
Tillæg nr. 4 til Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360 

Tinglev, matr.nr. 89 m.fl. Stoltelund, Tinglev

Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur har den 25. juli 2016 med-
delt Tillæg nr. 4 til Miljøgodkendelse af Svinebruget Gerrebækvej 15, 6360, 
matr.nr. 89 m.fl. Stoltelund, Tinglev, jf. § 12, stk. 3 i husdyrbrugloven1. 

Ejendommens samlede miljøgodkendte dyrehold og årlige produktion udvides 
til: 

Etape 1 
• 2.280 årssøer med 40 fravænnede gris per årsso
• 48.374 smågrise (7,1-30 kg)
• svarende til 734,13 DE

Etape 2 
• 2.280 årssøer med 40 fravænnede gris per årsso
• 91.200 smågrise (7,1-30 kg)
• Svarende til 921,78 DE

Tillæg nr. 4 omfatter de i miljøgodkendelsen med senere ændringer værende 
stalde og gødningsopbevaringsanlæg samt øvrige faste konstruktioner med 
nedenstående ændring. Stald- og lagernavne henviser til bilag 1 i tillæg nr. 4. 

Etape 1 
• flytning af en 6 tons fodersilo
• etablering af klimastald, tilbygning til sidst etableret klimastald, ”Tilbygning til

klimastald” 1.686 m2 med gyllekøling
• etablering af forbeholder, ”Forbeholder på 400 m3” med betonlåg, som er en

videreførelse fra tidligere afgørelse
Etape 2 

• etablering af ny toklimastald ”Ny klimastald” på 2.721 m2 med gyllekøling

1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 868 af 3. juli 2015 af lov 
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændring 
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Kontakt: Lene Kragh Møller 
Direkte tlf.: 7376 8235 
E-mail: lkmoe@aabenraa.dk 

Digital annonce 
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• etablering af ny gyllebeholder ”Ny gyllebeholder på 5.330 m3” med fast over-
dækning, som er en videreførelse fra tidligere afgørelse 

Tillæg nr. 4 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 
• Sundhedsstyrelsen 
• Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Ar-

bejderbevægelsens 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 Mil-
jøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsi-
den 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 ple-
jer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Aabenraa 
Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgæn-
gelig 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 be-
grundet anmodning til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. 
Aabenraa Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljø-
klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imøde-
kommes. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen of-
fentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den føl-
gende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag, den 9. august 2016 på Aabenraa 
Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirs-
dag, den 6. september 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. 4 til miljøgodkendelse af svinebruget, Gerrebækvej 15, 

6360 Tinglev. Tillægsgodkendelsen meddeles i medfør af lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. § 12, stk. 3 i lovbe-
kendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug med senere ændring. 

  
Godkendelsesdato: 25. juli 2016 
 
Ansøger: Morten Clausen, Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev 
 
Mobilnummer: 51 74 79 89 
 
E-mail: morten@clausenmail.dk 
 
Ejer af ejendommen: Morten Clausen, Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev 
 
Kontaktperson: Morten Clausen, Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev 
 
Husdyrbrugets navn: Gerrebækvej 15 
 
Ejendomsnr.: 5800012655 
 
Matr.nr. og ejerlav: 89 m.fl. Stoltelund, Tinglev  
 
CVR nr.: 34760160 
 
CVR/p nr.: 1018160494 
 
CHR nr.: 50914 
 
Biaktiviteter:  Ingen 
 
Andre ejendomme: Husdyrbruget Bølåvej 9,6360 Tinglev 
 
Miljørådgiver: Ulla Pallesen, LandboSyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, 7436 

5043, upa@landbosyd.dk 
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
   
Sagsbehandler, miljø: Lene Kragh Møller 
Kvalitetssikring, miljø: Lars Paulsen 
 
Sagsbehandler, natur: Morten Hansen 
Kvalitetssikring, natur: Tina Hjørne 
 
Sagsnr: 16/16353, dok. x 
 
Høring: Ingen andre kommuner 
 
Tidligere afgørelser efter husdyrbrugloven: 

• 24. september 2010 meddelt miljøgodkendelse af husdyr-
brug-loven, § 12, stk. 2  

• 14. marts 2011 afgørelse vedr. foderkorrektion 
• 5. marts 2013 tillægsgodkendelse, jf. § 12, stk. 3, vedr. 

fristforlængelse 
• 9. januar 2015 tillæg, jf. § 12, skt. 3 vedr. udvidelse og æn-

dring af dyreholdet og tilhørende byggeri  
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Del I – Resumé og vilkår 
  



 

 

6

1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om tillægsgodkendelse 
Morten Clausen har ansøgt om tillægsgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på 
ejendommen beliggende Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev. Ejendommens matr.nr. er 89 
m.fl. Stoltelund, Tinglev. Ejendommens ejendomsnummer er 5800012655. Ejendommen 
er omfattet af CVR-nr. 34760160.  
 
Ansøgningerne er indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøg-
ningssystem, og hovedansøgningen har skemanummer 86866. Ansøgningen er første 
gang indsendt den 25. april 2016. Aabenraa kommune har modtaget den endelige versi-
on 3 fra den 26. juni 2016 og udskrevet den 26. juni 2016 fra husdyrgodkendelse.dk. 
Ansøgningen fremgår af bilag 1. 
 
Husdyrbruget blev miljøgodkendt den 24. september 2010, jf. § 12, stk. 2 i husdyrbrug-
loven. Efterfølgende er husdyrbruget udvidet med farestald, drægtighedsstald og klima-
stald, samt etablering af en gyllebeholder, en fortank og en foderlade. Desuden er dyre-
holdet udvidet. 
 
Både gyllebeholderen og forbeholderen, som ikke er etableret, er videreført i dette tillæg, 
så der stadigvæk er mulighed for, at de kan etableres. 
 
Ansøgningen vedrører udvidelsen af produktionen af smågrise. 
 
Tillægsgodkendelsen vedrører en ændring og udvidelse af den eksisterende svineproduk-
tion 

• Dyreholdet ændres: 
o fra 2.300 årssøer med 34 fravænnede grise per årsso og med pattegrise til 7,5 

kg, 25.000 smågrise (7,5-8 kg) og 19.500 stk. smågrise (7,5-32 kg) svarende 
til 637,29 DE. 

o til 2.280 årssøer med 40 fravænnede grise pr. årsso og 48.374 smågrise (7,1-
30 kg), svarende til 734,13 DE i etape 1 

o til 2.280 årssøer med 40 fravænnede grise pr. årsso og 91.200 smågrise (7,1-
30 kg), svarende til 921,78 DE i etape 2 
 

Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelse at: 
• flytte en 6 tons fodersilo, etape 1 
• etablere en klimastald, som tilbygning til sidst etableret klimastald, ”Tilbygning 

til klimastald” på 1.686 m2 med gyllekøling, etape 1 
• etablere en ny 400 m3 forbeholder med betonlåg, etape 1, videreføres fra tidlige-

re afgørelse 
• etablere en ny gyllebeholder ” Ny gyllebeholder på 5.330 m3” på 5.330 m3 med 

fast overdækning, etape 2, videreføres fra tidligere afgørelse 
• etablere en ny toklimastald ”Ny klimastald” på 2.721 m2 med gyllekøling, etape 

2 
 
Al husdyrgødningen afsættes til biogasanlæg, og jorden er bortforpagtet. 
 
Tidsplan for udvidelsen: 
Starttidspunktet for byggeriet er det ønskede tidspunkt for at gå i gang med at bygge 
klimastaldene. Afhængigt af mulighed for at opnå finansiering kan tidspunktet blive ryk-
ket. Da der søges om støtte via tilskudsordningen i sensommeren, og projektet bliver 
stillet bedre, hvis der er opnået miljøgodkendelse. Puljen lukker med udgangen af august 
måned. 
Umiddelbart håbes det, at begge etaper kan udnyttes med det samme, men for det til-
fælde, at der kun kan opnås finansiering af tilbygningen er projektet delt op i to etaper. 
Der ansøges om, at etape 2 kan etableres i op til 5 år efter, at tillægsgodkendelsen med-
deles. 
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1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Svineproduktionen på Gerrebækvej 15 udvider fra de nuværende 2.300 årssøer med 34 
fravænnede grise per årsso og med pattegrise til 7,5 kg, 25.000 smågrise (7,5-8 kg) og 
19.500 stk. smågrise (7,5-32 kg) svarende til 637,29 DE til 2.280 årssøer med 40 fra-
vænnede grise pr. årsso og 48.374 smågrise til fravænning ved 30 kg, svarende til 
734,13 DE i etape 1 og 2.280 årssøer med 40 fravænnede grise pr. årsso og 91.200 
smågrise ved fravænning til 30 kg, svarende til 921,78 DE i etape 2.  
 
Der er ingen arealer tilknyttet produktionen, da alt produceret husdyrgødning afsættes til 
biogasanlæg. I etape 1 afsættes der 734,13 DE med 70.803 kg N/planperiode og 18.124 
kg P/planperiode fra ejendommen. I etape 2 afsættes der 921,78 DE med 88.668 kg 
N/planperiode og 23.122 kg P/planperiode fra ejendommen. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Ejendommens beliggenhed i landzone og sydvest for Tinglev ændres ikke i forhold til den 
gældende miljøgodkendelse med senere ændringer. Nord, syd, øst og vest for anlægget 
er landet åbent, dog med læhegn og andre husdyrbrug. Landskabet omkring ejendom-
men er relativt fladt og et typisk intensivt landbrugslandskab med ret få naturelementer. 
 
Der bliver etableret en tilbygning til klimastalden fra 2015 på 1.686 m2 og en ny toklima-
stald på ca. 2.721 m2. Tilbygning til klimastalden fra 2015 etableres nord for stalden og 
den ny klimastald etableres øst for klimastalden fra 2015. Byggestilen og byggemateria-
ler bliver i den samme stil som eksisterende staldanlæg. Den sydvendte gavl på den nye 
klimastald kommer til at ligge længere mod nord end de eksisterende bygninger, så af-
standskravet til offentlig vej kan overholdes. Ligeledes videreføres muligheden for etable-
ret en gyllebeholder på 5.330 m3 og en forbeholder på 400 m3 syd for ejendommen fra 
tidligere afgørelse. Der sker igen ændringer i placeringen af gyllebeholderen eller forbe-
holder i forhold til tidligere afgørelse. 
 
Produktionsanlægget kommer til at ligge samlet. Gyllebeholderen på 5.330 m3 og forbe-
holderen på 400 m3 bliver etableret i tilknytning til de gyllebeholdere, der er etableret ca. 
200 meter syd for staldene. 

 
Byggeriet vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens fortsatte drift 
og udvikling som en ejendom med en effektiv og rationel so- og smågriseproduktion.  
 
Der er ca. 447 m fra ”Tilbygning til klimastald” til nærmeste nabobeboelse på Gerrebæk-
vej 13, 6360 Tinglev. Nabobeboelsen er beliggende nordvest for anlægget. Gerrebækvej 
13 er uden landbrugspligt efter landbrugsloven regler, og den ejes ikke af driftsherren. 
 
Der er ca. 458 m fra ”Ny gyllebeholder på 5.330 m3” til nærmeste nabobeboelse på Dyb-
bølgårdevej 5, 6360 Tinglev. Nabobeboelsen er beliggende vest for gyllebeholderen. 
Dybbølgårdevej 5 er noteret med landbrugspligt efter landbrugslovens regler og ejes ikke 
af driftsherren. 
 
Der er ca. 2.259 m fra ”Ny gyllebeholder på 5.330 m3” til den nærmeste beboelse i sam-
lede bebyggelse i landzonen, der er Kravlund. Den samlede bebyggelse er beliggende 
vest for anlægget. 
 
Der er ca. 1.157 m fra anlægget til den nærmeste byzone, der er Tinglev. Byzonen er 
beliggende nordøst for anlægget. Nærmeste byzone er et blandet boligområde. 
 
Husdyrhold, staldanlæg og drift 
Dyreholdet består af søer med smågrise. Alle dyr går på stald hele året. Der er således 
omtrent det samme antal dyr i staldene hele året. 
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Anlægget udvides med en tilbygning til klimastald på ca. 1.686 m2 og en ny klimastald 
på 2.721 m2, samt videreførelse af en overdækket gyllebeholder på 5.330 m3 og en for-
beholder på 400 m3 fra tidligere afgørelse. Der installeres gyllekøling i klimastaldene.  
 
Det ansøgte projekt overholder ved anvendelse af virkemidlerne gyllekøling og fast over-
dækning på gyllebeholderne kravene om anvendelse af BAT (Bedste tilgængelige teknik), 
da den beregnede ammoniakemission fra det samlede anlæg er lavere end den beregne-
de ammoniakemission ved anvendelse af de vejledende emissionsgrænseværdier opnåe-
lige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 
 
Aabenraa Kommune har endvidere på baggrund af Miljøstyrelsens ”Vejledende emissi-
onsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)” 
beregnet, at fosforindholdet i den samlede mængde husdyrgødning produceret på an-
læggene ikke må overstige 18.697 kg P/år i etape 1 og 24.177 kg P/år i etape 2. Det 
fremgår af ansøgningen, at fosforindholdet i den samlede mængde husdyrgødning produ-
ceret på anlæggene vil medføre en udledning på 18.124 kg P/år og 23.122 kg P/år i hen-
holdsvis etape 1 og etape 2. BAT-kravet er således overholdt. 
 
Opbevaring, håndtering og udbringning af husdyrgødning overholder alle de generelle 
regler. 
 
Forurening og gener fra husdyrbruget 
Den beregnede lugtgeneafstand til enkeltbolig er 321 meter, til samlet bebyggelse i land-
zonen er den 704 meter og til byzone er den 931 meter i etape 1. 
Den beregnede lugtgeneafstand til enkeltbolig er 460 meter, til samlet bebyggelse i land-
zonen er den 911 meter og til byzone er den 1.198 meter i etape 2.  
 
Der er ikke andre husdyrbrug med mere end 75 DE inden for 300 meter fra byzone eller 
samlet bebyggelse eller 100 meter fra nabobebyggelse. Der er derfor ingen kumulation 
for så vidt angår lugt fra andre staldanlæg på andre ejendomme. 
 
Det teoretisk beregnede konsekvensområde for lugtemission, inden for hvilket lugt kan 
registreres uden at lugten af den grund vurderes at være til gene, er beregnet ved an-
vendelse af formlen 1,6*(LE/s0,6). For det ansøgte projekt er konsekvensområdet for lug-
temission beregnet til 1.384 meter i etape 2. 
 
Der kan forekomme gener fra husdyrbruget i forbindelse med transporter til og fra an-
lægget samt støj, støv og lys fra anlægget. 
 
Det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen fra stald og lager i forhold til 
bedste staldsystem med normtal 2005/2006 er 30 % for ansøgninger fremsendt først 
gang i 2016. Ammoniakemissionen er ca. 818 kg N/år og ca. 932 kg N/år i henholdsvis 
etape 1 og etape 2 mindre end det generelle krav.  
 
Den ansøgte udvidelse vil medføre en meremission af ammoniak på ca. 1.654 kg N/år, 
set over en 8-periode, men i forhold til den eksisterende miljøgodkendelse, så er det et 
fald på ca. 331 kg N/år. Husdyrbrugets samlede ammoniakemission bliver på ca. 6.593 
kg N/år. 
 
Såfremt gyllebeholder LA-145722 etableres, vil den ansøgte udvidelse  medføre en me-
remission af ammoniak på ca. 1.747 kg N/år set over en 8-årig periode, men i forhold til 
den eksisterende miljøgodkendelse, så er det et fald på ca. 239 kg N/år. Husdyrbrugets 
samlede ammoniakemission bliver på 6.686 kg N/år. 
 
Påvirkninger fra arealerne 
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Der er ingen særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter § 7 kategori 1 og kategori 2 i 
lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. inden for en afstand af 1.000 meter fra an-
lægget.  
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Nærmeste naturområde beskyttet efter § 7 kategori 3 er beliggende ca. 400 meter syd-
vest for staldene og ca. 180 meter sydvest for gyllebeholderne.  
 
Anlægget ligger ca. 800 meter nord for Sønderåen, der er en del af habitatområde H90 
Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen. Endvidere ligger anlægget ca. 2,3 km øst 
for fuglebeskyttelsesområdet F63 Sønderådal samt 1.500 meter vest for fuglebeskyttel-
sesområdet F62 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose.  
 
Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet er ikke beregnet, da alt husdyrgødningen 
afsættes til biogasanlæg. 
 
Alternative muligheder og 0-alternativet 
Der er ikke så mange alternative muligheder andet end at etablere og producere på den 
måde, som der er givet godkendelse til i den eksisterende miljøgodkendelse med senere 
ændringer.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune har vurderet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstalt-
ninger til at forebygge og begrænse forureningen og generne fra husdyrbrugets anlæg og 
arealer ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Kommunen vurderer endvide-
re, at husdyrbruget kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, så-
fremt vilkårene i miljøgodkendelsen med senere ændringer og tillægsgodkendelsen over-
holdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt tillæg nr. 4 af husdyrbruget Gerrebækvej 15, 6360 
Tinglev. Der er ikke meddelt byggetilladelse eller andre tilladelser/godkendelser efter 
anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 

1.3 Offentlighed 
Ansøgningen om tillægsgodkendelse har ikke været offentligt annonceret, da Aabenraa 
Kommune har vurderet, at ændringerne ikke kan medføre en væsentlig påvirkning på 
miljøet, jf. § 55, stk. 2 i husdyrbrugloven. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev er den 10. maj 2016 blevet orienteret om 
ansøgningen. 
 
Udkastet til tillægsgodkendelse blev den 29. juni 2016 sendt til ansøger, nabo, andre 
berørte og parter. Modtagerne fremgår af listen over de klageberettigede i afsnit 4 ”Kla-
gevejledning”. Der var en frist på 3 uger til at fremsende bemærkninger til ansøgningen 
og udkastet. 
 
Aabenraa Kommune har ikke modtaget kommentarer til udkastet til tillægsgodkendelse.  
 
Det meddelte tillæg nr. 4 bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes hjemme-
side tirsdag, den 9. august 2016, og afgørelsen bliver fremsendt til de klageberettigede 
listet i afsnit ”4 Klagevejledning”. 
 

1.4 Meddelelse af tillægsgodkendelse 
Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur meddeler tillæg nr. 4 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 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til udvi-
delse af husdyrbruget på Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev. 
 
Tillæg nr. 4 omfatter i etape 1 den i miljøgodkendelsen med senere ændringer årlige 
produktion med nedenstående ændringer: 
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• Fra 2.300 årssøer med 34 fravænnede grise per årsso ved 7,5 kg og 25.000 små-
grise (7,5-8,0 kg) og 19.500 smågriser (7,5-32 kg), svarende til 637,29 DE. 

• til 2.280 årssøer med 40 fravænnede grise per årsso og 48.374 smågrise (7,1-30 
kg) svarende til 734,13 DE i etape 1 

• til 2.280 årssøer med 40 fravænnede grise per årsso og 91.200 smågrise (7,1-30 
kg) svarende til 921,78 DE i etape 2 
 

Ejendommens samlede årlige miljøgodkendte produktion i etape 1 er herefter: 
• 2.280 årssøer med 40 fravænnede gris per årsso  
• 48.374 smågrise (7,1-30 kg) 
• svarende til 734,13 DE 

 
Tillæg nr. 4 omfatter i etaper 1 de i miljøgodkendelsen med senere ændringer værende 
stalde og gødningsopbevaringsanlæg samt øvrige faste konstruktioner med nedenståen-
de ændringer: 

• flytning af en 6 tons fodersilo 
• etablering af klimastald, tilbygning til sidst etableret klimastald, ”Tilbygning til 

klimastald” 1.686 m2 med gyllekøling 
• etablering af forbeholder, ”Forbeholder på 400 m3” med betonlåg, som er en vi-

dereførelse 
 

Tillæg nr. 4 omfatter i etape 2 den i miljøgodkendelsen med senere ændringer årlige 
produktion puls etape 1 med nedenstående ændringer: 

• 2.280 årssøer med 40 fravænnede gris per årsso  
• 91.200 smågrise (7,1-30 kg) 
• Svarende til 921,78 DE 

 
Tillæg nr. 4 omfatter i etaper 2 de i miljøgodkendelsen med senere ændringer og etape 1 
værende stalde og gødningsopbevaringsanlæg samt øvrige faste konstruktioner med ne-
denstående ændringer: 

• etablering af ny toklimastald ”Ny klimastald” på 2.721 m2 med gyllekøling 
• etablering af ny gyllebeholder ”Ny gyllebeholder på 5.330 m3” med fast over-

dækning, som er en videreførelse 
 
Der er i tillægsgodkendelsen fra den 9. januar 2015 meddelt dispensation fra afstands-
kravet på 15 m fra forbeholderen til offentlig vej og dispensation fra afstandskravet på 
30 m til naboskel til matrikel nr. 1 Stoltelund, Tinglev. Placeringen af gyllebeholderen og 
forbeholderen ændres ikke i forhold til de meddelte dispensationer. 
 
Det skal oplyses, at denne dette tillæg nr. 4 ikke omfatter byggetilladelse eller andre til-
ladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Tillæg nr. 4 og miljøgodkendelsen med senere ændringer gælder samtlige landbrugs-
mæssige aktiviteter på husdyrbruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev. 
 
Tillæg nr. 4 meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodken-

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

 
Tillæg nr. 4 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: 
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• 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 25. juli 2016 

 

Lene Kragh Møller   Morten Benzton 
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
lkmoe@aabenraa.dk   mbh@aabenraa.dk 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Kultur, Miljø & Erhverv   Kultur, Miljø & Erhverv 
Team Miljø    Team Miljø 
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 24. september 2010 med senere ændringer. 
 
Beskrivelse af husdyrbruget 

Vilkår 1 ændres til: 
Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplys-
ninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 86866, version 3 
modtaget i Aabenraa Kommune den 24. juni 2016 og udskrevet den 24. juni 2016 og 
med de vilkår, der fremgår af tillæg nr. 4 og den gældende miljøgodkendelse fra den 
24. september 2010 med senere ændringer. 

 

Vilkår 2a ændres til: 
Tillægsgodkendelsen etape 1 må ikke tages i brug, før der foreligger skriftlig aftale 
om afsætning af 734,13 DE svinegylle fra Gerrebækvej 15 til biogasanlæg. 
 
Nyt vilkår 2b: 
Tillægsgodkendelsen etape 2 må ikke tages i brug, før der foreligger skriftlig aftale 
om afsætning af 921,78 DE svinegylle fra Gerrebækvej 15 til biogasanlæg. 

 
Gyldighed 

Nyt vilkår 3b: 
Det samlet tillæg nr. 4 bortfalder, såfremt etape 1 ikke er udnyttet inden for 2 år reg-
net fra datoen for meddelelse af tillægget. Etape 2 bortfalder, såfremt den ikke er ud-
nyttet inden 5 år fra datoen for meddelelsen af tillægget. 

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 
Bygge- og beskyttelseslinjer 

Vilkår 6 ændres til: 
Det eksisterende læhegn nord for ”Tilbygning til klimstald” skal bibeholdes og vedli-
geholdes og den sydlige del må fjernes, så afstanden fra nordgavlen af ”Tilbygning til 
klimastald” og til hegnet maksimalt er 15 meter.  
 
Nyt vilkår 7d: 
”Tilbygning til klimastald”, ” Ny klimastald”, ”Forbeholder på 400m3” og ”Ny gyllebe-
holder på 5.330 m3” skal opføres i de materialer, dimensioner og farvevalg som be-
skrevet i tabel 3. 
 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
Husdyrhold og staldindretning 

Vilkår 8 ændres til: 
Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldafsnit må 
på årsplan i etape 1 ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel. Staldsy-
stemet i de enkelte afsnit skal ligeledes være som angivet i tabellen herunder. Dyre-
enhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1318 af 26. no-
vember 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved æn-
dringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, der gælder. 

 

Stald Dyrehold Staldsystem Stipladser/vægt Antal dyr DE 

Tidligere 
sygestald 
(1) 

Årssøer, løbe-
/drægtighedsstald  

Løsgående, 
dybstrøelse 0 0 0,00 
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Stald Dyrehold Staldsystem Stipladser/vægt Antal dyr DE 

Syge/ af-
lastning (2) 

Årssøer, løbe-
/drægtighedsstald 

Løsgående, 
dybstrøelse 

0 0 0,00 

Drægtig-
hedsstald 
(3) 

Årssøer, løbe-
/drægtighedsstald 

Løsgående, del-
vis spaltegulv 

428 
Afgangsvægt  

smågrise 7,1 kg 
549 87,12 

Løbestald 
(4) 

Årssøer, løbe-
/drægtighedsstald 

Individuel op-
staldning, delvis 
spaltegulv 

164 
Afgangsvægt  

smågrise 7,1 kg 
210 33,32 

Farestald 
(5) 

Årssøer, farestald Kassestier, delvis 
spaltegulv 

209 
Afgangsvægt  

smågrise 7,1 kg 
949 64,54 

Smågrise Toklimastald 
1 

7,00-7,10 kg 37.960 1,04 

Farestald 
(6) 

Årssøer, farestald Kassestier, delvis 
spaltegulv 

114 
Afgangsvægt  

smågrise 7,1 kg 
518 35,23 

Smågrise 
Toklimastald, 
delvis spaltegulv 

1 
7,00-7,10 kg 20.702 0,57 

Klimastald 
(7) Smågrise 

Toklimastald, 
delvis spaltegulv 0 0 0 

Løbe-
/kontrolafde
ling (8) 
 

Årssøer, løbe-
/drægtighedsstald 

Individuel op-
staldning, delvis 
spaltegulv 

421 
Afgangsvægt 

smågrise 7,1 kg 
540 85,69 

Farestald 
2014 
 

Årssøer, farestald 
Kassestier, delvis 
spaltegulv 

179 
Afgangsvægt  

smågrise 7,1 kg 
813 55,29 

Smågrise Toklimastald, 
delvis spaltegulv 

1 
7,00-7,10 kg 

32.520 0,89 

Drægtig-
hedsstald 
2014 

Årssøer, løbe-
/drægtighedsstald 

Løsgående, del-
vis spaltegulv 

765 
Afgangsvægt  

smågrise 7,1 kg 
981 155,67 

Ny klima-
stald 
(2015) 

Smågrise Toklimastald, 
delvis spaltegulv 

2.945 
Vægt 7,1-30 kg 

21.608 95,94 

Tilbygning 
til klima-
stald 

Smågrise Toklimastald, 
delvis spaltegulv 

3.648 
Vægt 7,1-30 kg 

26.766 118,84 

I alt     734,13 

       
Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte staldafsnit må 
på årsplan i etape 2 ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel. Staldsy-
stemet i de enkelte afsnit skal ligeledes være som angivet i tabellen herunder. Dyre-
enhedsomregningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1318 af 26. no-
vember 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved æn-
dringer i dyreenhedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, der gælder. 

Stald Dyrehold Staldsystem Stipladser/vægt Antal dyr DE 

Tidligere 
sygestald 
(1) 

Årssøer, løbe-
/drægtighedsstald  

Løsgående, 
dybstrøelse 

0 0 0,00 

Syge/ af-
lastning (2) 

Årssøer, løbe-
/drægtighedsstald 

Løsgående, 
dybstrøelse 0 0 0,00 
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Stald Dyrehold Staldsystem Stipladser/vægt Antal dyr DE 

Drægtig-
hedsstald 
(3) 

Årssøer, løbe-
/drægtighedsstald 

Løsgående, del-
vis spaltegulv 

428 
Afgangsvægt  

smågrise 7,1 kg 
549 87,12 

Løbestald 
(4) 

Årssøer, løbe-
/drægtighedsstald 

Individuel op-
staldning, delvis 
spaltegulv 

164 
Afgangsvægt  

smågrise 7,1 kg 
210 33,32 

Farestald 
(5) 

Årssøer, farestald Kassestier, delvis 
spaltegulv 

209 
Afgangsvægt  

smågrise 7,1 kg 
949 64,54 

Farestald 
(6) 

Årssøer, farestald Kassestier, delvis 
spaltegulv 

114 
Afgangsvægt  

smågrise 7,1 kg 
518 35,23 

Klimastald 
(7) Smågrise 

Toklimastald, 
delvis spaltegulv 

330 stiplader 
Gennemsnit 7 kg* 0 0 

Løbe-
/kontrolafde
ling (8) 
 

Årssøer, løbe-
/drægtighedsstald 

Individuel op-
staldning, delvis 
spaltegulv 

421 
Afgangsvægt 

smågrise 7,1 kg 
540 85,69 

Farestald 
2014 

Årssøer, farestald 
Kassestier, delvis 
spaltegulv 

179 
Afgangsvægt  

smågrise 7,1 kg 
813 55,29 

Drægtig-
hedsstald 
2014 

Årssøer, løbe-
/drægtighedsstald 

Løsgående, del-
vis spaltegulv 

765 
Afgangsvægt 

smågrise 7,1 kg 
981 155,67 

Ny klima-
stald 2015 

Smågrise Toklimastald, 
delvis spaltegulv 

2.945 
7,1-30 kg 

21.608 95,94 

Karantæne-  
stald 

Årssøer, farestald Løsgående, del-
vis spaltegulv 

0 0 0 

Tilbygning 
til klima-
stald 

Smågrise 
Toklimastald, 
delvis spaltegulv 

3.648 
7,1-30 kg 26.766 118,84 

Ny klima-
stald Smågrise 

Toklimastald, 
delvis spaltegulv 

5.837 
7,1 -30 kg 42.826 190,15 

I alt     921,78 

*Dyrene og dyreenhederne indgår i de andre staldafsnit 
  

Nyt vilkår 11a: 
Efter udvidelsen må der ikke være dyr i staldafsnittet ” Syge/ aflastning (2)”. 
 
Nyt vilkår 11 b: 
I staldafsnit ”Klimastald (7)” må der maksimalt være 2.310 kg dyr på stald og mak-
simalt 330 stipladser til smågrise med et gennemsnit på 7 kg. 
 
Nyt vilkår 17b: 
Der skal etableres et overbrusningsanlæg i staldafsnittene ”Tilbygning til klimastald” 
og ”Ny klimastand”. 
 

Fodring 
Vilkår 18a ophæves 
Vilkår 18b ophæves 

 
Ventilation 

Nyt vilkår 18d: 
Ventilationsanlægget i ”Tilbygning til klimastald” og ”Ny klimastald” skal være under-
tryksanlæg. Alle afkast skal placeres i kip eller på tagfladen.  
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Rengøring  
Nyt vilkår 19a: 
Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at 
faste gulve og spalter i stierne samt gangarealer holdes tørre, at dyrene holdes 
rene, at støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og at fodringssystemer holdes 
rene. 

 
Energi- og vandforbrug 

Vilkår 22 ændres til: 
Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 1.310.088 kWh/år i 
etape 1 og 1.824.000 kWh/år i etape 2, skal der senest 3 måneder fra sidste aflæs-
ningsdato udarbejdes en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oply-
ste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal 
fremvises ved tilsyn. 
 
Vilkår 24 ændres til: 
Hvis vandforbruget til dyreholdet på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 
21.420 m3 i etape 1 og 28.272 m3 i etape 2, skal der senest 3 måneder fra sidste af-
læsningsdato udarbejdes en handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det 
oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen 
skal forevises ved tilsyn. 

2.4 Gødningsproduktion og – håndtering 
Drift af gyllekølingsanlæg 
Vilkår 44a ændres til: 

Gyllekanalerne i staldafsnittene ”Farestald 2014”, ”Drægtighedsstald (2015)”, ”Ny 
klimastald (2015)”, og ”Tilbygning til klimastald” i etape 1 - i alt 3.410 m2 - skal for-
synes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe. 
Gyllekanalerne i staldafsnittene ”Farestald 2014”, ”Drægtighedsstald (2015)”, ”Ny 
klimastald (2015)”, ”Tilbygning til klimastald” og ”Ny klimastald” i etape 2 - i alt 
4.866 m2 - skal forsynes med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe 

 
Vilkår 44b ændres til: 

Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 12,19 w/m2 i etape 1. 
Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst 8,06 w/m2 i etape 2. 

 
Nyt vilkår 44 e: 

Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren 
skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og år-
lige køleydelse målt i KWh. 

 
Nyt vilkår 44 f: 

Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm 
samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. 
Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk. 
Nyt vilkår 44 g: 
Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekølean-
læg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift 

 
Nyt vilkår 44 h: 

Ammoniakreduktionsprocenten må først ændres fra 12 % til 9 %, efter at ”Tilbyg-
ning til klimastald” og ”Ny klimastald” er etableret. 

 
Opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning 

Nyt vilkår 44i: 
”Forbeholder på 400 m3” skal overdækkes med fast overdækning i form af telt eller 
betonlåg. Overdækningen skal lukkes igen umiddelbart efter endt omrøring og ud-
kørsel. Skader på den faste overdækning skal repareres, således at overdækningen 
altid er tæt. 
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Nyt vilkår 44j: 
      Ved afhentning af husdyrgødning må lastbiler eller landbrugsmaskiner ikke holde på  
      den offentlige vej eller på matrikel nr. 357 Stoltelund, Tinglev.  

2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget 
Lugt 

Vilkår 54 ophæves: 
 

Lys 
Nyt vilkår 63a: 
Udendørs belysning på ”Ny klimastald” skal være enten timer- eller sensorstyret, så 
er tændt maksimalt 30 min ad gangen. 

2.6 Påvirkninger fra arealerne 
 
Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 

Vilkår 75 ophæves 

2.7 Husdyrbrugets ophør 
Vilkår 78 ændres til: 
Driftsherren skal senest 4 uger efter ophør af alle aktiviteter på husdyrbruget kon-
takte Aabenraa Kommune med henblik på vejeledning om nødvendig foranstaltninger 
for at undgå forureningsfare.  

2.8 Egenkontrol og dokumentation 
Foder og fodring 

Vilkår 90 ophæves 
Vilkår 91 ophæves 
Vilkår 94 ophæves 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget har en samlet årlig produktion, der er større end 250 dyreenheder, og det 
har aktiviteter omfattet af husdyrbruglovens § 12, stk. 1, nr. 1-3. Husdyrbruget er derfor 
omfattet af § 12 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, 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 husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EF-habitat- og fuglebe-
skyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere om diverse afstandskrav overhol-
des, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes, og at kravet om BAT er opfyldt, samt 
sikre at uheld forebygges. Kommunens skal endvidere foretage en samlet vurdering af 
alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretages siden den 1. januar 2007 på hus-
dyrbruget, 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 25. april 2016, hvilket betyder, at ammo-
niakemissionen skal reduceres med 30 % i forhold til det fastsatte bedste staldsystem i 
2005/2006. 
 
Tillæg nr. 4 fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse af det eksisterende 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 udenlandsk 
arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 
 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Tillæg nr. 4 og miljøgodkendelsen med senere ændringer omfatter samtlige landbrugs-
mæssige aktiviteter på husdyrbruget Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev med ejendoms nr. 
5800012655. Ansøger ejer også Bølåvej 9, 6360 Tinglev med pol-
te/slagtesvineproduktion. Kommunen vurderer, at anlæggene ikke er teknisk og forure-
ningsmæssigt forbundet, da der er mere end 5 km mellem de to ejendomme. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 50914, og 
virksomhedens CVR nr. er 34760160. 
 
Tillæg nr. 4 er baseret på de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema nummer 
86866, version 3 modtaget i Aabenraa Kommune den 24. juni 2016 og udskrevet den 24. 
juni 2016 fra husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningen med tilhørende bilag er vedlagt som 
bilag 1. Det fiktive ansøgningsskema, skema nr. 87744, til etape 1 er vedlægt som bilag 
1.7. 

3.2 Meddelelsespligt 
Tillæg nr. 4 og miljøgodkendelsen med senere ændringer gælder for hele husdyrbruget. 
Der må ikke ske udvidelser eller ændringer i dyreholdet, herunder staldanlæggene, gød-
ningsopbevaringsanlæggene, harmoniarealerne og lignende, før ændringerne er god-
kendt af Aabenraa Kommune. 

3.3 Gyldighed 
Tillæg nr. 4 bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden for 2 år for etape 1 og 5 år for 
etape 2 efter det er meddelt. Tillæg nr. 4 anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- 
og anlægsarbejder. Såfremt afgørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, 
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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 skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, 
hvor tillægget udnyttes. 
 
Herefter gælder det, at hvis det meddelte tillæg ikke har været udnyttet helt eller delvis i 
tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tillægget, der ikke har været udnyt-
tet de seneste tre år. 
 
Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., 
betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 
 

3.4 Retsbeskyttelse 
Med denne tillægsgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt 
i tillæg nr. 4. Retsbeskyttelsen gælder indtil den 25. juli 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 miljøgodkendel-

sens 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 tillægsgodkendelsen 
Tillæg nr. 4 skal som den gældende miljøgodkendelse med senere ændringer regelmæs-
sigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Aabenraa Kommune har besluttet, at 
den første regelmæssige revurdering skal foretages samtidigt med den oprindelse miljø-
godkendelse, der er meddelt den 24. september 2010. Det er planlagt at foretage den 
første revurdering i 2018. 
 
Desuden skal godkendelsen tages op til revurdering, når EU-kommissionen i EU-Tidende 
har offentliggjort en BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste af husdyrbrugets 
aktiviteter. Revurderingen skal tilrettelægges, så husdyrbruget kan overholde de ajour-
førte vilkår (på baggrund af BAT-konklusionen) seneste fire år efter offentliggørelsen af 
en BAT-konklusion. 
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4 Klagevejledning 
Miljøgodkendelse er meddelt i medfør af lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændring og kan i medfør af lovens § 
76 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
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. Kommunen videresender herefter anmodningen til 
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imø-
dekommes. 
 
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 9. august 2016 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag, den 6. september 
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. 
 
Udkast til tillæg nr. 4 er forud for meddelelse af tillægget blevet sendt enten pr. brev 
eller pr. e-mail til nedenstående naboer og andre berørte, der enten er lejere eller ejere 
af ejendomme beliggende inden for det beregnede konsekvensområde for lugtemission. 
Ejendommenes placering fremgår af bilag 2. 
 

• Ansøger og ejer, Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev, morten@clausenmail.dk, digital 
post  

• Andre berørte, Gerrebækvej 9, 6360 Tinglev 
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• Andre berørte, Gerrebækvej 11, 6360 Tinglev  
• Andre berørte, Gerrebækvej 12, 6360 Tinglev  
• Andre berørte, Gerrebækvej 13, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Gerrebækvej 15, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Gerrebækvej 21, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Dybbølgårdevej 5, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Dybbølgårdevej 8, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Dybbølgårdevej 9, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Jomfrustien 27, 6100 Haderslev vedrørende Dybbølgårdevej 11, 

6360 Tinglev 
• Andre berørte, Flensborglandevej 28, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Flensborglandevej 29, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Bygmarken 16, 6360 Tinglev vedrørende Flensborglandevej 30, 

6360 Tinglev 
• Andre berørte, Flensborglandevej 34, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Flensborglandevej 36, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Buen 23, 6541 Bevtoft vedrørende Flensborglandevej 36 
• Andre berørte, Flensborglandevej 38, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Kratløkken 7, 6200 Aabenraa vedrørende Flensborglandevej 38, 

6360 Tinglev 
• Andre berørte, Flensborglandevej 49, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Flensborglandevej 51, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Nørremark 23, 6360 Tinglev vedrørende Flensborglandevej 51, 

6360 Tinglev  
• Andre berørte, Flensborglandevej 52, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Flensborglandevej 53, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Flensborglandevej 65,1, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Flensborglandevej 65, st, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Gårdebymarkvej 6, 6360 Tinglev og vedrørende Flensborglandevej 

65, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Gårdebyvej 3, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Gårdebyvej 4, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Gårdebyvej 5, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Forsyningsvej 2, 6200 Aabenraa vedrørende Gårdebyvej 8, 6360 

Tinglev 
• Andre berørte, Karensgårdvej 5, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Karensgårdvej 6, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Kravlundvej 29, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Kravlundvej 33, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Kravlundsvej 36, 6360 Tinglev og vedrørende Kravlundvej 37, 

6360 Tinglev 
• Andre berørte, Kravlundvej 37, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa vedrørende Persillevænget 20, Per-

sillevænget 22, Persillevænget 57 og Persillevænget 59, 6360 Tinglev 
• Andre berørte, Dildvænget 4, 6360 Tinglev vedrørende Persillevænget 24, 6360 

Tinglev 
• Miljørådgiver, upa@landbosyd.dk 

 
Tillæg nr. 4 er blevet sendt enten pr. brev eller pr. e-mail til nedenstående. 
 

• Ansøger og ejer, alm. post, morten@clausenmail.dk, digital post 
• Miljørådgiver, upa@landbosyd.dk 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Syddanmark, sesyd@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dnaabenraa-sager@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, aabenraa@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
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• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
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Del II – Redegørelse og vurdering 
  



 

 

24

5 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

5.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger m.v.  
Redegørelse 
Ejendommens beliggenhed i landzone og sydvest for Tinglev ændres ikke i forhold til den 
gældende miljøgodkendelse med senere ændringer. Nord, syd, øst og vest for anlægget 
er landet åbent, dog med læhegn og andre husdyrbrug.  
 
Landskabet omkring ejendommen er relativt fladt og et typisk intensivt landbrugsland-
skab med ret få naturelementer. Aabenraa Kommune har ikke udpeget § 7 kategori 1 
naturarealer i umiddelbar nærhed af ejendommen, men der er § 7 kategori 2 arealer cir-
ka 400 meter sydvest for ejendommen. Der er et skovareal nordvest for ejendommen, 
samt et skovareal syd for gyllebeholderne. 
 
Klimastalden fra 2015 forlænges mod nord, og der etableres en ny klimastald øst for kli-
mastalden fra 2015. Produktionen ændres til et mindre sohold (fra 2.300 til 2.280 søer) 
med et større opdræt af smågrise, og antallet af fravænnede pattegrise øges fra 34 til 40 
fravænnede grise per årsso i forhold til tillægget fra 9. januar 2016. I tilknytning til de 
eksisterende gyllebeholdere syd for staldanlægget etableres en gyllebeholder på 5.330 
m3 med fast overdækning og en fortank på 400 m3. Gyllebeholderen er godkendt i miljø-
godkendelsen fra 24. september 2010 og med i tillægget fra den 9. januar 2015, men er 
endnu ikke etableret. Både forbeholderen og gyllebeholderen er medtaget i dette tillæg, 
således at det fortsat er muligt at etablere gyllebeholderen og forbeholderen såfremt det 
bliver nødvendigt. 
 
Byggeriet vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens fortsatte drift 
og udvikling som en ejendom med en effektiv og rationel soproduktion med patte- og 
smågriseproduktion.  
 
Der er ca. 350 m fra eksisterende farestald til nærmeste nabobeboelse på Gerrebækvej 
13, 6360 Tinglev.  Fra ”Tilbygning til klimastalden” er der ca. 445 m til nabobeboelsen på 
Gerrebækvej 13. Nabobeboelsen er beliggende nordvest for anlægget. Gerrebækvej 13 
er uden landbrugspligt efter landbrugsloven regler, og den ejes ikke af driftsherren. 
 
Der er ca. 458 m fra ”Ny gyllebeholder på 5.330 m3” til nærmeste nabobeboelse på Dyb-
bølgårdevej 5, 6360 Tinglev. Nabobeboelsen er beliggende vest for gyllebeholderen. 
Dybbølgårdevej 5 er noteret med landbrugspligt efter landbrugslovens regler og ejes ikke 
af driftsherren. 
 
Der er ca. 2.259 m fra ”Ny gyllebeholder på 5.330 m3” til den nærmeste beboelse i sam-
lede bebyggelse i landzonen, der er Kravlund. Den samlede bebyggelse er beliggende 
vest for anlægget. 
 
Der er ca. 1.157 m fra anlægget til den nærmeste byzone, der er Tinglev. Byzonen er 
beliggende nordøst for anlægget. Nærmeste byzone er et blandet boligområde. 
 
Afstandene er målt fra den nærmeste stald til beboelserne og byzonen. 
 
Alle arealerne bortforpagtes og husdyrgødningen afsættes til biogasanlæg. 
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Kort 1. Kommuneplanrammer og perspektivområder i forhold til ejendommen. 

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

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige byzone 

1.155 m 
Fra ”Ny klimastald” til Tinglev By 
med eksisterende boligområde. 
Planområde 4.1020 B. 

50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-
råde 

ca. 17 km 
Fra ”Ny klimastald” til sommer-
husområdet ved Kollund Øster-
skov 

50 m 

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

1.847 m 
Fra ”Ny klimastald” til Bajstrup, 
som er lokalplanlagt som lands-
by. Planområdet 4.8.004 L 

50 m  

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

1.539 m 

 

 

1.489 m 

Fra ”Ny klimastald” til planområ-
de 4.1.033O F, som er Tinglev 
cirkusplads. 

Fra den nye klimastald til plan-
område 4.1.018F, som er delvis 
tilplantet område med kælkebak-
ke og mindre sø 

50 m 

Nabobeboelse 447 m 

Fra ”Tilbygning til klimastald” til 
Gerrebækvej 13.  

Fra nærmeste stald til Gerre-
bækvej 13 er afstanden 350 m. 

50 m 
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Tabel 2. Afstandskrav - § 8. 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom 

198 m 

Fra ”Tilbygning til klimastald” til 
stuehuset Gerrebækvej 15. 
Nærmeste stald er beliggende 
77 m fra stuehuset 

15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed 1.337 m 

Fra ”Ny gyllebeholder på 5.330 
m3” til Naturmælk A.m.b.a, 
Gerrebækvej 24. 

Der er 1.570 m fra ”Ny klima-
stald” til Naturmælk A.m.b.a, 
Gerrebækvej 24 

25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 

2,2 km 
Til nærmeste vandværk i Ting-
lev By 

50 m 

Enkelt vandindvindings-
anlæg 

49 m 
Fra ”Ny klimastald” til markbo-
ring (DGU nr. 168.1396) 

25 m 

Vandløb 122 m Fra ”Ny gyllebeholder på 5.330 
m3” til Gerrebæk mod vest 

15 m 

Dræn > 15 m 
Ingen kendte dræn omkring 
bygninger og gyllebeholdere 

15 m 

Sø  391 m 
Fra ”Ny gyllebeholder på 5.330 
m3” til nærmeste vandhul (mod 
sydvest) 

15 m 

Offentlig vej 10 m 
Fra ”Forbeholder på 400 m3” 
ved gyllebeholderne til den of-
fentlige vej - Gerrebækvej  

15 m 

Privat fælles vej 33 m 
Fra ”Ny klimastald” til matr.nr. 
357 Stoltelund, Tinglev 

15 m 

Naboskel Ca. 15 m 
Fra ”Ny gyllebeholder på 5.330 
m3” til matr. nr. 1 Stoltelund, 
Tinglev 

30 m 

 
 
Der er i tillægsgodkendelsen fra den 9. januar 2015 meddelt dispensation fra afstands-
kravet på 15 m fra forbeholderen til offentlig vej og dispensation fra afstandskravet på 
30 m til naboskel fra ”Ny gyllebeholder på 5.330 m3 til matrikel nr. 1 Stoltelund, Tinglev. 
Placeringen af gyllebeholderen og forbeholderen ændres ikke i forhold til de meddelte 
dispensationer. 
 
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinien” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber. Nærmeste kirkelandskab, Tinglev Kirke, ligger ca. 1,7 km nord 
for ejendommen. 
 
Kystnærhedszonen 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg indenfor udpegningen ”Kystnærhedszo-
nen”.  
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Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og ok-
ker”. Nærmeste lavbundsareal, Lavbund klasse IV - Ingen risiko for okkerudledning ligger 
ca. 80 m vest for ejendommen. 
 
Skovrejsningsområder 
Alle staldbygninger og gyllebeholderen ved stalden ligger inden for udpegningen ”skov-
rejsningsområder”, mens gyllebeholderne 200 m syd for ejendommen ligger ikke inden 
for udpegningen ”skovrejsningsområder” 
 
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 
Alle gyllebeholdere ligger inden for udpegningen ”skovbyggelinie”, og staldanlægget lig-
ger delvis inden for udpegningen ”skovbyggelinie”. 
 
Sø- og åbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyt-
telseslinier”. Nærmeste sø- og åbeskyttelseslinie ligger ca. 650 m syd for ejendommen. 
 
Fredede områder, fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fredede områ-
der forslag”, ”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelsesli-
nien for fortidsminder. Nærmeste fortidsminde ligger ca. 500 m syd for ejendommen. 
 
I museumsloven nr. 358 af 11. april 2014 er i § 29f fastsat regler om, at der på fortids-
minder og inden for en afstand af 2 meter fra dem ikke må foretages jordbehandling, 
gødes eller plantes. 
 
I henhold til naturbeskyttelsesloven nr. 1578 af 8. december 2015, må der ikke inden for 
100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven fo-
retages ændringer i tilstanden af arealet, herunder etableres hegn, placeres camping-
vogne og lignende. Forbuddet gælder ikke for sædvanlig hegning på jordbrugsejendom-
me og landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning. Forbuddet gælder endvidere 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”. Nærmeste beskyttede sten og jorddige ligger ca. 70 m vest for evt. ny gylle-
beholder. 
 
I museumsloven nr. 358 af 11. april 2014 er i § 29a fastsat regler om, at der ikke må 
foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. For sten- og jorddiger 
og lignende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder alene reglerne om 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, 
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blandet bolig og erhvervsformål, eller til offentlige formål med henblik på beboelse, insti-
tutioner, rekreative formål og lign. 
 
Etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug, der med-
fører forøget forurening, er heller ikke tilladt inden for en afstand af 50 m fra nabobebo-
else. 
 
Der foretages ingen ændringer/udvidelser indenfor de nævnte afstandskrav. Det vurde-
res derfor, at udvidelsen er i overensstemmelse med lovens krav. 
 
Det fremgår af tabel 1, at alle afstandskrav, jf. § 6 i husdyrbrugloven, er overholdt. 
 
Afstandskrav § 8 
Hovedreglen er, at stalde og lign. samt gødningsopbevaringsanlæg for husdyrbrug for 
mere end 3 dyreenheder ikke må etableres inden for de i § 8 i loven angivne afstande. 
Undtagelsen er, at hvor overholdelse af de i loven angivne afstandskrav ikke er mulig for 
husdyrbrug, kan kommunalbestyrelsen dispensere herfra og fastsætte vilkår til indret-
ning og drift.  
 
Det fremgår af husdyrbruglovens § 9, stk. 3, 1. pkt., at ”Hvor overholdelse af de i § 8 
nævnte afstandskrav ikke er mulig for husdyrbrug, kan kommunalbestyrelsen dispensere 
herfra og fastsætte vilkår til indretning og drift” og sidste pkt., at ”Kommunalbestyrelsen 
skal fastsætte vilkår, som sikrer, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener”. 
 
Det fremgår af tabel 2, at afstandskravet på 15 meter fra ”forbeholder på 400 m3” til 
offentlig vej, og at afstandskravet på 30 meter fra ”Ny gyllebeholder på 5.330 m3” til 
naboskel ikke er overholdt. 
 
Der er i tillægsgodkendelsen fra den 9. januar 2015 meddelt dispensation fra afstands-
kravet på 15 m fra forbeholderen til offentlig vej og dispensation fra afstandskravet på 
30 m til naboskel til matrikel nr. 1 Stoltelund, Tinglev i henhold til husdyrbruglovens § 9, 
stk. 3. Placeringen af gyllebeholderen og forbeholderen ændres ikke i forhold til de med-
delte dispensationer.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at placeringen af ”forbeholderen på 400 m3” ikke medfører 
væsentlige gener for transporten på den offentlige vej. Aabenraa Kommune vurderer 
endvidere, at ”Ny gyllebeholder på 5.330 m3” ikke medfører væsentlige gener for naboen 
mod syd, da gyllebeholder etableres med fast overdækning. Der er i tillægget fra den 9. 
januar 2015 stillet vilkår om afstanden til offentlig vej og naboskel for henholdsvis forbe-
holderen og gyllebeholderen, samt vilkår om, at de skal fjernes, når de ikke længere er 
nødvendige for driften eller på anden måde kan nyttiggøres.  
 
Bygge- og beskyttelseslinier 
Anlægget er ikke beliggende inden for bygge- eller beskyttelseslinier i forhold til kirke og 
fortidsminde, kyst, strand, klit, sø, å, lavbund og diger. 
 
Gyllebeholderne samt store dele af staldanlægget er beliggende inden for skov-
byggelinjen. ”Forbeholderen på 400 m3” og ”Ny gyllebeholder på 5.330 m3” og ny klima-
stald etableres helt eller delvist inden for skovbyggelinjen, men da etableringerne er er-
hvervsmæssige nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom strider etable-
ringen ikke imod byggelinjen. 
 
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-
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sesloven og museumsloven overholdes, og at det ikke er relevant at stille yderligere vil-
kår til dette. 
 

5.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
Ejendommens beliggenhed i landzone og sydvest for Tinglev ændres ikke i forhold til den 
gældende miljøgodkendelse. Nord, syd, øst og vest for anlægget er landet åbent, dog 
med læhegn og andre husdyrbrug.  
 
Landskabet omkring ejendommen er relativt fladt og et typisk intensivt landbrugsland-
skab med ret få naturelementer. Aabenraa Kommune har ikke udpeget kategori 1 eller 
kategori 2 naturområder efter husdyrlovens § 7 i umiddelbar nærhed af ejendommen. 
Der ligger et kategori 3 område ca. 180 meter vest for ejendommens gyllebeholdere. Der 
er et skovareal nordvest for ejendommen, samt et skovareal syd for gyllebeholderne. 
 
”Tilbygning til klimastald” og ”Ny klimastald” etableres i tilknytning til det hidtidige be-
byggelsesareal. ”Tilbygning til klimastald” etableres nord for eksisterende klimastald fra 
2015 og ”Ny klimastald” etableres øst for klimastalden fra 2015 og ”Tilbygning til klima-
stald”. ”Ny gyllebeholder på 5.330 m3” etableres vest for eksisterende gyllebeholdere, og 
”Forbeholder på 400 m3” etableres nord for eksisterende gyllebeholdere. Men begge 
etableres i forbindelse med de eksisterende gyllebeholdere. ”Ny gyllebeholder på 5.330 
m3” og ”Forbeholder på 400 m3” er miljøgodkendt i den eksisterende miljøgodkendelse 
med senere ændringer, men da de endnu ikke er blevet etableret, så er de videreført for 
at bibeholde muligheden for at etablere dem. Fodersiloen på 6 tons flyttes fra klimastal-
den fra 2006 til det sydvestlige hjørne ved karantænestalden. 
 
I nedenstående tabel er ejendommens bygninger beskrevet. 
 
Tabel 3. Bygninger og materialevalg. 

Bygning Grundplan 

Byg-
nings-
højde 

Tag-
hæld-
ning 

Bygningsmaterialer 

/farver Anvendelse 

Klimastald 
fra 2015 1.379 m² 

ca. 7,8 
m ca. 15 º 

Søstenselementer 
(norsk marmor) og 
gråt ståltag Klimastald  

Foderlade 
fra 2015 ca. 550 m²  

ca.7,8 
m ca. 15 º 

Søstenselementer 
(norsk marmor) og 
gråt ståltag Foderlade 

Tilbygning til 
klimastald  ca. 1.686 m² 

ca.7,8 
m ca. 15 º 

Søstenselementer 
(norsk marmor) og 
gråt ståltag Klimastald 

Ny klima-
stald ca. 2.721 m² 

ca.7,8 
m ca. 15 º 

Søstenselementer 
(norsk marmor) og 
gråt ståltag Klimastald 

Ny gyllebe-
holder på 
5.330 m3 

5.330 m3 2 m  Grå betonelementer 

Ny beholder 
Gødnings-
opbevaring 

Med fast over-
dækning 

Ny forbehol-
der på 400 
m3 

400 m2 1 m  Grå betonelementer 

Ny forbeholder 

Gødnings-
opbevaring 
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Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kyst-
landskaber”.  
 
Gyllebeholderne 200 m syd for ejendommen ligger inden for udpegningen ”Værdifulde 
landskaber”, og staldanlægget ligger delvis inden for udpegningen ”Værdifulde landska-
ber”. 
 
Uforstyrrede landskaber 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Uforstyrrede 
landskaber” (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 eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kul-
turmiljøer”. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Særlig næringsfattige naturarealer” 
(Kommuneplan 2009). 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Naturområder” (Kommuneplan 2009). 
Gyllebeholderne 200 m syd for ejendommen ligger inden for udpegningen ”Områder med 
naturinteresser” (Kommuneplan 2009). 
Gyllebeholderne 200 m syd for ejendommen ligger inden for udpegningen: ”områder 
med særlige naturbeskyttelsesinteresser” (forslag til Kommuneplan 2015). 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Potentielle naturbeskyttelsesområder” 
(forslag til Kommuneplan 2015). 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 180 m til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et moseområde kategori 3 
- natur sydvest for anlægget. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 800 m syd for ejen-
dommen. Området er Natura 2000 område nr. 89 Vadehavet herunder habitatområde nr. 
90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen 
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 21 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. Nærmeste beskyttede naturarealer er et 
engområde ca. 100 m vest for ejendommen. 
 
Områder hvor skovtilplantning er uønsket 
Staldanlægget ligger delvis 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”. 
 
Vurdering 
Ejendommen er beliggende i landzone. Staldanlægget ligger ca. 1,2 kilometer syd for 
Tinglev. Landskabet omkring ejendommen er relativt fladt og et typisk intensivt land-
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brugslandskab med ret få naturelementer. Der er spredt bebyggelse og marker med læ-
hegn.  
 
”Tilbygning til klimastald” etableres nord for klimastalden fra 2015 og ”Ny klimastald” 
etableres øst for klimastalden fra 2015 og foderladen. Begge nye stalde etableres i til-
knytning til det hidtidige bebyggelsesareal. ”Ny gyllebeholderen på 5.330 m3”og ”Forbe-
holder på 400 m3” placeres sydvest for de eksisterede staldbygninger, men i forbindelse 
med andre af ejendommens gyllebeholdere. Gyllebeholderen og forbeholderen er miljø-
godkendt i den eksisterende miljøgodkendelse med senere ændringer, men da de endnu 
ikke er blevet etableret, så er de medtaget igen for at bibeholde muligheden for at etab-
lere dem. Fodersiloen på 6 tons flyttes fra klimastalden fra 2006 til det sydvestlige hjørne 
ved karantænestalden. 
 
I miljøgodkendelsen fra den 24. september 2010 er der i vilkår 5 stillet krav om beplant-
ning ved gyllebeholderne syd for staldanlægget, dette vilkår videreføres. Desuden er der 
stillet vilkår om, at eksisterende beplantning øst for staldanlægget vedligeholdes (miljø-
godkendelsens vilkår 6). Vilkår 6 blev ændret i tillægget fra den 9. januar 2015, så det er 
muligt at etablere klimastalden fra 2015. Klimastalden forlænges i dette tillæg, derfor 
tilrettes vilkår 6, så ”Tilbygning til klimastald” kan etableres. 
 
Hele eller dele af anlægget ligger inden for de ovenfor undersøgte områdeudpegninger. 
Det er dog vurderet, at de ansøgte og planlagte etableringer ikke har nogen væsentlig 
negativ indflydelse på de undersøgte områdeudpegninger. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at det samlede bygningsanlæg vil fremstå som én drifts-
mæssig enhed, da ”Tilbygning til klimastalden” og ”Ny klimastald” etableres i tilknytning 
til ejendommens hidtidige bebyggelsesareal, samt ”Forbeholder på 400 m3” og ”Ny gylle-
beholder på 5.330 m3” etableres i tilknytning til ejendommens eksisterende gyllebeholde-
re. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at det ansøgte byggeri er erhvervsmæssigt 
nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom ud fra ovennævnte redegørel-
se om ejendommens udvikling som en ejendom med en effektiv og rationel so- og små-
griseproduktion. 
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6 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

6.1 Husdyrhold og staldindretning 

6.1.1 Generelt 

Redegørelse 
Dyreholdet består af søer med pattegrise til fravænning og produktion af smågrise. Alle 
dyr går på stald hele året. Der er således omtrent det samme antal dyr i staldene hele 
året. 
 
I etape 1 frasælges en del af pattegrisene ved en vægt på 7,1 kg og smågrisene sælges 
ved 30 kg. I etape 2 sælges smågrisene ved 30 kg. Antallet af søer er det sammen både 
i etape 1 og 2. 
 
Dyreholdet i nudrift og ansøgt drift fremgår af nedenstående tabeller. 
 
Tabel 4. Dyreholdet i ansøgt drift – etape 1– uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
Tabel 5. Dyreholdet i ansøgt drift – etape 2– uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
Staldanlægget består af følgende nye stalde: 
”Tilbygning til klimastald” indrettes til smågrise til 30 kg. Staldsystemet er toklimastald 
med delvis spaltegulv. Staldafsnittet etableres i etape 1. 
 
”Ny klimastald” indrettes til smågrise til 30 kg. Staldsystemet er toklimastald med delvis 
spaltegulv. Staldafsnittet etableres i etape 2. 
 
De nye stalde forventes renoveret 25-35 år efter, at de er bygget eller totalrenoveret. 
Der sker dog en løbende vedligeholdelse af inventaret og bygningerne.  
 
Der udsluses gylle ca. hver 2. eller 3. uge og normalt aldrig i tidsrummet fredag efter-
middag til og med søndag samt på helligdage. 
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Tabel 6. Dyreholdets placering i ansøgt drift – etape 1- uddrag fra det digitale ansøg-
ningsskema. 
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Tabel 7. Dyreholdets placering i ansøgt drift – etape 2 - uddrag fra det digitale ansøg-
ningsskema. 

 

 
 
Vurdering 
For etape 2 er der udarbejdet en OML-beregning, hvor der i ”Klimastald (7)” er indsat 
330 stipladser til smågrise med 7 kg i gennemsnit, hvilket svarer til 2.310 kg dyr på 
stald. Dyrene er medregnet i de andre staldafsnit, idet det er smågrise fra ammesøer, 
som er i ”Klimastald (7), hvorved dyrene og dyreenhederne ikke fremgår af ovenstående 
tabel. 
 
Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at produktionen kan betragtes som kontinuerlig. 
Det vurderes endvidere, at der kan tillades udsving i produktionen hen over året. Det er 
dog forudsat, at det samlede antal dyreenheder beregnet efter de til enhver tid gældende 
omregningsfaktorer eller geneafstandene for lugt ikke øges i forhold til dette tillæg. 

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 konventionelt hold af 
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søer med pattegrise til fravænning (gyllebaserede staldsystemer) og husdyrbrug med 
konventionel produktion af smågrise (gyllebaserede staldsystemer) fra 31. maj 2011.  
 
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 husdyrhold, stald samt lager. Og det 
omfatter både det eksisterende anlæg og etableringer, udvidelser og ændringer af an-
lægget. 
 
Emissionsgrænseværdierne er indtil videre kun af vejledende karakter. Det betyder, at 
det fortsat er Aabenraa Kommunes ansvar at sikre, at der bliver foretaget en vurdering 
af, hvorvidt ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og be-
grænse forureningen ved anvendelse af BAT, og i den forbindelse fastsætte nødvendige 
og relevante vilkår herom i miljøgodkendelsen. 
 
Det er Miljøstyrelsens klare opfattelse, at kommunalbestyrelsen har sikret sig, at husdyr-
bruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forure-
ningen ved anvendelse af BAT ved ansøgninger, der vedrører husdyrbrug med konventi-
onelt sohold, 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 25. april 2016. 
 
Tabel 8. Oversigt over staldene – uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
I det følgende er de enkelte stalde beskrevet og vurderet. 
 
Stald ”Tidligere sygestald (1)” 
Redegørelse 
Taget ud af drift i miljøgodkendelsen. 
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Stald ”Syge-/aflastningsstald (2)” 
Redegørelse 
Tages ud af drift i dette tillæg. 
  
Stald ”Drægtighedsstald (3)” 
Redegørelse 
Eksisterende stald. Ændres ikke.  Drægtighedsstald med løsgående søer og delvis spalte-
gulv.   
 
Vurdering 
Stalden ændres ikke. Det vurderes, at stalden har en restlevetid, der er længere end 
retsbeskyttelsesperioden. Der er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden 
og indførelse af anden BAT-teknologi. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal be-
tragtes som en eksisterende stald og med de ammoniakemissionsgrænseværdier, der 
gælder for en eksisterende stald med delvis spaltegulv. 
 
Tabel 9. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – etape 2- uddrag fra husdyrgodkendel-
se.dk 

 
 
Stald ”Løbestald (4)” 
Redegørelse 
Eksisterende stald. Stalden ændres ikke. Løbestald med individuel opstaldning og delvis 
spaltegulv i stalden.   
 
Vurdering 
Stalden ændres ikke. Det vurderes, at stalden har en restlevetid, der er længere end 
retsbeskyttelsesperioden. Der er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden 
og indførelse af anden BAT-teknologi. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal be-
tragtes som en eksisterende stald og med de ammoniakemissionsgrænseværdier, der 
gælder for en eksisterende stald med delvis spaltegulv. 
 
Tabel 10. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – etape 2- uddrag fra husdyrgodkendel-
se.dk 

 
  



 

 

37

 
Stald ”farestald (5)” 
Redegørelse 
Eksisterende stald. Stalden ændres ikke. Farestald med kassestier og delvis spaltegulv.  
 
Vurdering 
Stalden ændres ikke. Det vurderes, at stalden har en restlevetid, der er længere end 
retsbeskyttelsesperioden. Der er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden 
og indførelse af anden BAT-teknologi. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal be-
tragtes som en eksisterende stald og med de ammoniakemissionsgrænseværdier, der 
gælder for en eksisterende stald med delvis spaltegulv. 
 
 
Tabel 11. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – etape 2- uddrag fra husdyrgodkendel-
se.dk 

 
 
Stald ”Farestald (6)” 
Redegørelse 
Eksisterende stald. Stalden ændres ikke. Farestald med kassestier og delvis spaltegulv. 
 
Vurdering 
Stalden ændres ikke. Det vurderes, at stalden har en restlevetid, der er længere end 
retsbeskyttelsesperioden. Der er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden 
og indførelse af anden BAT-teknologi. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal be-
tragtes som en eksisterende stald og med de ammoniakemissionsgrænseværdier, der 
gælder for en eksisterende stald med delvis spaltegulv. 
 
Tabel 12. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – etape 2- uddrag fra husdyrgodkendel-
se.dk 
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Stald ”Klimastald (7)” 
Redegørelse 
Stalden tages ud af drift 
 
Tabel 13. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – etape 2- uddrag fra husdyrgodkendel-
se.dk 

 
 
Stald ”Løbe-/kontrolafdeling (8)” 
Redegørelse 
Eksisterende stald. Stalden ændres ikke. Løbestald med individuel opstaldning og delvis 
opstaldning. 
 
Vurdering 
Stalden ændres ikke. Det vurderes, at stalden har en restlevetid, der er længere end 
retsbeskyttelsesperioden. Der er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden 
og indførelse af anden BAT-teknologi. Aabenraa Kommune vurderer, at stalden skal be-
tragtes som en eksisterende stald og med de ammoniakemissionsgrænseværdier, der 
gælder for en eksisterende stald med delvis spaltegulv. 
 
 
Tabel 14. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – etape 2- uddrag fra husdyrgodkendel-
se.dk 
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Stald ”Farestald 2014” 
Redegørelse 
Eksisterende stald, men etableret efter 1/1-2007. Staldsystemet, som er kassestier med 
delvist spaltegulv, ændres ikke.  
 
Vurdering 
Stalden er etableret indenfor de sidste 8 år. Det vurderes, at stalden har en restlevetid, 
der er længere end retsbeskyttelsesperioden. Der er derfor ikke udarbejdet en plan for 
renovering af stalden og indførelse af anden BAT-teknologi. Aabenraa Kommune vurde-
rer, at stalden skal betragtes som en ny stald og med de ammoniakemissionsgrænse-
værdier, der gælder for en ny stald med delvis spaltegulv. 
 
 
Tabel 15. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift –etape 2- uddrag fra husdyrgodkendel-
se.dk 

 
 
Stald ”Drægtighedsstald 2014” 
Redegørelse 
Eksisterende stald, men etableret efter 1/1 2007. Staldsystemet, som er løsgående med 
delvis spaltegulv, ændres ikke. 
 
Vurdering 
Stalden er etableret indenfor de sidste 8 år. Det vurderes, at stalden har en restlevetid, 
der er længere end retsbeskyttelsesperioden. Der er derfor ikke udarbejdet en plan for 
renovering af stalden og indførelse af anden BAT-teknologi. Aabenraa Kommune vurde-
rer, at stalden skal betragtes som en ny stald og med de ammoniakemissionsgrænse-
værdier, der gælder for en ny stald med delvis spaltegulv. 
 
Tabel 16. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – etape 2- uddrag fra husdyrgodkendel-
se.dk 
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Stald ”Ny klimastald (2015)” 
Redegørelse 
Eksisterende stald, men etableret efter 1/1 2007. Staldsystemet, som er to klimastald, 
ændres ikke. 
 
Vurdering 
Stalden er etableret indenfor de sidste 8 år. Det vurderes, at stalden har en restlevetid, 
der er længere end retsbeskyttelsesperioden. Der er derfor ikke udarbejdet en plan for 
renovering af stalden og indførelse af anden BAT-teknologi. Aabenraa Kommune vurde-
rer, at stalden skal betragtes som en ny stald og med de ammoniakemissionsgrænse-
værdier, der gælder for en ny stald med delvis spaltegulv. 
 
Tabel 17. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – etape 2- uddrag fra husdyrgodkendel-
se.dk 

 
 
Stald ”Karantænestald” 
Redegørelse 
Tages ud af drift i dette tillæg. 
 
Tabel 18. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – etape 2- uddrag fra husdyrgodkendel-
se.dk 

 
 
I det følgende er de nye stalde beskrevet og vurderet i henhold til dette tillæg. 
 
Stald ”Tilbygning til klimastald” 
Redegørelse 
Ny stald til smågrise 7,1-30 kg i etape 1. Staldsystemet bliver toklimastald med delvis 
spaltegulv med gyllekøling. Stalden forventes at skulle renoveres om 25-35 år. 
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Tabel 19. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – etape 2- uddrag fra husdyrgodkendel-
se.dk 

 
 
Stald ”Ny klimastald” 
Redegørelse 
Ny stald til smågrise 7,1-30 kg i etape 2. Staldsystemet bliver toklimastald med delvis 
spaltegulv med gyllekøling. Stalden forventes at skulle renoveres om 25-35 år. 
 
Tabel 20. Ammoniaktab fra stalden i ansøgt drift – etape 2- uddrag fra husdyrgodkendel-
se.dk 

 
 
Vurdering 
Kommunen vurderes, at staldene har en restlevetid, der er længere end retsbeskyttel-
sesperioden. Der er derfor ikke udarbejdet en plan for renovering af stalden og indførelse 
af anden BAT-teknologi.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at staldene ”Tilbygning til klimastald” og ”Ny klimastald” 
skal betragtes som en ny stald og med den ammoniakemissionsgrænseværdi, der gælder 
for nye stalde med delvis spaltegulv. 
 
Virkemidler 
Der anvendes følgende virkemidler: 

• gyllekøling i ”Farestald 2014” 
• gyllekøling i ”Drægtighedsstald 2015” 
• gyllekøling i ”Ny klimastald 2015” 
• gyllekøling i ”Tilbygning til klimastald” 
• gyllekøling i ”Ny klimastald” 
• fast overdækning på ”Gyllebeholder på 5.333 m3” 
• fast overdækning på ”Gyllebeholder på 5.333 m3 fra 2014” 
• fast overdækning på ”Ny gyllebeholder på 5.333 m3” 
• fast overdækning på ”Forbeholder på 400 m3” 

I etape 1 er ammoniakeffekten af gyllekøling sat til 12 % i ansøgningen, og i etape 2 er 
ammoniakeffekten af gyllekøling sat til 9 % i ansøgning. Af nye virkemidler er gyllekøling 
i ”Tilbygning til klimastald” og ”Ny klimastald”, samt overdækning af ”Ny gyllebeholder 
på 5.333 m3” og ”Forbeholder på 400 m3”. 
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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 
gyllekøling i de nye klimastalde, samt fast overdækning af den nye gyllebeholder og for-
beholderen. 
 
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 7.546,26 kg N/år og 8.850,23 for henholdsvis etape 1 og etape 2, jf. neden-
stående tabeller. Formlerne til beregning af vægtkorrektionerne fremgår af normtal 
2015. 
 
Tabel 21. Samlet ammoniaktab for hele anlægget opnåelig ved anvendelse af BAT – ud-
drag fra husdyrgodkendelse.dk, skema 87744 (etape 1), version 1 

 
 
Tabel 22. Samlet ammoniaktab for hele anlægget opnåelig ved anvendelse af BAT – ud-
drag fra husdyrgodkendelse.dk, skema 86886 (etape 2), version 3 

 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra anlægget er 
7.539,41 kg N/år og 8.832,06 kg N/år i henholdsvis etaper 1 og etape 2, jf. nedenståen-
de tabeller. 
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Tabel 23. Ammoniaktab – etape 1 – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk. 
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Tabel 24. Ammoniaktab – etape 2 – 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 24. september 2010 meddelt miljøgodkendelse af ejen-
dommen til udvidelse af dyreholdet fra 1.429 søer, med smågrise til fravænning ved 7,3 
kg og 41.448 smågrise til 30 kg svarende til 339,78 DE (gammel DE) til 2.500 årssøer 
med 30 smågrise til fravænning og 1.000 smågrise 7,3-20 kg svarende til i alt 585,50 
DE. 
 
Den 9. januar 2015 blev der givet en tillægsgodkendelse med et dyrehold svarende til 
2.300 søer med 44.500 smågrise (7,5–8 kg) og 19.500 smågrise (8-32 kg) svarende til 
637,29 DE. 
 
I denne tillægsgodkendelses  etape 1 er der ansøgt om 2.280 søer med 91.200 smågrise 
(7,0–7,1 kg) og 48.374 smågrise (7,1 – 30 kg kg) og svarende til 734,13 DE. 
 
I denne tillægsgodkendelse s etape 2 er der ansøgt om 2.280 søer med 91.200 smågrise 
(7,1–30 kg) svarende til 921,78 DE. 
 
Siden 2007 er der således udvidet fra 1.429 søer og 41.448 smågrise (7,3–30 kg) sva-
rende til 339,78 DE (gammel DE) til 2.280 søer med 91.200 smågrise (7,1–30 kg) sva-
rende til 921,78 DE, når der tages udgangspunkt i etape 2. 
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I denne ansøgning om tillægsgodkendelse har ansøger taget udgangspunkt i det oprinde-
lige dyrehold angivet som nudrift i skema 5188. Skema 5188 blev brugt til miljøgodken-
delsen fra den 24. september 2010. 
 
Herunder ses emissionen for miljøgodkendelsen og de to tillægsgodkendelser. 
Skema 5188 er den oprindelige miljøgodkendelse fra 2010. 
Skema 63718 er tillægsgodkendelsen fra 2015. 
Skema 87744 er den ansøgte tillægsgodkendelses etape 1, men med nudriften fra den 
oprindelige miljøgodkendelse i 2010 (skema 5188). 
Skema 86866 er den ansøgte tillægsgodkendelses etape 2, men med nudriften fra den 
oprindelige miljøgodkendelse i 2010 (skema 5188). 
 
Det beregnede ammoniaktab på produktionsniveau over en 8-årig periode ses i tabellen 
herunder. 
 
Tabel 25. Ammoniaktab – uddrag fra diverse beregninger i det digitale ansøgningsskema. 

Kg N/år Skema 5188 Skema 63718 Skema 87744 Skema 86866 

Nudrift 2010 5.260,99 4.939,42 4.785,51 4.785,51 

Ansøgt 2010 7.189,07    

Ansøgt 2015  6.593,63   

Ansøgt 2016 Etape 1   7.539,41  

Ansøgt 2016 Etape 2    8.832,06 

 
Tabellen ovenfor viser, at udvidelsen over en 8-årig periode giver anledning til en mer-
emission fra anlægget på næsten 4.047 kg N/år. Den beregnede merdeposition til natur-
områderne, der er omfattet af husdyrlovens § 7 kategori 1-3, overholder de generelle 
krav. 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 2010 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 7.539,41 kg N/år, og at det samlede vejledende ammoniak-
tab fra hele anlægget ved anvendelse af BAT er 7.546,26 kg N/år for etape 1, jf. neden-
stående tabel. 
 
Tabel 26. Resultat af beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab ved 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk, 
skema 87744, version 1 

 
 
Det fremgår af ovenstående tabel, at BAT kravet er overopfyldt med 6,84 kg N/år. 
 
Det fremgår af husdyrgodkendelse.dk, at det samlede faktiske ammoniaktab fra alle stal-
de og lagre i ansøgt drift er 8.832,06 kg N/år, og at det samlede vejledende ammoniak-
tab fra hele anlægget ved anvendelse af BAT er 8.850,23 kg N/år for etape 2, jf. neden-
stående tabel. 
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Tabel 27. Resultat af beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab ved 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk, 
skema 8666, version 3 

 
 
Det fremgår af ovenstående tabel, at BAT kravet er overopfyldt med 18,17 kg N/år. 
 
Der stilles vilkår om, at der skal etableres gyllekøling i ”Tilbygning til klimastald” og i ”Ny 
klimastald”, samt at gyllekølingsanlæggene i staldene ”Farestald 2014”, ”Drægtigheds-
stald 2014”, ”Ny klimastald 2015” er i drift og vedligeholdes. Desuden stilles der vilkår 
om fast teltoverdækning på gyllebeholder ”Gyllebeholder på 5.330 m3”, ”Gyllebeholder 
5.330 m3 fra 2014”og ”Ny gyllebeholder på 5.330 m3”, og at farven skal på teltdugen 
skal være ”Grå”. Der stilles endvidere vilkår om fast overdækning af ”Forbeholder på 400 
m3” 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at det ansøgte projekt med de stillede vilkår om gyllekø-
ling i staldafsnittene ”Farestald 2014”, ”Drægtighedsstald 2014”, ”Ny klimastald (2015)” 
og ”Tilbygning til klimastald” i etape1, samt i ”Ny klimastald” i etape 2. Desuden omfatter 
projektet fast overdækning af ”Gyllebeholder på 5.330 m3”, ”Gyllebeholder på 5.330 m3 
fra 2014” og ”Forbeholder på 400 m3” i etape 1, samt fast overdækning af ”Ny gyllebe-
holder på 5.330 m3”. Projektet opfylder alle krav om BAT staldteknologi for at reducere 
ammoniakemissionen fra anlægget. 

6.2 Ventilation 
Redegørelse 
Der ændres ikke på ventilationsprincippet i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
”Tilbygning til klimastald” og ”Ny klimastald” indrettes med undertryksventilation, diffus. 
 
Tabel 28. Ventilation – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk. 
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Tabel 29. Ventilation – ansøgers oplysninger. 

Staldafsnit nr. Ventilationstype 
Maksimal 

ventilation 

i m³/h** 

Antal afkast  

(udsugninger) 
Afkasthøjde 

Syge-
/aflastningsstald 
(2)  

Naturlig, nedlæg-
ges 

- - - 

Drægtighedsstald 
(3)  

Undertryk* 3 x 12.000 3 1 m under 
kip 

Løbestald (4)  Undertryk* 3 x 6.000 3 i kip 

Farestald (5)  Undertryk, diffus 4 x 20.000 2 x 2 i kip 

Farestald (6) Undertryk, diffus 4 x 11.000 4 i kip 

Klimastald (7)  
Undertryk* 3 x 7.000 3 en på 1 m 

over kip og 
to i kip 

Løbe/ 

Kontrolafdeling 

(8)  

Undertryk* 4 x 12.000 4 i kip 

Farestald 2014  Undertryk, diffus 4 x 26.175 4 ca. 0,7 m 
over tag** 

Drægtighedsstald 
2014  

Undertryk* 8 x 15.200 8 ca. 0,7 m 
over tag 

Ny klimastald 
(2015)  

Undertryk, diffus 
med loftventiler 

2 x 8.000 2 ca. ½ m over 
kip 

Tilbygning til 
klimastald 

Undertryk, diffus 
med loftventiler 

10 x 15.200 10 ca. 0,7 m 
over tag** 

Ny klimastald 
Undertryk, diffus 
med loftventiler 

16 x 15.200 16 ca. 0,7 m 
over tag** 

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

6.3 Fodring 

6.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Der er på ansøgningstidspunktet pålagt ejendommen restriktioner af fodring. Der anven-
des en foderkorrektion i forhold til foderenhederne, afgangsvægt og antal fravænnede 
smågrise i ansøgt drift. Foderkorrektionen anvendes således som virkemiddel i forhold til 
ammoniak og fosfor i ansøgt drift i tillægget fra den 9. januar 2015, hvor der tildeles fle-
re foderenheder (FE) end normen, hvor søerne tildeles der 1.087,80 FE/dyr i farestaldene 
og 466,20 FE/dyr, samlet 1.554 FE/dyr.  
 
Foderet er optimeret med hensyn til næringsindhold, mineraler m.v. i forhold til dyrenes 
behov. Der fodres med indkøbt færdigblandet tørfoder til smågrisene og vårfoder til sø-
erne i hele staldanlægget. 
 
Fremadrettet bliver husdyrbruget ikke omfattet af  restriktioner i forhold til fodring, hvor-
ved husdyrgodkendelse.dk beregner på baggrund af normtal. 
 
Tabel 30. Effekt af foderoptimering – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk. 

 

 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at vilkårene om foderkorrektion skal ophæves, idet den 
fremadrette fodring ikke sker en væsentlig påvirkning af omgivelserne. 
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6.3.2 BAT foder 

Redegørelse 
Det er forureningsforebyggende (BAT) at gennemføre en effektiv fodring til reduktion af 
udskillelsen af kvælstof og fosfor, ved at sikre, at foderets indhold af næringsstoffer 
modsvarer dyrenes behov – fasefodring, og at næringsstofferne er letoptagelige - egnede 
fodermidler, frie aminosyrer og fytase.  
 
Ejendommen er pålagt en foderkorrektion i tillægget fra den 9. januar 2015. Fremadret-
tet bliver husdyrbruget ikke omfattet af restriktioner i forhold til fodring, hvorved husdyr-
godkendelse.dk beregner på baggrund af normtal. 
 
Der gennemføres fasefodring af søerne, så søer i forskellige stadier (cyklus) kan tildeles 
forskellige foderblandinger. I denne produktion kan der udfodres 3 forskellige blandinger, 
Dette sikrer, at søerne tildeles et foder, hvor næringsstofferne er tilpasset netop deres 
behov. Herved er der mulighed for en optimal udnyttelse af foderets næringsstoffer, 
hvorved mængden af uudnyttede næringsstoffer mindskes. På baggrund af dette sikres 
det, at mængden af ammoniak og udskilt kvælstof og fosfor i gødning og urin holdes på 
så lavt niveau som muligt.  
 
Fodring til søerne vil ske som vådfoder og tørfoder til smågrisene og pattegrisene tildeles 
lidt smågrisefoder i den sidste periode hos soen.  
 
Fosfor 
BAT-niveauet for så vidt angår foderets indhold af fosfor er beregnet at være 18.697, kg 
P/år af Miljøstyrelsens vejledning i etape 1, jf. den efterfølgende tabel.  
 
Tabel 31. BAT-beregning. Fosforindhold i den samlede mængde husdyrgødning produce-
ret på anlægget i etape 1.  

 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den samlede fosformængde fra produktionen er 18.124,1 
kg P/år. Hermed er BAT overopfyldt med 573 kg P/år.  
 
BAT-niveauet for så vidt angår foderets indhold af fosfor er beregnet at være 24.176,9, 
kg P/år af Miljøstyrelsens vejledning i etape 2, jf. den efterfølgende tabel.  
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Tabel 32. BAT-beregning. Fosforindhold i den samlede mængde husdyrgødning produce-
ret på anlægget i etape 2.  

 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den samlede fosformængde fra produktionen er 23.121,6 
kg P/år. Hermed er BAT overopfyldt med 1.055 kg P/år.  
 
Vurdering 
Det er forureningsforebyggende (BAT) at gennemføre en effektiv fodring til reduktion af 
udskillelsen af kvælstof og fosfor, ved at sikre, at foderets indhold af næringsstoffer 
modsvarer dyrenes behov, og at næringsstofferne er letoptagelige. 
 
Grundlaget for reduktion i næringsstofforurening er i lovgivningen baseret på, at der kan 
anvendes differentierede virkemidler, hvoraf fodring er ét. Foderets indhold af råprotein 
og fosfor har betydning for koncentrationen af næringsstoffer i gødningen og påvirker 
herved ansøgningsskemaets beregninger af emissioner fra stalde og lagere. 
 
Både i etape 1 og etape 2 er BAT-niveauet for fosfor overholdt, derfor er det ikke nød-
vendig med en foderkorrektion af foderets indhold af fosfor. 
 
Ammoniak 
Det er ligeledes forureningsforebyggende (BAT) at gennemføre en effektiv fodring til re-
duktion af udskillelsen af kvælstof, ved at sikre, at foderets indhold af næringsstoffer 
modsvarer dyrenes behov, og at næringsstofferne er letoptagelige. 
 
Grundlaget for reduktion i næringsstofforurening er i lovgivningen baseret på, at der kan 
anvendes differentierede virkemidler, hvoraf fodring er ét. Foderets indhold af råprotein 
har betydning for koncentrationen af næringsstoffer i gødningen og påvirker herved an-
søgningsskemaets beregninger af emissioner fra stalde og lagere. 
 
Både i etape 1 og etape 2 er BAT-niveauet for ammoniak overholdt, derfor er det ikke 
nødvendig med en foderkorrektion af foderets indhold af råprotein. 
 
Samlet vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke skal stilles vilkår om valg af fodringsprincip 
eller om valg af fodermidler. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med den nuværende og planlagte fodring ikke sker 
en væsentlig påvirkning af omgivelserne. 
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6.4 Opbevaring og håndtering af foder 
Redegørelse 
Der er etableret korngrav i foderladen fra 2015. Fodring sker som vådfoder til søerne og 
tørfoder til smågrisene. På sigt er det muligt, at der skal hjemmeblandes foder. 
Fra korngraven løftes foder til siloer med elevator og der er flexsnegl fra silo til foderan-
læg. 
 
Der er i to stk. 12 tons siloer opstillet ved den vestlige side af den nordligste klimastald 
fra 2006. 6 tons siloen er flyttet ned til det sydvestligste hjørne ved karantænestalden. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at opbevaringen af foder opfylder BAT, og at der med de 
ansøgte tiltag vedrørende opbevaring og håndtering af foder ikke sker en væsentlig øget 
påvirkning af omgivelserne. 
 

6.5 Rengøring af stalde 
Redegørelse 
Der ændres ikke på rengøring af stalde i forhold til den gældende miljøgodkendelse med 
senere ændringer. 
 
Farestierne og smågrisesektionerne vaskes efter hvert hold (dvs. ca. efter hver 5. uge for 
farestier og ca. hver 8. uge for smågrisesektionerne). Drægtighedsstaldene vaskes ca. en 
til to gange om året og fortrinsvist om sommeren. Det er kun muligt at få udtørret dræg-
tighedsstaldene tilstrækkeligt i sommerperioden. 
 
Rengøring af fare- og smågrisestaldene omfatter også rengøring af ventilationsanlægge-
ne da skidt og snavs øger luftmodstanden og dermed strømforbruget. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at en generel god staldhygiejne, herunder rengøring af 
farestier og smågrisesektioner efter hvert hold kan have 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 vilkår om, at der til stadighed skal opretholdes en god staldhygiejne. 

6.6 Energi- og vandforbrug 

6.6.1 Generelt 

Redegørelse 
Elektricitet anvendes til bl.a. ventilation, gyllepumpning, belysning og fodring, samt gyl-
lekøling. 
 
Alle stalde er isolerede. For at spare på energien er der lavenergilysstofrør og lavenergi 
varmepærer. Der er installeret automatisk tænd og sluk på belysningen. I alle stalde er 
der standardbelysning fra kl. 6 om morgenen til kl. 23 om aftenen. Fra kl. ca. 6.30 til kl. 
15 er der yderligere fuld belysning.  
 
Ventilatorer vaskes i forbindelse med vask af de enkelte stalde (reducerer modstanden). 
Der er temperaturstyring mv. på ventilationsanlæggene. 
 
Der er/kommer overbrusningsanlæg i alle klimastalde, i drægtighedsstaldene og i karan-
tænestalden. 
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Tabel 33. Energiforbrug (ansøgers oplysninger). 

Type Forbrug pt. Etape 1 Etape 2 

El inklusiv opvarmning af 
stuehus ca. 700.000 kWh ca. 800.000 kWh ca. 900.000 kWh 

Fyringsolie stald ca. 13.000 l maks. 1.000 l* maks. 1.000 l* 

Dieselolie maks. 1.000 l maks. 1.000 l maks. 1.000 l 

 
Forbrugstal er skønnede ud fra regnskabstal og standardforbrugstal (Håndbog for drifts-
planlægning 2015). Der har ikke været fuld produktion i den sidst etablerede klimastald i 
et helt regnskabsår endnu. 
 
Det vides ikke, præcist hvor meget fyringsolie der kan spares væk, ved at genvinde 
varme. Varmen vil blive genanvendt i det omfang det overhovedet er muligt, og der vil 
kun blive suppleret med varme, hvis der er behov for det. I meget kolde vintre bliver det 
nok nødvendigt at supplere med opvarmning vha. oliefyr. 
 
Der har tidligere været benyttet vand fra egen boring til drikkevand til dyrene. Der mod-
tages nu vand fra Tinglev vandværk. Da dette kun er sket i en kortere periode, foreligger 
der endnu ikke en årsafregning. Forbruget er derfor skønnet ud fra et kvartalsforbrug. 
 
Tabel 34. Vandforbrug (ansøgers oplysninger).  

Type Forbrug pt. Etape 1 Etape 2 

Drikkevand, vask i stalde, 
overbrusning mv. ca. 25.000 m³ ca. 28.000 m³ ca. 34.000 m³ 

Rengøring af maskiner ca. 70 m³ maks. 50 m³ maks. 50 m³ 

Sprøjtning ca. 195 m³ 0 m³ 0 m³ 

 
Vurdering 
Det kan ud fra normtal for elforbrug beregnes, at det årlige elforbrug til 2.280 årssøer 
(2.280 årssøer x 320 kWh/årsso = 729.600 kWh) og 48.374 smågrise (48.374 smågrise 
x 12 kWh/smågris = 580.488 kWh). Det samlet årlige elforbrug er beregnet til ca. 
1.310.088 kWh/år i etape 1.  
Det årlige elforbrug kan bregnes ud fra normtal i etape 2 til 2.280 årssøer (2.280 årssøer 
x 320 kWh/årsso = 729.600 kWh) og 91.200 smågrise (91.200 smågrise x 12 kWh = 
1.094.400 kWh). Det samlet årlige elforbrug er beregnet til ca. 1.824.000 kWh/år i etape 
2.  
 
Det forventede elforbrug er lavere end det beregnede normforbrug både i etape 1 og 
etape 2. 
 
Det kan ud fra normtal for vandforbrug beregnes, at det årlige drikkevandsforbrug inkl. 
drikkevandsspild til 2.280 årssøer og 48.374 smågrise er 21.420 m3, samt 50 m3 til ren-
gøring af maskiner, i alt ca. 21.470 m3 i etape 1. I etape 2 er det årlige drikkevandsfor-
brug inkl. drikkevandsspild til 2.280 årssøer og 91.200 smågrise er 28.272 m3, samt 50 
m3 til rengøring af maskiner, i alt 28.322 m3. Det forventede vandforbrug svarer således 
til det beregnede normforbrug. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er taget de nødvendige tiltag til vand- og energibe-
sparelser. Det skal bemærkes, at det angives i kilderne til beregning af normtallene, at 
der kan være betydelige variationer, og at de ansøgte mængder er skønnede. Der er stil-
let vilkår om forbrug og reaktion, hvis forbruget overstiger 10 % af det beregnede ni-
veau. 



 

 

53

6.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 
For gyllekølingen regnes der med, at kølingen normalt kan erstatte op til 100 % af var-
mebehovet for staldanlægget. I meget kolde perioder kan der opstå den situation, at der 
ikke kan trækkes tilstrækkelig varme ud af gyllen til at dække ejendommens varmebe-
hov, og derfor vil der sandsynligvis blive behov for at supplere med opvarmning fra olie-
fyr eller tilsvarende. 
 
Det er BAT i henhold til BREF for intensiv fjerkræ- og svineproduktion, at der sker regi-
strering af vandforbruget ved måling, detektering og reparationer af lækage. Vandbespa-
relse opnås med vandtildeling med drikkenipler over krybber samt vask af stalde og ma-
skiner vha. højtryksrenser. Desuden anvendes overbrusningsanlægget til iblødsætning af 
stalde, hvilket nedsætter det efterfølgende vandforbrug til rengøring. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrbruget med de beskrevne foranstaltninger til 
reduktion af energi- og vandforbrug lever op til BAT-kravene i EU’s BREF-note. 
 
Vilkårene om egenkontrol af energi- og vandforbrug er opdateret. 
 

6.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
Spildevand fra svineproduktionen består af: 
• drikkevandsspild, 
• vand fra overbrusningsanlæg, og 
• vaskevand fra vask af produkter fra husdyrhold m.v. 
 
Vandmængderne er indregnet i den producerede mængde gylle. 
 
Sanitært spildevand består af: 
• spildevand fra driftsbygninger, og 
• spildevand fra beboelsen. 
 
Sanitært spildevand fra beboelsen svarende til ca. 200 m3 årligt ledes på nuværende 
tidspunkt til bundfældningstank/septiktank. Sanitært spildevand fra driftsbygningerne 
svarende til 200 m3 årligt ledes ligeledes til bundfældningstank/septiktank. Ejendommen 
er tilmeldt kommunens tømningsordning. 
 
Tag- og overfladevand består af: 
• tagvand fra driftsbygningerne, 
• tagvand fra stuehuset, 
• kørearealer belagt med grus, 
• overfladevand fra den gamle plansilo 
• overfladevand fra vaskeplads. 
 
Tagvand løber i faskiner. Tagvand fra de nye bygninger løber ligeledes i faskiner.  
Overfladevand fra befæstede arealer, der er belagt med grus, nedsives på det befæstede 
areal og på det omkringliggende terræn. 
Overfladevand fra udendørs silobatteri ledes direkte ned på terrænet. 
Overfladevand fra vaskepladsen ledes til fortanken, der er ved gyllebeholderen ved stal-
dene. 
Det er ukendt, hvor overfladevand fra den gamle plansilo ledes hen. Plansiloen er ca. 
40x14 meter. 
 
Af nedenstående tabel ses spildevandsmængderne, samt afledningsforhold og rensefor-
anstaltninger.  
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Tabel 35. Spildevand samt tag- og overfladevand. 

Spildevandstyper 
Jf. miljøgod-

kendelse 
Efter udvidel-
se/ændring 

Afledes til 

Rengøringsvand, drikke-
vandsspild mv. 

ca. 1.500 m³ 
Indgår i kapacitets-

beregningen 
Via kanaler til 
gyllebeholder 

Vaskevand ca. 50 m³ ca. 50 m³ Gyllebeholder 

Regnvand fra vaskeplads ca. 65 m³ ca. 65 m³ Gyllebeholder 

Sanitært spildevand fol-
kerum 

ca. 200 m³ ca. 200 m³ 
Samletank og 
videre til slut-
renseanlæg 

Sanitært spildevand 
stuehus 

ca. 200 m³ ca. 200 m³ Septiktank* 

Regnvand fra plansilo Ca. 475 m³** Ca. 475 m³** Ukendt 

Tagvand ca. 15.000 m³** ca. 20.000 m³** Nedsives 

* Ansøger har ikke kendskab til, hvor vandet ledes til efter septiktanken. Anlæggene er etableret af 
tidligere ejer. Samletank tømmes af entreprenør.  
**Nedbørsmængden er justeret til 877 mm. 
 
Der vil blive ansøgt om nedsivning af regnvand samtidig med indsendelse af byggean-
søgningen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at restvand fra staldene og ind- og udleveringsramperne/- 
stederne skal ledes til gyllebeholder, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle reg-
ler. 
 
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 
Kommunes hjemmeside. Godkendelsen kan ikke lovligt udnyttes uden forudgående tilla-
delse 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 
Der er ingen ændringer i forhold til miljøgodkendelsen med senere ændringer. 
 
Da arealerne fremadrettet bortforpagtes, foregår der ingen sprøjtning fremadrettet.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med det stillede vilkår i miljøgodkendelsen med 
senere ændringer sikres mod forurening fra oplag af kemikalier og medicin m.v., således 
at væsker ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der 
måtte ske udslip. 
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6.9 Affald 

6.9.1 Generelt 

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

6.9.2 BAT affald 

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

6.10 Olie 
Redegørelse 
Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af nye olietanke, samt hvis der er 
spørgsmål om de specielle krav til plasttanke og olietanke på husdyrbruget, så kontaktes 
kommunens ansvarlige for olietanke på miljoe@aabenraa.dk 
 
Ændring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til kommunen. Skemaet til dette fin-
des på kommunens hjemmeside. 
 
I nedenstående tabel ses en oversigt over ejendommens olietanke. 
 
Tabel 36. Olietanke. 

Olietanke 
Aktiv/ 

Afblændede 
Placering Volumen Årgang Tanknr. G.nr. 

Fyringsolie-
tank til 
drægtig-
hedsstald 

Aktiv 

Tank fra 
Roug 

Fyrrum  2.500 l 2003 135106 
01-

5023 

Dieselolie-
tank 

Aktiv 

Tank fra 
Roug 

Maskinhus 4.000 l 1994 45769-1 - 

Placeringen af bedriftens olietanke fremgår af bilag 1.2. 
 
Vurdering 
Olietankene er omfattet af olietankbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1321 af 21. 
december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, 
herefter kaldet olietankbekendtgørelsen. Olietankbekendtgørelsen fastlægger reglerne for 
tankenes indretning, drift, vedligeholdelse og sløjfning med henblik på at sikre mod foru-
rening. Kommunen fører tilsyn efter bekendtgørelsen med at reglerne overholdes. 
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6.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

6.11.1 Generelt 

Redegørelse 
Redegørelsen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelsen med senere æn-
dringer. 
 
Beredskabsplan 
Der er udarbejdet en opdateret beredskabsplan, og medarbejderne informeres om sik-
kerhedsprocedurer. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen af anlægget ikke vil medføre flere driftsfor-
styrrelser eller uheld set i forhold til den gældende miljøgodkendelse med senere æn-
dringer. 
 
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 med senere 
ændringer. 
 
Vurdering 
BAT vurderingen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse med senere 
ændringer. 
Der er i miljøgodkendelsen stillet vilkår om, at beredskabsplanen skal opbevares på et 
tilgængeligt og synligt sted, og at den skal ajourføres mindst en gang årligt. Der er frem-
sendt en opdateret beredskabsplan, som fremgår af bilag 1.4. 
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7 Gødningsproduktion og –håndtering 

7.1 Gødningstyper og -mængder 
Redegørelse 
Den samlet mængde husdyrgødning er beregnet ved anvendelse af normtal 2015.  I ne-
denstående tabel er beregningen foretaget med fuld produktion i etape 2 og uden, at den 
sidste gyllebeholder på 5.330 m3 etableres. Al husdyrgødningen afsættes til biogasanlæg. 
 
Tabel 37. 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 

7.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Der er følgende opbevaringslagre på ejendommen: 
 
Tabel 38. Opbevaringslagre. 
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”Gyllebeholder ved ejendom” er etableret i 1994. Beholderen er 2 m over terræn, og den 
kan rumme 2.050 m3 gylle. Der etableres tæt overdækning i form af naturligt flydelag. 
Beholderen ligger i det hidtidige bebyggelsesareal. Beholderen er tilmeldt 10 års behol-
derkontrol, og der har været beholderkontrol i 2014. Gyllen pumpes ned under overfla-
den via et dykket indløb. Indløbet er indrettet således, at der ikke er mulighed for tilba-
geløb.  
 
”Gyllebeholder på 5.330 m3” er etableret i 2006. Beholderen er ca. 2 m over terræn, og 
den kan rumme 5.330 m3 gylle. Der etableres tæt overdækning i form af naturligt flyde-
lag. Beholderen ligger ca. 250 meter syd for staldene. Beholderne bruges til opbevaring 
af gylle. Gyllen pumpes ned under overfladen via et dykket indløb. Indløbet er indrettet 
således, at der ikke er mulighed for tilbageløb. Beholderen er tilmeldt 10 års beholder-
kontrol, og der har været beholderkontrol i 2014. 
 
”Gyllebeholder på 5.330 m3 fra 2014” er etableret i 2014. Beholderens betonelementer er 
ca. 2 m over terræn og med teltet ca. 9 meter over terræn. Beholderen kan rumme 
5.330 m3 gylle. Der er fast overdækning i form af teltdug på beholderen. Beholderen lig-
ger i tilknytning til ”Gyllebeholder på 5.330 m3” ca. 250 meter syd for staldene. Behol-
derne bruges til opbevaring af gylle. Gyllen pumpes ned under overfladen via et dykket 
indløb. Indløbet er indrettet således, at der ikke er mulighed for tilbageløb. 
 
”Ny gyllebeholder på 5.330 m3” er en ny beholder, som kan rumme 5.330 m3 gylle og 
forventes at blive ca. 9 meter høj ligesom ”Gyllebeholder på 5.330 m3 fra 2014”. Den 
etableres med fast overdækning i form af teltdug. Beholderen placeres sammen med de 
to andre gyllebeholdere ca. 250 syd for staldene. Beholderen skal anvendes til opbeva-
ring af gylle. Gyllen pumpes ned under overfladen via et dykket indløb. Indløbet er ind-
rettet således, at der ikke er mulighed for tilbageløb. Der er stillet vilkår om, at gyllebe-
holderen overdækkes i tillægget fra den 9. januar 2015. 
 
”Forbeholder på 400 m3” er en beholder, som kan rumme 400 m3 gylle. Beholderen 
kommer til at ligge i tilknytning til gyllebeholderne ”Gyllebeholder på 5.330 m3”, ”Gylle-
beholder på 5.330 m3 fra 2014” og ”Ny gyllebeholder på 5.330 m3”. Beholderen skal be-
nyttes ved afhentning af gylle og levering af afgasset gylle fra biogasanlæg. Der er stillet 
vilkår om, at forbeholderen overdækkes i tillægget fra den 9. januar 2015. 
  
Opbevaringskapaciteten på ejendommen fremgår af nedenstående tabel. 
 
Tabel 39. Opbevaringskapacitet flydende husdyrgødning. 
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Der produceres årligt 25.542 m3 gylle inklusiv ekstra vand fra produktionen.  Opbeva-
ringskapaciteten i gyllebeholderne og forbeholderen er 13.100 m3 (2.050+400+2x5.330 
m3). Dette svarer til en samlet opbevaringskapacitet på ca. 6,3 måneder, hvis den sidste 
gyllebeholder på 5.330 m3 ikke etableres. Alt gyllen afsættes til biogasanlæg. 
Hvis den sidste gyllebeholder etableres vil den samlet opbevaringskapaciteten i gyllebe-
holderne og forbeholderen være 18.440 m3 (2.050+400+3x5.330 m3). Dette svarer til en 
samlet opbevaringskapacitet på ca. 9,0 måneder 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med 6,3 måneders og 9,0 måneders opbevarings-
kapacitet på husdyrbruget er tilstrækkelig opbevaringskapacitet, og at husdyrbruget op-
fylder kravet om opbevaring af flydende husdyrgødning, jf. husdyrgødningsbekendtgørel-
sens 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 Drift af gyllekølingsanlæg 
Redegørelse 
Der er etableret et anlæg til gyllekøling i ”Farestald 2014”, ”Drægtighedsstald 2014” og 
”Ny klimastald (2015)”. Der vil ligeledes blive installeret gyllekøling i ”Tilbygning til kli-
mastald” (etape 1) og ”Ny klimastald” (etape 2). Effekten af anlægget er i tillægsgod-
kendelsen fra den 9. januar 2015 sat til 25 %. I etape 1 er ammoniakeffekten indsat til 
12 % og i etape 2 er effekten indsat til 9 %. 
 
Tabel 40. Effekten af gyllekølingsanlægget – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk skema nr. 
87744, version 1 
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Tabel 41. Effekten af gyllekølingsanlægget – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk skema nr. 
86866, version 3 

 
 
Ved gyllekøling trækkes varme ud af gyllen i gyllekanalerne. Gyllen bliver dermed nedkø-
let, hvilket reducerer ammoniakemissionen. Jo mere gyllen bliver nedkølet, jo mere kan 
ammoniakemissionen reduceres. Det er derfor nødvendigt at beregne den køleeffekt, 
som varmepumpen skal nedkøle gyllen med. Når den nødvendige køleeffekt er beregnet, 
og gyllekummernes areal og varmepumpens ydelse kendes, kan varmepumpens faktiske 
driftstid beregnes. 
 
I forhold til denne ejendom vurderes det at være BAT, at køle i det omfang varmen kan 
udnyttes. Der skal som minimum køles med en effekt, der sikrer en ammoniakredukti-
onsprocent på henholdsvis 12 % og 9 % i etape 1 og etape 2. Det årlige antal driftstimer 
skal være 8.760 timer. 
 
De eksisterende stalde har et gyllekummeareal på ca. 2.500 m2 (1.000 m2 med træk og 
slip og 1.500 m2 med linespil), mens ”Tilbygning til klimastald” har 910 m2 med træk/slip 
og ”Ny klimastald” har 1.456 m2 med træk/spil. 
 
Vølund Varmeteknik har beregnet for etape 1med en køleeffekt på 14 %, at dette svarer 
til, at der skal køles med ca. 12,19 W/m2 i alle staldene i etape 1, hvilket vil sige, at 
varmepumpen skal have en køleydelse på mindst 2*38,5=77 kW i 4.729 timer/år sva-
rende til en køleenergi på 364.135 kWh.  
 
Vølund Varmeteknik har beregnet for etape 2 med en køleeffekt på 9 %, at dette svarer 
til, at der skal køles med ca. 8,06 W/m2 i alle staldene i etape 2, hvilket vil sige, at var-
mepumpen skal have en køleydelse på mindst 2*38,5=77 kW i 4.462 timer/år svarende 
til en køleenergi på 499.734 kWh.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at etablering af et anlæg til gyllekøling er en effektiv måde 
at sikre en reduktion af ammoniakfordampningen fra staldanlægget. Aabenraa Kommune 
vurderer, at der for at sikre en effektiv drift af gyllekølingssystemet skal stilles vilkår i 
overensstemmelse med Miljøstyrelsens Teknologiblad ”Køling af gylle i stalde til søer og 
smågrise” fra den 26. januar 2011, idet gyllekølingsanlægget er med energimåler og 
timetæller på den frekvensstyret varmepumpen. 
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7.4 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

7.4.1 Generelt 

Redegørelse 
Der er ingen arealer tilknyttet tillægsgodkendelsen, da alt den producerede husdyrgød-
ning afsættes til biogasanlægget. Det er biogasanlægget som står for afhentningen af 
husdyrgødningen på ejendommen. 
 
Der ændres ikke på håndtering af husdyrgødning i forhold til miljøgodkendelsen med se-
nere ændringer. 
  

7.4.2 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Redegørelse 
BAT redegørelsen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse med senere 
ændringer. 
 
Vurdering 
BAT vurderingen ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse med senere 
ændringer. 
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8 Forurening og gener fra husdyrbruget 

8.1 Lugt 
Redegørelse 
Lugt stammer primært fra staldene. Desuden kan lugt forekomme i forbindelse med 
pumpning, omrøring og afhentning af husdyrgødning og levering af afgasset biomasse.  
 
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 
enkeltbeboelse, samlet bebyggelse og til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens 
rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde angivet. Såfremt den beregnede 
geneafstand er større end den faktiske afstand, skal der meddeles afslag på ansøgningen 
om miljøgodkendelse. 
 
I www.husdyrgodkendelse.dk er indtegnet eller markeret: 

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

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

byzone- eller sommerhusområde. 
 
It-ansøgningssystemet beregner geneafstandene og gennemsnitsafstandene. Lugtgene-
afstandene er beregnet ud fra det maksimale antal dyr på stald, og hvor alle de eksiste-
rende og nye staldeafsnit indgår i beregningerne. 
 
Der er ca. 447 m fra ”Tilbygning til klimastald” til nærmeste nabobeboelse på Gerrebæk-
vej 13, 6360 Tinglev. Nabobeboelsen er beliggende nordvest for anlægget. Gerrebækvej 
13 er uden landbrugspligt efter landbrugsloven regler, og den ejes ikke af driftsherren. 
 
Der er ca. 458 m fra ”Ny gyllebeholder på 5.330 m3” til nærmeste nabobeboelse på Dyb-
bølgårdevej 5, 6360 Tinglev. Nabobeboelsen er beliggende vest for gyllebeholderen. 
Dybbølgårdevej 5 er noteret med landbrugspligt efter landbrugslovens regler og ejes ikke 
af driftsherren. 
 
Der er ca. 2.259 m fra den ”Ny gyllebeholder på 5.330 m3” til den nærmeste beboelse i 
samlede bebyggelse i landzonen, der er Kravlund. Den samlede bebyggelse er beliggende 
vest for anlægget. 
 
Der er ca. 1.157 m fra anlægget til den nærmeste byzone, der er Tinglev. Byzonen er 
beliggende nordøst for anlægget. Nærmeste byzone er et blandet boligområde. 
 
Afstandene er målt enten fra nærmeste stald eller gyllebeholder. 
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Tabel 42. Afstande til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig – uddrag fra husdyrgod-
kendelse.dk etape 2. 
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Resultaterne af lugtberegningerne ses i nedenstående tabel. 
 
Tabel 43. Resultat af lugtberegning – etape 2- uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Det fremgår af tabellen, at alle afstandskrav til enkelt bolig og samlet bebyggelse er 
overholdt. 
 
Der er ikke andre husdyrbrug med mere end 75 DE inden for hverken 300 meter samlet 
bebyggelse eller 100 meter fra nabobebyggelse. Der er derfor ingen kumulation for så 
vidt angår lugt fra andre staldanlæg på andre ejendomme. 
 
Ansøger har valgt at fremsende en konkret spredningsberegning med OML-beregning til 
erstatning for den standardiserede spredningsmodel og Miljøstyrelsens lugtmodel. 
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Tabel 44. Resultat af OML-beregning til byzone- etape 2 

 
 
Tabel 45. Kildedata til OML-beregning – udsnit for ”Klimastald (7)” (afkast 18, 19 og 20) 

 
 
Den fremsendte OML-beregning til byzone, bilag 1.9, viser, at der er indsat dyr i ”Klima-
stald (7)” med 330 stipladser til smågrise af gennemsnitligt 7 kg, som kommer fra am-
mesøer. Disse dyr er i husdyrgodkendelse.dk medtaget i de øvrige staldafsnit.  
 
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 1.383,88 m i etape 2. 
 
Anlæg  
Det største lugtbidrag stammer fra dyreholdet i staldene og fra husdyrgødningen i stal-
dene og gyllebeholderne. Lugtgenerne forsøges dog minimeret ved bl.a. at rengøre jævn-
ligt i og omkring siloer og bygninger, så der ikke opstår uhygiejniske forhold. Døde dyr 
håndteres efter reglerne og døde dyr afhentes senest 24 timer efter at dødsfald er kon-
stateret. 
 
Lugtgeneafstandene til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone beregnes fra de en-
kelte stalde. 
 
De beregnede lugtemissioner i LE/s og OUE fra de enkelte stalde ses i nedenstående ta-
bel. 
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Tabel 46. Lugtemission fra de enkelte dyretyper i ansøgt drift – etape 1- uddrag fra hus-
dyrgodkedelse.dk. 
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Tabel 47. Lugtemission fra de enkelte dyretyper i ansøgt drift – etape 2- uddrag fra hus-
dyrgodkedelse.dk. 

 
 
 
Håndtering og udbringning af flydende husdyrgødning 
Der kan forekomme lugtgener i forbindelse med håndtering, afhentning og levering af 
husdyrgødning. 
 
I gyllebeholderne skal der altid være et tæt flydelag, der effektivt begrænser ammoniak-
emissionen, bortset fra i forbindelse med omrøring og tømning.  Flydelagene skal inspice-
res minimum 1 gang om måneden, dog flere gange i forbindelse med omrøringen og 
tømning og i forbindelse med retablering af flydelag indtil flydelag atter er tæt, Det tætte 
flydelag reducere også lugtgenerne, men når gyllen omrøres og udbringes kan der fore-
komme lugtgener. 
 
Vurdering 
Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbrug omfattet af husdyrbruglovens § 12 er fast-
lagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til enkelt-
beboelse, samlet bebyggelse og til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, 
fremtidigt byzone- eller sommerhusområde angivet. Såfremt den beregnede geneafstand 
er større end den faktiske afstand, skal der gives afslag. 
 
Den korrigerede geneafstand er geneafstanden, hvor der er korrigeret for bl.a. vindret-
ning og eventuel kumulation med andre husdyrbrug med mere end 75 DE. Den indehol-
der desuden en korrektion baseret på en bortscreening af staldafsnit, der er placeret 
længere væk end 1,2 gange den samlede geneafstand. 
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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 til samlet bebyggelse. Der er derfor ingen kumulati-
on med andre husdyrbrug. 
 
Ansøger har valgt at fremsende en konkret spredningsberegning med OML-beregning til 
erstatning for den standardiserede spredningsmodel og Miljøstyrelsens lugtmodel, i hen-
hold til bilag 3, afsnit B i godkendelsesbekendtgørelsen. 
 
Den fremsendte OML-beregning til byzone, bilag 1.9, viser, at der er indsat dyr i ”Klima-
stald (7)”. Rådgiver har oplyst. at der er indsat 330 stipladser til smågrise af gennem-
snitligt 7 kg, som kommer fra ammesøer. Disse dyr er i husdyrgodkendelse.dk medtaget 
i de øvrige staldanlæg.  
 
Dyrene fra ”Klimastald (7)” indgår i beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, og i kommu-
nens vurdering af om ansøgningen overholder beskyttelsesniveauerne i godkendelsesbe-
kendtgørelsen og BAT-niveauerne for N og P. Kommunens vurderinger fremgår i de en-
kelte afsnit i dette tillæg. 
 
OML-beregningen viser beregning til tre punkter i nærmeste byzone eller fremtidig, som 
er Tinglev, jf. nedstående kort. 

 
 
I henhold til tabel 4 i bilag 3, afsnit B i godkendelsesbekendtgørelsen må geneniveauet i 
kategori A ”Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- 
eller sommerhusområde” være maksimalt 5 OUE/m3.  
 
Den fremsendte beregning viser, at kravet på de 5 OUE/m3 er overholdt i alle tre punk-
ter. 
 
Afstandene fra anlægget til nabobeboelse og samlet bebyggelse er alle længere end 1,2 
gange geneafstandene og til byzone overholder lugtemissionen kravet på 5 OUE/m3. 
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau er derfor overholdt.  
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Det teoretisk beregnede konsekvensområde for ejendommens lugtimmission, dvs. inden 
for hvilket område lugt kan registreres uden at lugten af den grund vurderes at være til 
gene, er beregnet ved anvendelse af formlen 1,6 * (LE/s0,6). For det ansøgte projekt er 
konsekvensområdet beregnet til 1.127,26 m og 1.383,88 m i henholdsvis etape 1 og 2. 
 
Når gyllen omrøres og afhentes, kan der være lugtgener. Det er kommunens vurdering, 
at ansøger med de beskrevne procedurer tager tilstrækkeligt hensyn til de naboer, der 
kunne blive mest generet af dette. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at godkendelsen ikke vil medføre væsentlige lugt-
gener for nabobeboelserne, samlet bebyggelse og byzone, da genekriterierne er over-
holdt. Aabenraa Kommune stiller vilkår et generelt vilkår om god staldhygiejne og et 
specielt vilkår om maksimalt antal tons dyr på stald i ”Klimastald (7)”. 

8.2 Skadedyr – fluer og rotter 
Redegørelse 
Skadedyr bekæmpes som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse med senere æn-
dringer. 
 
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 med senere ændringer. 

8.3 Transport  
Redegørelse 
Til- og frakørsel sker primært ad indkørslen på den østlige side af ejendommen. Kun en 
mindre del af gyllen køres ad den vestlige indkørsel. Transporterne sker typisk i dagti-
merne. Det forventes, at virksomheden kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støj-
grænser. 
 
Tabel 48. Transporter.  

Transporter 
Nudrift jf. til-

lægsgodkendelse 

antal/år 

Efter udvidelse 

antal/år 

Transportmiddel  

og kapacitet 

Foder ca. 120 ca. 210 
Lastbil, maks. 35 
tons 

Fyringsolie/brændstof ca. 2 ca. 2 Tankbil, 16-32 tons 

Afhentning af smågri-
se 

ca. 52 ca. 141 

Lastbil/traktor og 
vogn, ca. 1.300 
stk. ved 7-8 kg 
eller ca. 650 32 kg 
pr. transport 

Levering af slagtesøer ca. 52 ca. 52 
Lastbil, maks. 50 
stk. dyr pr. trans-
port 

Levering af polte ca. 52 ca. 52 
Traktor og vogn, 
ca. 35 stk. dyr pr. 
transport 

Afhentning af døde 
dyr 

ca. 104 ca. 104 
Lastbil, 15 tons pr. 
transport? 

Diverse sækkevarer 
mv. ca. 12 ca. 12 

Lastbil, 20-25 tons 
pr. transport 
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Gyllekørsel/kørsel 
med afgasset gylle 

ca. 500-700 ca. 640-
740 

Traktor og vogn, 
25-35 tons/ lastbil, 
35-40 tons* 

Kørsel med dybstrøel-
se 

ca. 2 0 
Traktor og vogn, 
maks. 10 tons pr. 
læs 

Markkørsel mv.  0 0 
Traktor og vogn, 
10-25 tons pr. 
læs/vogn 

Maksimalt i alt maks. 1.096 
maks. 
1.313 

- 

*En kørsel svarer til, at der leveres 35-40 tons afgasset gylle og tages 35 tons med re-
tur. 
 
Antallet af transporter er skønnede. Der sker en stigning i antallet af transporter på ca. 
19 % i forhold til nudrift jf. tillægsgodkendelsen fra 2015. Dette skyldes primært, at der 
produceres mere husdyrgødning, mere foder og afhentning af smågrise. 
 
Derudover er der transporter med mindre biler og personbiler, herunder f.eks. dyrlæge. 
 
Vurdering 
Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet og efter færdselslovens regler.  
 
Husdyrbruget ligger hensigtsmæssigt for så vidt angår til- og frakørselsforhold.  
 
For at mindske gener fra transport henstiller kommunen til, at transport skal foregå på 
hverdage og inden for normal arbejdstid. Sæsonbetonet arbejde kan dog forekomme 
uden for disse tidspunkter, men skal søges begrænset. 
 
Forøgelsen af antallet af transporter er efter kommunens opfattelse ikke af et omfang, 
som vil indebære væsentlige forøgede gener for de omkringboende. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke vil forekomme væsentlige støj-, støv- og lugt-
gener i forbindelse med transporter til og fra ejendommen. 
 

8.4 Støj 
Redegørelse 
Støjkilderne er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse med senere ændringer. 
De flere dyr på stald medfører, at der kan blive mere støj fra dyreholdet og foderanlæg-
get, samt afhentning af flere smågriser og afhentning af husdyrgødning.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at støjkilderne ikke ændres i forhold til den gældende mil-
jøgodkendelse med senere ændringer, at det gældende støjvilkår 61 i tillægsgodkendel-
sen fra 9. januar 2015 forsat skal være gældende.  

8.5 Støv 
Redegørelse 
Støv fra husdyrbruget er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse med senere 
ændringer. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at støv fra husdyrbruget ikke ændres i forhold til den gæl-
dende miljøgodkendelse med senere ændringer. 
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8.6 Lys 
Redegørelse 
Lys fra det eksisterende anlæg er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse med 
senere ændringer. 
 
Eneste ændring af belysningsforhold er, at der forventes opsat en lampe på syd-facaden 
af den nye klimastald, som vil blive timerstyret. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at belysningen fra staldene ikke vil give anledning til væ-
sentlige gener for de omkringboende eller påvirke de landskabelige værdier, da lyset i 
staldene enten er slukket, eller er reduceret om natten i tidsrummet kl. 23:00-06:00. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at udendørsbelysningen ved ind- og udleve-
ringsramperne heller ikke vil give anledning til væsentlige gener for de omkringboende 
eller påvirke de landskabelige værdier, da lyset kun er tændt i de perioder, hvor der le-
veres eller afhentes dyr, og der ikke er nogen lyskegler vendt mod nabobeboelserne. 
 
Der stilles vilkår om, at udendørs lyskilder på sydfacaden af ”Ny klimastald” skal forsynes 
med en bevægelsessensor, sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen.  

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 2016 gælder det, at det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen 
fra stald og lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 er 30 %. 
 
Ammoniaktabet fra referencestaldsystemet og fra det valgte staldsystem er henholdsvis 
5.308,60 og 8.832,06 kg N/år i etape 2 fra miljøgodkendelsens nudrift, jf. tabellen i afstit 
6.1.2. Ansøger har for at kunne overholde det generelle krav om reduktion af ammoniak-
emissionen og BAT kravet valgt følgende virkemidler: 

• Gyllekøling i staldene ”Farestald 2014”, ”Drægtighedsstald 2014”, ”Ny klimastald 
(2015) og ”Tilbygning til klimastald” i etape 1, samt i ”Ny klimastald” i etape 2 
med en NH4 effekt på 12 % i etape 1og 9 % i etape 2. 

• Overdækning af opbevaringsanlæggene ”Gyllebeholder op 5.330 m3”, ”Gyllebe-
holder på 5.330 m3” og ”Forbeholder på 400 m3” i etape 1, samt ”Gyllebeholder 
på 5.330 m3” i etape 2 med en NH4 effekt på 50 %. 
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Tabel 49. Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra ansøg-
ningssystemet uddrag fra husdyrgodkendelse.dk. 
Etape 1 

 

 
 
Etape 2 

 
 
Vurdering 
Det generelle ammoniakreduktionskrav på 30 % er med de valgte staldsystemer og de 
valgte virkemidler overholdt, da ammoniakemissionen reduceres med ca. 818 kg N/ år i 
etape 1 og 932 kg N/år i etape 2 mere end det generelle ammoniakreduktionskrav fore-
skriver. Der er stillet de nødvendige fastholdelsesvilkår.  

8.8 Ammoniak – individuel reduktion  
Det fremgår af ansøgningen og tabellen herunder, at den ansøgte etablering vil give an-
ledning til en meremission i etape 1 på ca. 2.754 kg N/år og i etape 2 på ca. 4.047 kg 
N/år. Meremissionen er set forhold til nudriften inden den givne miljøgodkendelse i 2010.  
 
Tabel 50. Emission fra anlægget set over en 8-årig periode og etape 1 – uddrag fra det 
fiktive ansøgningsskema nummer 87744. 

 
 
Tabel 51. Emission fra anlægget set over en 8-årig periode og etape 2 – uddrag fra det 
digitale ansøgningsskema nummer 86866. 
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Naturarealer omkring ejendommen 
Følgende naturarealer har Aabenraa Kommune besigtiget og/eller analyseret ud fra kort 
og luftfoto: 
 

- Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 inden for en radius af 1.000 
meter fra anlægget på Gerrebækvej 15. 

 
Inden for 1.000 meter af anlægget ligger der 1 vandhul, 2 moser og 2 enge. Naturtyper-
ne er beskrevet under ”§ 3 natur” og ”Husdyrlovens § 7” nedenfor. 
 
Naturtyperne er alle beskyttede i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven. 
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 24-25 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 anlægget på Gerrebækvej 15.  
 
Alle staldafsnit og opbevaringslagre ligger længere væk end 1.000 meter fra nærmeste § 
7 kategori 1 og 2 natur. 
 
Nærmeste § 7 kategori 3 natur ligger ca. 400 meter sydvest for staldene og ca. 180 me-
ter sydvest for gyllebeholderne. 
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Kort 2. Kategori 1, 2 og 3 naturområder nær anlægget. Den røde cirkel har en radius på 
1.000 meter.  
 
 

 
Kort 3. Placeringen af de beskrevne naturområder nær anlægget. Den røde cirkel har en 
radius på 1.000 meter.  



 

 

75

 
Der er lavet beregninger på merdepositionen og den totale deposition af ammoniak fra 
anlægget til mose A. Der er taget udgangspunkt i etape 2, da den har den største am-
moniakemission. 
 
Tabel 52. Merdeposition og totaldeposition til § 7 kategori 3 mosen (mose A) beliggende 
ca. 400 meter sydvest for staldene - uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
At merdepositionen er 0,5 kg N skyldes, at beregningen er foretaget over en 8 årig peri-
ode og med den oprindelige nudrift som udgangspunktet.  
 
Hvis ”Ny gyllebeholder på 5.330 m3” ikke etableres, så stiger emissionen fra anlægget i 
etape 2 til 9.050,19 kg N/år. Merdepositionen falder dog til 0,3 kg N set over en 8 årig 
periode og med den oprindelige nudrift som udgangspunktet. Bemærk, at ammoniak-
merdepositionen i mose A således falder fra 0,5 kg N til 0,3 kg N, hvis ”Ny gyllebeholder 
på 5.330 m3” ikke etableres. Dette til trods for, at ammoniakemissionen fra anlægget 
stiger. Grunden skal findes i, at ”Ny gyllebeholder på 5.330 m3” etableres nærmere mose 
A end de andre ammoniakkilder og ved ikke at etablere den, så vil den gennemsnitlige 
afstand fra ammoniakkilderne til mose A stige og derfor reduceres merdepositionen, 
selvom emissionen fra anlægget stiger. 
 
Mose A er i den eksisterende miljøgodkendelse beskrevet således: 
 
Mose A (id. 200102196) 
 

Besigtiget den 6. april 2010 

Naturtype/undertype Mose – fattigkær 

Lokalitetsbeskrivelse Smal mose, der mod vest grænser op mod Lundbæk 
Plantage og mod øst grænser op til det beskyttede 
vandløb, Gerrebæk. Mosen er varieret, hvor dele op 
mod skoven er relativ tørre med sand-star, bølget 
bunke, blåtop, enkelte hedelyng og mange bladmos-
ser, mens de vandløbsnære dele er mere fugtige 
med mose-bunke og lyse-siv, top-star, næb-star og 
pilekrat. Der indvandrer en del forskellige træer til 
mosen fra plantagen. Naturtilstanden vurderes til at 
være moderat. 

Lokalisering i forhold til anlæg 180 meter fra gyllebeholder 

N-tålegrænse 10-20 kg N/ha/år  

Betydning som levested for bilag 
IV-arter 

Potentielt levested for spidssnudet frø. 

Natura 2000 område - 

Kommuneplan/regionplan Område med naturinteresse. 

Fredning - 
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Billede 1. Dele af Mose A har græshedepræg med bølget bunke, sand-star og hedelyng. 
Billedet er taget den 6. april 2010 fra syd. 
 
 
Mose B er i den eksisterende miljøgodkendelse beskrevet således: 
 
Mose B (id. 200102206) 

Besigtiget den 6. april 2010 

Naturtype/undertype Mose – rørsump/fattigkær 

Lokalitetsbeskrivelse Mosen er omkranset af Lundbæk Plantage og ligger 
langs det beskyttede vandløb, Gerrebæk. Hovedparten 
af mosen er meget våd og består af rørsump med do-
minans af top-star, bredbladet dunhammer og grå-pil. 
Derudover findes arter som rørgræs, eng-rørhvene, 
næb-star, kær-dueurt, vandkarse, kær-tidsel og høj 
sødgræs. Mod øst er der mere tørt og her dominerer 
lyse-siv, mose-bunke og skov-angelik. Et område mod 
sydøst er noget kulturpåvirket med stor nælde, vild 
kørvel m.fl. Naturtilstanden vurderes at være moderat. 

Lokalisering i forhold til anlæg 580 meter fra gyllebeholder 

Betydning som levested for 
bilag IV-arter 

Potentielt levested for spidssnudet frø. 

Natura 2000 område - 

Kommuneplan/regionplan Naturområde 

Fredning - 
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Billede 2. Store dele af mose B er våde/sumpede med dominans af top-star, bredbladet 
dunhammer og grå-pil. Billedet er taget den 6. april 2010 fra nord.  
 
 
Ammoniakfølsom skov 
Inden for 1.000 meter af anlægget er der udpeget en del ammoniakfølsom skov. 
 
Jf. Miljøstyrelsens Wiki-vejledning er en skov ammoniakfølsom når følgende kriterier er 
opfyldt: 

• der har været skov på arealet i lang tid (i størrelsesorden mere end ca. 200 år), 
så der er tale om gammel ”skovbund”, 

• skoven er groet frem af sig selv på et naturareal, fx tidligere hede, mose eller 
overdrev, så jordbunden ikke har været dyrket mark inden for en periode svaren-
de til perioden for gammel ”skovjordbund” (dvs. i størrelsesorden mere end ca. 
200 år), eller 

• der i skoven er forekomst af naturskovindikerende eller gammelskovsarter, som 
er medtaget på listen over arter, der er brugt ved prioritering af naturmæssigt 
særligt værdifulde skove omfattet af skovlovens § 25 
(http://www2.mst.dk/Wiki/GetFile.aspx?File=/Faglige dokumen-
ter/Naturskovsindikerende arter.pdf)     

 
En gennemgang af luftfotos fra 1945-2012 viser, at de udpegede skovområder er plantet 
efter 1954. Arealerne fremstår inden da som almindelig landbrugsjord på luftfotos.  
 
Skovarealet ca. 360 meter nordvest for ejendommen ser ud til at have været en nåle-
træsplantage indtil ca. 2002, hvor arealet er blevet renafdrevet (fældet), og hvor en ny 
blandet bevoksning nu er ved at komme frem. 
 
Lige syd for ejendommen ligger Lundbæk Plantage, der betegnes som en nåletræsplan-
tage i omdrift. Store dele af det udpegede skovareal syd for ejendommen og lige syd for 
den nye gyllebeholder er blevet renafdrevet (fældet) mellem 2012 og 2014.  
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På baggrund af dette vurderer kommunen, at der ikke er tale om ammoniakfølsom skov. 
En besigtigelse af skoven vil kunne afgøre om der findes naturskovindikerende eller 
gammelskovsarter, men dette vurderes at være unødvendigt, da de nærmeste skovpar-
celler er blevet fældet. 
 
Vurdering 
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. 
 
Merdepositionen i forhold til mose A er beregnet til 0,5 kg N/ha pr. år, og totaldepositio-
nen er beregnet til 0,9 kg N/ha pr. år i forhold til mosen. Da der ikke er beregnet en 
merdeposition på mere end 1 kg er husdyrlovens beskyttelsesniveau overholdt.  
 
Det vurderes, at beregningen for mose A også kan benyttes i forhold til mose B. Mose B 
ligger i samme vindretning, men længere væk. På baggrund heraf vurderes det, at mose 
B heller ikke påvirkes med en merdeposition på mere end 1 kg.  
 
Det skal også nævnes, at ovenstående beregninger tager udgangspunkt i en beregning, 
hvor nudriften er nudriften for den gældende miljøgodkendelse og dermed ikke selve den 
godkendte produktion. Hvis der blev taget udgangspunkt i den godkendte produktion, så 
ville der være en mindre merdeposition. 
 
Der stilles ikke yderligere vilkår i forhold til anlægget og dettes ammoniakemmision i for-
hold til moserne og skovene. 
 
§ 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 Gerrebækvej 15. 
 
Desuden gælder det jf. naturbeskyttelseslovens § 3, at tilstanden af visse naturarealer 
ikke må ændres, når de har et vist areal, naturindhold m.m. 
 
Endeligt gælder ifølge kommuneplanens udpegning af særligt næringsfattige naturarea-
ler, at der på eller i nærheden af disse arealer ikke må ske etablering eller udvidelse af 
husdyrbrug eller andet, som i væsentlig grad forringer den biologiske mangfoldighed, og 
der skal foretages en konkret vurdering af, om påvirkningen af naturarealerne er uaccep-
tabel høj. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
Der er ikke umiddelbart naturområder nær bedriften, som er særligt næringsfattige na-
turområder (visse heder, moser, overdrev). Der er dog andre naturtyper (enge og vand-
hul) inden for 1.000 meter af anlægget. 
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Kort 4. Placeringen af naturområder nær anlægget. Den røde cirkel har en radius på 
1.000 meter. 
 
Nedenfor er gennemgået de arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, der ligger i 
nærheden af ejendommen.  
 
Eng C er i den eksisterende miljøgodkendelse beskrevet således: 
 
Eng C (id. 200101565) 
 

Besigtiget den 6. april 2010 

Naturtype/undertype Fersk eng – næringsfattig eng/kultureng. 

Lokalitetsbeskrivelse Den sydlige del af engen grænser op til Lundbæk Plan-
tage, mens den nordlige del grænser op til udbring-
ningsarealer. Igennem engen løber det beskyttede 
vandløb, Gerrebæk. Den nordlige del af engen er kultu-
reng med dominans af diverse kulturgræsser, butbladet 
skræppe, lav ranunkel og mælkebøtte. I den sydlige 
halvdel findes overgangsfattigkær med dominans af 
lyse-siv, kær-tidsel, næb-star, alm. star og med indslag 
af top-star, eng-kabbeleje, vandkarse m.fl. Den nordli-
ge del af engen er kraftigt næringspåvirket, mens den 
sydlige del er forholdsvist upåvirket. Lokaliteten af-
græsses med kvæg med et passende græsningstryk. 
Naturtilstanden vurderes til at være moderat. 

Lokalisering i forhold til anlæg - 

Betydning som levested for 
bilag IV-arter 

Potentielt levested for spidssnudet frø. 

Natura 2000 område - 
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Kommuneplan/regionplan Område med naturinteresse. 

Fredning - 

 

 
Billede 3. Den nordlige del af eng C består af kultureng, mens den sydlige del består af 
overgangsfattigkær. Billedet er taget den 6. april 2010 fra nord. 
 
 
Eng D er i den eksisterende miljøgodkendelse beskrevet således: 
 
Eng D (id. 200101120) 
 

Besigtiget den 6. april 2010 

Naturtype/undertype Fersk eng – natureng 

Lokalitetsbeskrivelse Den besigtigede del af engen grænser mod nord op 
til marker, mens den mod syd afgrænses af Søn-
derå. Engen er fugtig til våd og domineres af lyse-
siv og høj sødgræs, herudover findes der bl.a. eng-
kabbeleje, næb-star, alm. star, eng-forglemmigej, 
kær-ranunkel, engkarse, kær-tidsel m.fl. Mod nord, 
op mod marken, er der mere tørt og her findes kul-
turbegunstigede arter som hvid kløver, kruset 
skræppe, stor nælde, lav ranunkel m.fl. Engen af-
græsses om sommeren. Naturtilstanden vurderes til 
at være moderat. 

Lokalisering i forhold til anlæg - 

Betydning som levested for bilag 
IV-arter 

Potentielt levested for spidssnudet frø. 
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Natura 2000 område Sønderå er udpeget som EF-habitatområde nr. H90. 

Kommuneplan/regionplan Naturområde. 

Fredning - 

 

 
Billede 4. Store dele af eng D er fugtig/våd og domineres af lyse-siv og høj sødgræs. Bil-
ledet er taget den 6. april 2010 fra vest.  
 
 
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 og søer 
Der er ét vandhul beliggende inden for en afstand af ca. 1.000 meter til anlægget.  
 
Vandhul E ligger i mose A. Det vurderes, at den primære indflydelse på vandhullets na-
turtilstand er de omkringliggende arealer, og den måde arealerne dyrkes på med gødsk-
ning og sprøjtning, samt hvorvidt der er bræmmer omkring vandhullet, der minimerer 
risikoen for overfladeafstrømning af f. eks. gødningsberiget overfladevand fra markarea-
let.  
 
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. 
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Ammoniak fra anlægget og udvidelsen vurderes således ikke at forringe naturtilstanden i 
vandhul E1 væsentligt i forhold til udgangspunktet.  
 
Moser 
Der ligger to moser inden for 1.000 meter af ejendommen (mose A og B). Moserne er 
beskrevet ovenfor. Det er vurderet, at depositionen fra ejendommen ikke vil forringe na-
turtilstanden i moserne væsentligt i forhold til udgangspunktet.  
 
Enge 
Der ligger to enge inden for 1.000 meter af ejendommen (eng C og D). De er beskrevet 
herover og vurderet til at være af moderat naturtilstand. Den nordligste del af eng C er 
vurderet til at være en kultureng og derfor ikke specielt næringsstoffølsom. Det er såle-
des vurderet, at merdepositionen i forhold til de følsomste dele af engene ikke vil være 
højere for de to enge end for mose A.  
 
Heder og overdrev 
Der er ingen heder eller overdrev inden for 1.000 meter af anlægget. 
 
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. 800 meter nord for Sønderåen, der er en del af habitatområde H90 
Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen. Endvidere ligger anlægget ca. 2,3 km øst 
for fuglebeskyttelsesområdet F63 Sønderådal samt 1.500 meter vest for fuglebeskyttel-
sesområdet F62 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose.  
 
 

 
Kort 5. Natura 2000 områdets beliggenhed i forhold til Gerrebækvej 15 der ligger i mid-
ten af den røde cirkel, der har en radius på 1.000 meter. 
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Vurdering 
På baggrund af at der i mose A beliggende ca. 400 meter syd for staldene er beregnet en 
merdeposition på 0,5 kg/N ha år og en totaldeposition på 0,9 kg/n ha år, så er det vur-
deret, at depositionen i de tre Natura 2000 områder er noget lavere for Sønderåen og 
væsentligt lavere for fuglebeskyttelsesområderne F63 Sønderådal F62 Tinglev Sø og Mo-
se, Ulvemose og Terkelsbøl Mose grundet deres placering minimum 1.500 meter fra an-
lægget.  
 
Det skal nævnes, at beregningen for mose A tager udgangspunkt i en beregning, hvor 
nudriften er nudriften for den gældende miljøgodkendelse og dermed ikke selve tillægs-
godkendelsen. Hvis der blev taget udgangspunkt i den godkendte produktion i tillægget, 
så ville der være en væsentlig mindre merdeposition, hvorimod totaldepositionen ville 
være den samme. 
 
Der stilles derfor ikke forureningsbegrænsende vilkår i forbindelse med ammoniakemissi-
onen fra Gerrebækvej 15.  
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9 Påvirkninger fra arealerne  

9.1 Udbringningsarealerne 
Redegørelse 
 
Etape 1 
På ejendommen produceres der i etape 1 734,13 DE svinegylle, som afsættes til biogas-
anlæg. Der er således ingen arealer tilknyttet produktionen. De arealer, som hører til 
ejendommen, er bortforpagtet. 
 
Tabel 53. Produceret husdyrgødning på bedriften - uddrag fra det fiktive digitale ansøg-
ningsskema nummer 87744. 

 
 

Alt produceret husdyrgødning afsættes til biogasanlæg, hvilket fremgår af nedenstående 
skema.  
 
Tabel 54. Husdyrgødning afsat - uddrag fra det fiktive digitale ansøgningsskema nummer 
87744. 

 
 
Da alt husdyrgødningen afsættes er der således ingen arealer til produktionen i tillægs-
godkendelsen. Alle de producerede dyreenheder afsættes til biogas. 
 
Der stilles vilkår om, at produktionen og tillægsgodkendelsens etape 1 først må udnyttes, 
når der foreligger en underskrevet kontrakt mellem biogasanlægget og ansøger. 
 
Etape 2 
På ejendommen produceres der i etape 2 921,78 DE svinegylle, som afsættes til biogas-
anlæg. Der er således ingen arealer tilknyttet produktionen. De arealer, som hører til 
ejendommen, er bortforpagtet. 
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Tabel 55. Produceret husdyrgødning på bedriften - uddrag fra det digitale ansøgnings-
skema. 

 
 

Alt produceret husdyrgødning afsættes til biogasanlæg, hvilket fremgår af nedenstående 
skema.  
 
Tabel 56. Husdyrgødning afsat - uddrag fra det digitale ansøgningsskema. 

 
 
Da alt husdyrgødningen afsættes, er der således ingen arealer til produktionen i tillægs-
godkendelsen. Alle de producerede dyreenheder afsættes til biogas. 
 
Der stilles vilkår om, at produktionen og tillægsgodkendelsens etape 2 først må udnyttes, 
når der foreligger en underskrevet kontrakt mellem biogasanlægget og ansøger. 

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. 
 
Der er søgt efter registreringer inden for 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 databaserne ingen registreringer af de pågældende arter i 
eller omkring projektets udbredelsesområde. 
 
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 
tillægsgodkendelse fra den 9. januar 2015. Det er vurderet, at redegørelsen fra den eksi-
sterende 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 med senere ændringer. 
 
Vurdering 
BAT vurderingen er ikke blevet ændret i forhold til den gældende miljøgodkendelse med 
senere ændringer. 
 

11  Alternative muligheder og 0-alternativet  
Alternative muligheder 
Anlæggets placering og indretning er blevet vurderet og fastlagt i den gældende miljø-
godkendelse med senere ændringer. 
 
De nye klimastalde ligger i umiddelbar tilknytning til det hidtidige bebyggelsesareal. Da 
de nye staldes placering ikke tilsidesætte de landskabelige hensyn, er der ikke foreslået 
andre placeringer. 
 
O-alternativet kunne være at forsætte den nuværende produktion. 
 

12  Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
I forbindelse med ophør af husdyrproduktion vil ejendommen enten overdrages med alt 
indhold til en anden husdyrproducent, eller anlægget vil blive tømt for dyr og gødning, og 
rester af kemikalier samt andet affald vil blive bortskaffet iht. kommunens affaldsregula-
tiv. Unødvendige olietanke vil blive sløjfet. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at vilkår 78 om ophør i den gældende miljøgodkendelsen 
skal gennemskrives, så der stilles vilkår om, at driftsherren seneste 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 forure-
ning og gener. 

13  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Egenkontrol og dokumentation er beskrevet i den gældende miljøgodkendelse med sene-
re ændringer. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at egenkontrol og dokumentation er dækkende set i for-
hold til de vilkår, der er stillet miljøgodkendelsen med senere ændringer, dog ophæves 
vilkårene om foderkorrektion. 
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14 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 12, stk. 3 godkendelse, skemanr. 86866, version 3, indsendt 

den 24. juni 2016 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 24. juni 2016  
1.1. Oplysninger til husdyrgodkendelse.dk 86866 
1.2. Bygninger – situationsplan (opbevaringsanlæg, siloer, olietanke, opbevaring af 
          døde dyr) 
1.3. Bygninger – Afstandskrav  
1.4. Beredskabsplan 
1.5. Kort over nedlægning af køleslanger 
1.6. Gyllekølingsberegning 
1.7. Etape 1, skema nr. 87744, version nr. 1  
1.8. Fuldmagt 
1.9. OML-beregning 

2. Konsekvensområdet  
 




















































































































































































































































