overholdt, da ammoniakemissionen reduceres med 364 kg N/år mere end det 
generelle ammoniakreduktionskrav foreskriver i forhold til ansøgt drift i den gældende 
miljøgodkendelse. 
 

8.8 Ammoniak – individuel reduktion  
Redegørelse 
Det fremgår af ansøgningen og tabellen herunder, at den ansøgte udvidelse over en 8-
årig vil give anledning til en forøget emission af ammoniak på ca. 6.656 kg N/år, da den 
samlede emission fra ejendommen i ansøgt drift er beregnet til ca. 9.866 kg/N.  
 
Tabel 28. Emission fra anlægget – uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
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 
meter fra anlægget på Havstedvej 48. 

 
Inden for 1.000 meter af anlægget ligger der 1 eng og 9 vandhuller. Arealerne er be-
skrevet under ”§ 3 natur”. 
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 18-20 kg N/ha pr. år (Atmosfærisk deposition 
2014. NOVANA, Faglig rapport nr. 163, 2015 og http://dce2.au.dk/pub/SR163.pdf). 
 
Husdyrlovens § 7 

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 ejedommen.  
 
Alle staldafsnit og opbevaringslagre ligger længere væk end 1.000 meter fra nærmeste § 
7 kategori 1, 2 og 3 natur. 
 
Nærmeste § 7 kategori 3 naturområde er en mose, der ligger ca. 1.500 meter syd for 
ejendommen.  
 
Mosen er besigtiget den 4. maj 2010, hvor den blev beskrevet således: 
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Mose 1 

Naturtype/undertype Mose og kær 

Matrikelnummer Matr.nr. 149a Havsted, Ravsted 

Lokalitetsbeskrivelse Naturarealet er en mose, der er omfattet af natur-
beskyttelseslovens § 3 og husdyrlovens § 7, kate-
gori 3. 
 
Mosen er afvandet og har tydelige randpåvirkninger 
fra markerne omkring mosen, der gør, at mosen er 
under tilgroning med næringskrævende arter som 
tagrør og lyse-siv. Derudover er der fund af eng-
rørhvene, almindelig star og mose-bunke.   
 
Naturtilstanden er ved besigtigelsen vurderet til at 
være ringe sammenlignet med naturtypen mose 
pga. den næringsrige tilstand. 

Lokalisering i forhold til anlæg Beliggende 1.500 meter syd for ejendommen. 

Lokalisering i forhold til arealer Ingen af ejendommens arealer ligger op til mosen. 
Nærmeste ligger 100 meter fra mosen. 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Beregnet i skema 85803 

Merdepositionen: 0,1 kg N/ha pr. år.  
Totaldepositionen: 0,1 kg N/ha pr. år  

N-tålegrænse Ikke vurderet, men over 20 kg N/ha/år, da mosen 
ikke er fattigkær, hedemose, hængesæk eller høj-
mose. 

Betydning som levested for bilag 
IV-arter 

Mosen kan være ynglested eller rastested for bilag 
IV-arter. 

Natura 2000 område Nej 

Kommuneplan Området er udpeget som et område med naturinte-
resser i kommuneplanen. 

Fredning Ingen fredede arealer. 

Vurdering Ifølge Miljøstyrelsens vejledning, er påvirkningen af 
naturområder fra udbringningsarealerne i høj grad 
et randfænomen og normalt ikke en belastning af 
større dele af naturområdet.  
Der er en tydelig næringsstofpåvirkning af randzo-
nen i mosen. Det vurderes, at naturområdet er 
påvirket af såvel det generelle atmosfæriske ned-
fald såvel som af næringsstoffer fra de omgivende 
arealer. Det vurderes dog, at påvirkningen er un-
der 1 kg N/ha/år fra anlægget, og der stilles ikke 
yderligere vilkår til anlægget i forhold til ammoni-
akdeposition til mosen. 
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Kort 1. Placering af mose 1. Mose 1 er omfattet af husdyrlovens § 7 stk. 1, nr. 3. Lokali-
teten er besigtiget den 4. maj 2010. 
 
Vurdering 
Merdepositionen er beregnet til 0,1 kg N/ha pr. år. Totaldepositionen er beregnet til 0,1 
kg N/ha pr. år i forhold til mose 1.  
 
Da der ikke er beregnet en merdeposition på mere end 1 kg er husdyrlovens beskyttel-
sesniveau overholdt. Det fremgår af husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er 
beskyttelsesniveauet, 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 0,1 kg N/ha/år og total deposi-
tion på 0,1 kg N/ha/år 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 mosen 
 
§ 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 Havsted Vesterkær 2. 
 
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. 
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Redegørelse (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
Der er ikke umiddelbart naturområder nær bedriften, som er særligt næringsfattige na-
turområder (visse heder, moser, overdrev). Der er dog andre naturtyper (eng og vand-
huller) inden for 1.000 meter af anlægget, men der er ikke beregnet ammoniakdepositi-
on til andre naturområder end mose 1 nævnt ovenfor, da der ikke ligger noget særlig 
ammoniakfølsom natur inden for 1.000 meter af ejendommen. 
 

 
Kort 2. Placeringen af naturområder nær anlægget og i forbindelse med de nærmeste 
arealer. Den røde cirkel har en radius på 1.000 meter. 
 
Vandhul 2 er beskrevet i den eksisterende miljøgodkendelse fra 5. november 2009. Om 
det er der skrevet følgende: 
 
”Lavvandet sø med udbredt submers- og sumpvegetation. Søen har stejle bredder, no-
gen steder med en hældning på 1/1. Søen vurderes i sommerperioden at være væsent-
ligt tilgroet, men at være et godt ynglested for padder pga. det lave vand, lysåbne for-
hold og derved hurtig opvarmning i foråret. 

Søen er omgivet af skov og udyrket areal. Kun mod syd-øst findes en meget smal udyr-
ket bræmme på ca. 2 meter. Vandhullet er næringsrigt og på kort sigt truet af tilgro-
ning.” 
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Billede 1. Vandhul 2. 

 
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.  
 
Vandhuller 
Der er 9 vandhuller beliggende inden for en afstand af ca. 1.000 meter til anlægget.  
 
Det ene vandhul (vandhul 2) er i forbindelse med udbringningsarealerne. Det er nævnt 
ovenfor og beskrevet og besigtiget i forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2009.  
 
Alle vandhullerne er omgivet af dyrkede arealer. Det vurderes, at den primære indflydel-
se på vandhullernes naturtilstand er de omkringliggende arealer, og den måde arealerne 
dyrkes på med gødskning og sprøjtning, samt hvorvidt der er bræmmer omkring vand-
hullerne, der minimerer risikoen for overfladeafstrømning af f. eks. gødningsberiget over-
fladevand 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.  
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Moser 
Der ligger ingen moser inden for 1.000 meter af ejendommen.  
 
Enge 
Eng 1 ligger ca. 950 meter vest for ejendommen. Engen er ikke besigtiget, men kørespor 
på flyfoto indikerer, at det er en kultureng uden næringsfølsomme arter, og at den inde-
holder begrænset naturværdi. Engen vurderes at falde ind under undertyper, som er næ-
ringsstofrige og kulturprægede og derfor uden egentlig tålegrænse. 
 
Ammoniak fra anlægget og udvidelsen vurderes således ikke at forringe engens naturtil-
stand væsentligt i forhold til udgangspunktet. 
 
Potentielle ammoniakfølsomme skove 
Der ligger ingen potentielle ammoniakfølsomme skove inden for 1.000 meter af ejen-
dommen  
 
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. 4,4 km nordvest for Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl 
Mose, som udgør EF-fuglebeskyttelsesområde nr. F62. 
 

 
Kort 3. Natura 2000 områdets beliggenhed i forhold til Havstedvej 48, der ligger i midten 
af den røde cirkel, der har en radius på 1.000 meter.  
 
Vurdering 
Jævnfør teknisk notat fra DMU (2006) er bidrag til depositionen af kvælstof negligerbar, 
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når afstanden fra kilden er omkring 3 km. Da der er ca. 4,4 km til nærmeste del af mo-
serne, er det Aabenraa Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i målelig grad vil påvir-
ke udpegningsgrundlaget for habitat- og fuglebeskyttelsesområdet i mosen.  
 
Der stilles derfor ikke forureningsbegrænsende vilkår i forbindelse med ammoniakemissi-
onen fra ejendommen. 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 9.7. 
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9 Påvirkninger fra arealerne  

9.1 Udbringningsarealerne 

Redegørelse 
Udbringningsarealerne til Havstedvej 48 ligger nogenlunde samlet og rundt om ejen-
dommen. Arealerne, der ligger længst væk, ligger cirka 3,3 km vest for ejendommen.  
 
Tillægsgodkendelsen omfatter de udbringningsarealer, der fremgår af ansøgningens af-
snit 4.1 (se bilag 1). Placeringen af udbringningsarealerne fremgår af oversigtskort her-
under. Alle udbringningsarealerne ligger i Aabenraa Kommune. 
 

 
Kort 4. Udbringningsarealer for Havstedvej 48.  
 
Det er oplyst i ansøgningen, at husdyrbruget råder over 283,75 ha ejede og forpagtede 
udbringningsarealer. Der er ingen aftalearealer, men 8 forpagtningsaftaler. 
 
Tabel 29. Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer. 
Ejede arealer 

Adresse Udbringningsareal ha 

Havstedvej 48, 6372 Bylderup Bov 125,80 

Forpagtede arealer 

Adresse Udbringningsareal ha 

Stormsgårdevej 49, 6372 Bylderup-Bov  
(26-0, 27-0, 28-0) 24,38 

Havstedvej 62, 6372 Bylderup-Bov  
(del af 4-0, 29-0, 30-0, 31-0, 32-0, 33-0,) 

58,61 

Ravsted Hovedgade 2, 6372 Bylderup-Bov  
(mark 66-0) 

7,82 

Ravsted Kirkevænget 1, 6372 Bylderup-Bov  
(del af mark 65-0) 

1,50 
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Høgsholtvej 6, 6372 Bylderup-Bov  
(22-0) 

4,88 

Nørrehaven 41, 6360 Tinglev  
(46-0, 46-2, 47-0, 48-0, 49-0, 50-0, 51-0, 53-0, 
54-0, 61-0, 62-0) 

54,91 

Stormsgårdevej 45, 6372 Bylderup-Bov  
(26-0, del af 27-0) 

4,45 

Spaniensvej 35, 6372 Bylderup-Bov  
(70-0) 1,40 

I alt 283,77 
 
Ejendommen producerer efter ændringen samlet 1.255,32 DE husdyrgødning. Heraf er 
de 0,53 DE udegående uden for ejenommens harmoniarealer. Det drejer sig om de to 
heste, der er udegående i 6 måneder. 
 
Tabel 30. Produceret husdyrgødning på bedriften - uddrag fra det digitale ansøgnings-
skema. 

 
 
Af de 1.255,32 DE afsættes 604,22 DE til biogasanlæg. 
 
Tabel 31. Afsat husdyrgødning - uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
Det betyder, at den totale mængde husdyrgødning, som arealerne modtager, er 650,56 
DE. 
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Tabel 32. Husdyrgødning tilført arealerne - uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
  
De 650,56 DE, som tilføres arealerne, kræver 282,62 ha, da der køres med 2,29 DE/ha 
på arealerne. 
 
Da der er 283,75 ha til produktionen, så er der således areal nok til husdyrproduktionen. 
 
Tabel 33. Information om arealerne - uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 
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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. 
 
Der er i tillægsgodkendelsen medtaget 283,75 ha ejet og forpagtet areal. 
 
I den eksistende tillægsgodkendelse er det ejede og forpagtede areal på 284,91 ha. 
 
Forskellen i ejet og forpagtet areal skal findes i, at noget harmoniareal er inddraget til 
etablering af bygninger. Endvidere er nogle randzoner geninddraget som harmoniareal.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at ændringerne i ejet og forpagtet areal er bagatelagtige, 
og derfor er der ikke, i forhold til beskyttet natur, nogle ændringer i vurderingen af area-
lerne i forhold til den seneste tillægsgodkendelse medde samme arealer.  
 
Dyretrykket i ansøgt drift er på 2,29 DE/ha, og da den samlede mængde N ab lager fal-
der fra 59.328,58 kg N til 56.681,50 Kg N, så er det vurderet, at ændringen ikke har no-
gen negativ påvirkning i forhold til udvaskningen, da den samlede mængde N reduceres.  
 
Da mængden af P ab lager falder fra 9.548,73 kg P til 9.176,53 kg P, så er det vurderet, 
at ændringen ikke har nogen betydning. 
 
Der er to arealer i nitratfølsomme indvindingsområder. Der er en merbelastning på 2 mg 
nitrat/l, men udvaskningen er på 45 mg nitrat/l og derfor under det genrerelle krav på 50 



 

 

64

mg nitrat/l. Udvaskningen på 45 mg nitrat/l svarer til udvaskningen i den eksisterende 
tillægsgodkendelse. 
 
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) 

I habitatdirektivets bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse 
overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. 
Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde 
ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at 
arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 
 
I det følgende vurderes forekomsten af de bilag IV arter, hvor projektområdet ligger in-
denfor eller i nærheden af artens naturlige udbredelse. Der er søgt efter registreringer 
indenfor de seneste 10 år i Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV, Faglig 
rapport fra DMU nr. 635, 2007, og naturdatabaser på www.naturdata.dk. Der er i data-
baserne ingen registreringer af de pågældende arter i eller omkring projektets udbredel-
sesområde. 
 
Redegørelse 
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 11. november 2009. Det er vurderet, at redegørelsen fra den 
eksisterende miljøgodkendelse fortsat kan bruges. 
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10 Oversigt over bedste tilgængelige teknik 
(BAT)/renere teknologi 

Redegørelse 
Beskrivelsen af den bedste tilgængelige teknik og renere teknologi er ikke blevet ændret 
i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
BAT vurderingen er ikke blevet ændret i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 

11  Alternative muligheder og 0-alternativet  
Alternative muligheder og 0-alternativet 
Anlæggets placering og indretning er blevet vurderet og fastlagt i den gældende miljø-
godkendelse. 
 
De nye stalde til slagtekalve ligger i umiddelbar tilknytning til det hidtidige bebyggelses-
areal. Da de nye staldes placering ikke tilsidesætter de landskabelige hensyn, er der ikke 
foreslået andre placeringer. 
 
0-alternativet kunne være at fortsætte den nuværende produktion.  
 

12  Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
Ved ophør af alle aktiviteter på husdyrbruget, vil det blive sikret, at der ikke kan opstå 
fare for forurening og gener fra anlægget. Oplagret husdyrgødning i gødningskanaler og 
gyllebeholderne samt på møddingspladsen, foderrester i staldene, fodersiloerne og ensi-
lagesiloanlægget, farligt og andet affald, rester af hjælpestoffer, maskiner og andet ma-
teriel vil blive bortskaffet forskriftsmæssigt. 
 
Gyllebeholderne vil eventuelt blive udlejet. 
 
Desuden vil ejendommens driftsbygninger blive vedligeholdt eller fjernet, således at 
ejendommen ikke forfalder. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at vilkår 61 om ophør i den gældende tillægsgodkendelse 
skal gennemskrives, så der stilles vilkår om, at driftsherren senest fire uger efter at alle 
aktiviteter på husdyrbruget ophører, skal kontakte Aabenraa Kommune med henblik på 
vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå fare for forurening og gener fra 
de ophørte aktiviteter. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at ovennævnte tiltag er tilstrækkelige til at undgå fare for 
forurening og gener. 
 

13  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Egenkontrol og dokumentation er beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at krav om egenkontrol og dokumentation ikke skal æn-
dres i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
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14 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 12, stk. 3 tillæg nr. 2, skema nr. 85803, version 9, indsendt den 

26. april 2016 i husdyrgodkendelse.dk og udskrevet den 27. april 2016 

1.1. Oversigtsskitse, afløbsplan 

2. Fiktivt skema, § 12, stk. 3 tillæg nr. 2, skema nr. 86610, version 4, indsendt og ud-
skrevet den 21. april 2016 i husdyrgodkendelse.dk (i uddrag) 

3. Supplerende oplysninger fra rådgiver, E-mail af 5. april 2016 

3.1. Situationsplan 

3.2. Facader ny sengestald 

3.3. Tværsnit ny sengestald 

3.4. Plantegning ny sengestald 

3.5. Facader ny kalvestald 

3.6. Plantegning ny kalvestald 

3.7. Gødningsproduktion oprindelige stalde 

3.8. Gødningsproduktion nordlige stalde 

3.9. Gødningsproduktion udvidelse 

4. Afsætning af husdyrgødning til biogasanlæg, udleveret den 13. april 2016 

5. Oversigtsskitse, beplantning (E-mail af 20. april 2016) 

6. Konsekvensområde for lugtemission 

 
 
 
























































































































