
 

 

Meddelelse af afgørelse om ikke-godkendelsespligt på slagtekyllingebruget 
på Rugbjergvej 32, 6230 Rødekro 
 
Aabenraa Kommunes Team Miljø meddeler afgørelse om ikke godkendelsespligt i hen-
hold til § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 af lov om miljøgod-
kendelse mv. af husdyrbrug til etablering af verandaer på 4 slagtekyllingestalde på 
Rugbjergvej 32, 6230 Rødekro. 
 
Afgørelsen vedrører alene etablering af verandaer på 4 slagtekyllingestalde for at give 
slagtekyllingerne mere velfærd. Dyreholdet udvides ikke. 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

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

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

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklage-
nævnet. Du skal klage 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 sen-
des gennem Klageportalen 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 man ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den 
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter an-
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modningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt an-
modningen kan imødekommes. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt be-
kendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udlø-
ber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 31. januar 2017 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag den 28. februar 
2017, der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger kommunen er i be-
siddelse af, med de begrænsninger der følger af lov om offentlighed i forvaltningen, 
forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Eventuel aftale herom kan 
træffes med Team Miljø. 
 
 
Venlig hilsen 
Susanne Niman Jensen 
Miljøsagsbehandler 
Team Miljø  
Byg, Natur & Miljø 
Dir.tlf. 73 76 74 80 
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Datablad 
Titel: Afgørelse om ikke godkendelsespligt til husdyrbruget på Rug-

bjergvej 32, 6230 Rødekro. Afgørelsen træffes i medfør af § 
12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om mil-
jøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændring. 

 
Afgørelsesdato: 25. januar 2017 
 
Ansøger: Henrik Galsgård 
 
Telefonnr.:  8696 1400 
 
E-mail:  hg@wedellsborg.dk 
 
Ejer af ejendommen: WEFRI A/S, Ny Kongensgade 1, 1472 Kbh. K, direktør Bendt 
 Tido Hannibal Wedel 
 
Kontaktperson: Henrik Galsgård, hg@wedellsborg.dk  
 
Ejendomsnr.: 5800009452 
 
Matr.nr. og ejerlav: 3 a, Rugbjerg, Øster Løgum 
 
CVR nr.:  2557 6438 
 
CVR/p nr.:  1020102825 
 
CHR nr.:  17719 
 
Biaktiviteter:  Ingen på Rugbjergvej 32, 6230 Rødekro 
 
Andre ejendomme: Der ejes flere ejendomme. Der er ingen andre ejendomme, der 

er teknisk og forureningsmæssigt forbundne med Rugbjergvej 
32, 6230 Rødekro 

 
Miljørådgiver: Jens Elvstrøm, Sø højlandets Regnskabskontor, Nørreskov Bak-

ke 28, 8600 Silkeborg, tlf. 86 82 16 66, je@shlrk.dk  
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
 
Sagsbehandler, miljø: Susanne Niman Jensen   
 
Kvalitetssikring, miljø: Nikolaj Mazanti Aaslyng 
 
Sagsnr.:  16/29 415 dok. 53 
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning 

Aabenraa Kommunes Team Miljø har været i dialog med husdyrbrugets kontaktperson 
Henrik Galsgård og miljørådgiver Jens Elvstrøm om hvilken type afgørelse, der kræves 
for at etablere verandaer på hver side af de 4 stalde med et samlet areal på 2.082 m2. 
Da etablering af verandaer er en ændring af miljøgodkendelsen af 10. december 2012, 
udløser ændringen krav om, at kommunen vurderer, om ændringen kan indebære for-
øget forurening eller andre virkninger på miljøet jf. § 12 stk. 3 i husdyrbrugloven1.   
 
Ansøger har efterfølgende indsendt ”myndighedsbilag” til kommunen. Der er indsendt 
tegningsmateriale og en ansøgning igennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssy-
stem husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningen har skemanr. 90 395, der er en kopi af den 
ansøgning, der blev indsendt som grundlag for miljøgodkendelsen fra 2012. I skemaet er 
de planlagte verandaer indtegnet og nugældende normtal er anvendt. Aabenraa kommu-
ne har oprettet en scenarieberegning af kopien med skemanr. 95 000, hvor der er indsat 
slagtekyllinger i verandaerne. Skema 92 395 er vedlagt som bilag 1 og skema 95 000 er 
vedlagt som bilag 2. Tegningsmaterialet er vedlagt som bilag 3.   
 

1.2 Ikke teknisk resumé 

Husdyrhold, staldanlæg og drift 

Dyreholdet og gødningsopbevaringsanlæggene på det miljøgodkendte husdyrbrug på 
Rugbjergvej 32, 6230 Rødekro udvides eller ændres ikke. 
 
Afgørelsen om ikke godkendelsespligt vedrører alene etablering af verandaerne.   
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 

Ejendommen er beliggende i landzone ca. 700 m fra Rugbjerg, der er den nærmeste 
samlede bebyggelse. Den nærmeste byzone er Øster Hovslund, hvortil der er ca. 2,5 km. 
Nærmeste enkeltbolig, der ikke ejes af ansøger, og som ikke har landbrugspligt, er Rug-
bjergvej 37, 6230 Rødekro, hvor der er ca. 350 m til. Landskabet omkring ejendommen 
er relativt fladt og åbent med læhegn omkring markerne. 
 
Etablering af verandaerne ligger i tilknytning til det eksisterende byggeri.  
 
Forurening og gener fra husdyrbruget 

Etablering af verandaerne indebærer ikke forøget forurening eller andre virkninger på 
miljøet. 
 
Vurdering 

Aabenraa Kommune vurderer, at etablering af verandaerne er erhvervsmæssig nødven-
dig for ejendommens drift som landbrugsejendom. 
 
Aabenraa Kommune har vurderet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstalt-
ninger til at forebygge og begrænse forureningen og generne fra husdyrbrugets anlæg 
ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Kommunen vurderer endvidere, at 
husdyrbruget kan drives på stedet uden væsentlige virkninger på miljøet. 
 
Aabenraa Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af verandaerne ikke kræver 
en forudgående godkendelse efter husdyrbrugloven. 
 
Det skal oplyses, at denne afgørelse ikke omfatter byggetilladelse eller andre tilladel-
ser/godkendelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 

                                           
1 Husdyrbrugloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 
med senere ændring 



 

 

5

1.3 Offentlighed 

Ansøgningen har ikke været offentligt annonceret, da Aabenraa Kommune har vurderet, 
at ændringen ikke kan medføre en væsentlig påvirkning på miljøet, jf. § 55, stk. 2 i hus-
dyrbrugloven. 
 
Naboerne har ikke fået en skriftlig orientering om ansøgningen, da Aabenraa Kommune 
har skønnet, at ændringen er af underordnet betydning for naboerne, jf. § 56, stk. 3 i 
husdyrbrugloven. 
 
Naboerne er ikke blevet gjort bekendt med ansøgningen, da Aabenraa Kommune har 
vurderet, at ændringen ikke er til ugunst for naboerne og ikke er af væsentlig betydning 
for sagens afgørelse, jf. § 19, stk. 1 i forvaltningsloven2. 
 
Udkast til afgørelse om ikke-godkendelsespligt har været sendt i høring hos ansøgerne. 
Der var en frist på 2 uger til at kommentere udkastet. 
 
Afgørelsen om ikke godkendelsespligt bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommu-
nes hjemmeside tirsdag den 31. januar 2017. Afgørelsen bliver fremsendt til de klagebe-
rettigede, der er listet i afsnit 3 ”Klagevejledning”. 
 

1.4 Afgørelse om ikke godkendelsespligt 

Aabenraa Kommunes Team Miljø har truffet afgørelse om ikke godkendelsespligt i hen-
hold til § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug med senere ændring. 
 
Afgørelsen vedrører alene etablering af verandaer på 4 slagtekyllingestalde for at give 
slagtekyllingerne mere velfærd. Dyreholdet udvides ikke. 
 
Afgørelsen er truffet: 

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

delse m.v. af husdyrbrug med senere ændring. 
 
Afgørelsen om ikke godkendelsespligt gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvi-
delse eller ændring af husdyrbruget, før udvidelsen eller ændringen er anmeldt og god-
kendt 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 tillægsgodkendelse. 
 
Den 25. januar 2017  
 
 
 
Susanne Niman Jensen 
Miljøsagsbehandler 
Team Miljø  
Kultur, Miljø & Erhverv 
Dir.tlf.: 73 76 74 80 
 
Aabenraa Kommune 
Kultur, Miljø & Erhverv 
Team Miljø 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 

                                           
2 Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven med senere ændringer 
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www.aabenraa.dk 
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Generelle forhold 
Husdyrbruget har mere end 40.000 stipladser til slagtekyllinger og er derfor et IE-brug. 
Det er omfattet af § 12 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendel-
se m.v. af husdyrbrug med senere ændring. Aabenraa Kommune er godkendelses- og 
tilsynsmyndighed. 
 

1.5 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 

Afgørelsen omfatter husdyrbruget, Rugbjergvej 32, 6230 Rødekro med ejendoms nr. 5 
800 009452.  
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 17 719, og virk-
somhedens CVR nr. er 25 576 438. 
 
Afgørelsen om ikke godkendelsespligt er baseret på de oplysninger, der fremgår af an-
søgningen, jf. bilag 1, 2, og 3. 
 

1.6 Meddelelsespligt 

Afgørelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser eller ændringer af 
anlægget eller arealerne, herunder dyreholdet, staldene, gødningsopbevaringsanlægge-
ne, harmoniarealerne eller lignende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommu-
ne. 
 

1.7 Gyldighed 
Afgørelsen om ikke godkendelsespligt bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år 
efter afgørelsen er truffet. 
 
Afgørelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Såfremt 
afgørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, forlænges fristen for udnyttelse 
med den tid, hvor klagesagen har verseret hos Natur- og Miljøklagenævnet, med mindre 
Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.  
 

1.8 Retsbeskyttelse 
Der er ingen retsbeskyttelsesperiode, da ændringen ikke er omfattet af godkendelses-
pligten. 
 

1.9 Revurdering 

Afgørelsen skal ikke revurderes, da ændringen ikke er godkendelsespligtig. 
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2  Etablering af verandaer på 4 slagtekyllingestalde 
Redegørelse 

Ansøger planlægger, at slagtekyllingerne skal have mere plads for at øge velfærden. Ve-
randaerne er åbne for slagtekyllingerne i dagtimerne. Der ændres ikke i produktionen af 
kyllinger eller afsætning af gødning. 
 
Slagtekyllingerne sælges under brandet ”De 5 gårde”, og aftagerne af slagtekyllingerne 
ønsker, at de skal have mere plads. Det er således erhvervsmæssigt nødvendigt at etab-
lere verandaerne. 
  
På nedenstående kort ses den planlagte etablering af verandaer. 

 
 
 
Beregninger i husdyrgodkendelse er foretaget i skema nr. 90 395, der er en kopi af an-
søgning med nr. 29 775, der danner grundlag for den gældende miljøgodkendelse. I 
skema 90 395 regnes der med nugældende normtal. Verandaerne er indtegnet; men der 
er ikke indsat dyr i dem. I scenarieberegning 95 000 er der indsat dyr i verandaerne. Det 
er de samme normtal, der anvendes i skema 90 395 og skema 95 000. Skema 92 003 er 
vedlagt som bilag 1. Skema 95 000 er vedlagt som bilag 2.  
 
I nedenstående tabel sammenholdes skema 90 395 og skema 95 000. 
 

Skemanummer/ 

forureningsparametre 

 

Skema  

90 395 

 

 Skema 

95 000 
Forskel 

Slagtekyllinger 35 dage DE 629,14 629,14 0 
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m2 gulvareal 9.500 11.582 + 2.082 

Antal dyr/år 1.9000.000 1.900.000 0 

LE, for slagtekyllingestaldene 33.060 33.060 0 

Kg dyr på stald ad gangen 275.500 275.500 0 

Konsekvensområde m, hele anlægget 823,57  823,57 0 

Lugtgenekriterie overholdt Ja Ja 0 

NH3-N tab, referencestald, kg N/år, hele anlægget 12.388 12.388 0 

Faktisk NH3-tab fra stald og lager, kg N/år, hele an-
lægget 

6.183,66 6.183,66 0 

 
 
Det fremgår af tabellen, at antal LE, lugtkonsekvensområdet, NH3-N tab, referencestald, 
kg N/år og faktisk NH3-N tab fra stald og lager og kg N/år er ens i miljøgodkendelsen og 
den planlagte ændring, og at genekriteriet for lugt er overholdt.  
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 

Ejendommen ligger i landzone. Etablering af verandaerne ligger i tilknytning til det eksi-
sterende byggeri. Den udvides med 2.082 m2. Verandaerne på de 2 nyeste og største 
stalde bliver 6 m og på de 2 ældste og mindste stalde bliver bredden 4 m. Der bliver 
støbt gulv i verandaerne. Verandaerne opføres med stålpladetag i mørke farver og vind-
net i siderne. Stålpladetagene bliver 2-2½ m høje. De flugter med det eksisterende tag 
og med den samme hældning som det eksisterende tag.  
 
Verandaerne etableres i et område, hvor der ingen landskabelige udpegninger er. Land-
skabet er relativt fladt og åbent med læhegn langs markerne. Nord, øst og vest for de 
nye stalde er der etableret beplantning.  
 
Andre forhold 

Transporter og transportveje er uændrede. Der er naturlig ventilation i verandaerne.  
Energi- og vandforbrug er uændrede.   
 
Vurdering 

Aabenraa Kommune har foretaget en konkret vurdering af det fremsendte materiale og 
sammenholdt det med den gældende miljøgodkendelse. Aabenraa Kommune har vurde-
ret: 
 

• at etablering af verandaer på 6 m i bredden på de nye stalde og 4 m i bredden på 
de ældste stalde på i alt 2.082 m2, hvor verandaerne får stålpladetag i en højde 
på 2-2½ m i mørke farver og med vindnet i siderne har en ubetydelig påvirkning 
af omgivelserne i forhold til de landskabelige værdier, 

• at ændringen af anlægget ikke kan påvirke miljø og naboer væsentligt, da æn-
dringen er uden betydning i forhold til ammoniakfordampning, lugt, støj, lys, flue-
gener og transporter,  

• at ændringen af anlægget etableres i tilknytning til det hidtidige bebyggelsesareal,  
• at dyreholdets sammensætning og størrelse, samt husdyrbrugets gødningsopbe-

varingskapacitet ikke ændres 
• at husdyrbruglovens afstandskrav jf. § 6 og § 8 er overholdt. 

Aabenraa Kommune vurderer samlet, at den planlagte ændring, hvor der etableres ve-
randaer på 4 slagtekyllingestalde, ikke ændrer ved forudsætningerne for og vurderinger-
ne i miljøgodkendelsen af 10. december 2012. 
 
Kommunen har vurderet, at ændringen ikke kan indebære forøget forurening eller andre 
virkninger på miljøet. Den ansøgte ændring kræver derfor ikke en forudgående godken-
delse, jf. husdyrbruglovens § 12, stk. 3.  
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3  Klagevejledning 
Afgørelsen om ikke godkendelsespligt er truffet i medfør af lovbekendtgørelse nr. 442 af 
13. maj 2016 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændring og 
kan i medfør af lovens § 76 påklages til Natur- og 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 Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den 
er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 
kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget 
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aabenraa Kommu-
ne, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videresender herefter anmod-
ningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 
kan imødekommes. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt be-
kendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber 
på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag, den 31. januar 2017 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag, 28. februar 2017, der 
er dagen for klagefristens udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at en 
klage 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. 
 
Afgørelsen er blevet sendt til nedenstående: 

• Ejer WEFRI A/S ved direktør Bendt Tido Hannibal Wedell CVR 2557 6438 
• Ansøger og kontaktperson Henrik Galsgård, hg@wedellsborg.dk 
• Miljørådgiver Jens Elvstrøm, Sø højlandets Regnskabskontor, je@shirk.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 
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• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
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4 Bilag 
1. Fiktivt ansøgningsskema, skemanr. 90 395 version 6 blev modtaget og ud-

skrevet den 6. januar 2017. 
2. Scenarieberegning skemanr.: 95 000 blev oprettet og udskrevet den 9. ja-

nuar 2017  
3. Tegningsmateriale 
4. Fuldmagt 
5. Oversigtskort der viser husdyrbrugets lokalisering  

 
 

 


































































































