
 

 

Meddelelse om revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget Nystadvej 
35, 6372 Bylderup-Bov  

 
Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur revurderer med nærværende afgørel-
se miljøgodkendelsen af husdyrbruget Nystadvej 35, 6372 Bylderup-Bov. Afgørelsen 
er truffet i henhold til § 39 jf. § 41 i bekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om mil-
jøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 
 
Ejendommen meddeles revurderet miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 

• 30 årskøer (gold eller ammekøer) svarende til 42,18 DE 
• 245 opdræt (6-26 mdr.) svarende til 114,73 DE  
• 52 kalve (2-6 mdr.) svarende til 14,91 DE 

 
I alt 171,82 DE i stor race beregnet i henhold til afsnit H i bilag 1 til husdyrgødnings-
bekendtgørelsen. Der gives tilladelse til, at fordelingen mellem årskøer og opdræt va-
rierer inden for de maksimale 171,82 DE. 
 
Der gennemføres ingen ændringer af produktion eller bygninger i forbindelse med re-
vurderingen. 
 
Afgørelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Nystadvej 
35, 6372 Bylderup-Bov. 
 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 
 

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

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

 

 Kultur, Miljø & Erhverv 
Miljø 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
Tlf.: 7376 7676 
 
Dato: 31-05-2017 
Sagsnr.: 16/255 
 
Kontakt: Jon Kjær Jensen 
Direkte tlf.: 7376 6286 
E-mail: jkje@aabenraa.dk 

Digital annonce 
Til kommunens hjemmeside 



 Side 2 af 2

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø-og Fødevarekla-
genævnet. 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 sen-
des gennem Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage 
er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal 
du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers 
vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klage-
portalen. 
 
Miljø-og Fødevareklagenævnet 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 Aaben-
raa Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videresender 
herefter anmodningen til Miljø-og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen ud-
løber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag, den 6. juni 2017 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag, den 4. juli 2017, 
der er dagen for klagefristens udløb. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Jon Kjær Jensen 
Miljøingeniør 
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Del I – Resumé og vilkår 
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Revurdering af miljøgodkendelsen 
Aabenraa Kommune har bedt ejer af husdyrbruget fremsende oplysninger til revurdering 
af miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på ejendommen på Nystadvej 35, 6372 Byl-
derup-Bov. 
 
Landbruget er første gang godkendt den 6. marts 2008 til en produktion svarende til et 
dyrehold af kvæg af tung race på maksimalt 30 årskøer (gold eller ammekøer), 245 stk. 
opdræt (6-26 mdr.) og 52 kalve (2-6 mdr.) med tilladelse til, at fordelingen mellem års-
køer og opdræt varierer inden for de maksimale 137,15 DE i dagældende omregningsfak-
torer. Dette udgør grundlaget for nærværende revurdering af husdyrbrugets godkendel-
se. 
 
I henhold til § 41 i bekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug, skal husdyrbrug, der er miljøgodkendt efter Husdyrbruglovens 
§ 11 eller 12 revurderes, og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske 
udvikling. Den første regelmæssige revurdering foretages, når der er forløbet 8 år 
fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget første gang blev miljøgodkendt. På baggrund 
af revurderingen træffer tilsynsmyndigheden afgørelse om, enten at vilkårene skal 
ændres, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i virksomhedens godken-
delse. Afgørelsen træffes med hjemmel i lovens § 39, jf. § 41 i lov om miljøgod-
kendelse m.v. af husdyrbrug. 
 

På ovenstående baggrund har Aabenraa Kommune den 23. september 2016 med-
delt husdyrbruget, at revurdering af husdyrbrugets miljøgodkendelse agtes opstar-
tet.  
 
Hovedformålet med en revurderingsafgørelse er at sikre, at husdyrbrugets indret-
ning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik 
(BAT). Påbud – ud over, hvad der følger af BAT – skal være begrundet i en væsent-
lig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige 
virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, og at forurenin-
gen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse 
(jf. husdyrbruglovens § 40 stk. 2). 
 
Pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 
2, gælder ikke for revurderingsafgørelser, idet der er tale om eksisterende virk-
somhed, der fortsætter uændret. Tilsvarende fremgår det, at der som udgangs-
punkt ikke er hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til at bestemme, at 
bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af 
en godkendelse, idet det fremgår af bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, 
at denne alene skal anvendes ved tilladelser og godkendelser efter §§ 10, 11, 12 og 
16, altså ved etableringer, ændringer eller udvidelser, hvorimod revurdering vedrø-
rer eksisterende husdyrbrug, hvor der ikke sker nogen ændringer. 
 
Der er ikke hjemmel til, at de i bilag 3 og 4 fastsatte beskyttelsesniveauer skal 
gælde i revurderingssager. Krav i forbindelse med revurdering af hensyn til den 
omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse 
med princippet om BAT.   
 
Når det gælder beskyttelsesniveauet for ammoniak, fremgår det dog af bekendtgø-
relsen, at uanset niveauet for BAT, vil bekendtgørelsens totaldepositionskrav skulle 
være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte 
sag. Hvis der er kategori 1- eller 2-naturområder, hvor grænsen for totaldeposition 
af ammoniak i tabel 3 i bekendtgørelsens bilag 3 overskrides, skal revurderingsaf-
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gørelsen derfor indeholde en frist for, hvornår totaldepositionskravet skal være 
overholdt. 
 
Revurderingen i nærværende afgørelse er foretaget ved en gennemgang af husdyr-
bruget og de ændringer, der er sket siden miljøgodkendelsen i 2008 samt en vur-
dering af forureningsforholdene og den teknologiske udvikling (BAT). Desuden er 
totaldepositionen af ammoniak vurderet. 
 
Ud fra denne gennemgang er den hidtidige regulering i miljøgodkendelsens vilkår 
vurderet, og det er vurderet, om disse bør ændres eller suppleres af nye vilkår. I 
det omfang der er foretaget ændringer i vilkårene, eller der er opstillet nye vilkår, 
meddeles dette som påbud efter husdyrbruglovens § 39. 

 

Oplysninger til brug for revurderingen er modtaget dels fra ejer af husdyrbruget og dels 
fra Miljøstyrelsens revurderingsmodul i det elektroniske ansøgningssystem. I ansøgnings-
systemet er der beregninger af bl.a. ammoniak- og fosforbelastningen, som hverken 
landmanden eller kommunen kan ændre.  
 
Herudover har miljøredegørelsen fra miljøgodkendelsen fra 2008 dannet grundlag for 
udarbejdelse af revurderingen af miljøgodkendelsen sammen med en række supplerende 
oplysninger. 
 
I forbindelse med revurderingen ønskes ikke gennemført ændringer eller udvidelser på 
husdyrbruget.  
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1.2 Ikke teknisk resumé 

Husdyrbruget er godkendt i 2008 til en produktion svarende til et dyrehold af kvæg af 
tung race på maksimalt 30 årskøer (gold eller ammekøer), 245 opdræt (6-26 mdr.) og 
52 kalve (2-6 mdr.) med tilladelse til, at fordelingen mellem årskøer og opdræt varierer 
inden for de maksimale 137,15 DE i dagældende omregningsfaktorer. 
  
Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet, og der er derfor ikke 
tale om en merpåvirkning af omgivelserne.  
 
Husdyrbruget ligger i landzone i det åbne land nordøst for Bylderup-Bov.  
 
BAT-niveauet for staldsystemet er beregnet i henhold til Miljøstyrelsens vejledende emis-
sionsgrænseværdier for kvæg. BAT-niveauet for staldsystemet er overholdt. Kommunen 
vurderer ligeledes, at BAT-niveauet er opfyldt for management, fodring, energi- og vand-
forbrug samt for opbevaring og udbringning af husdyrgødning.  
 
Aabenraa Kommune har, for at husdyrbruget overholder krav om BAT, meddelt påbud 
vedrørende: 
 

• Fodring 
• Energi – og vandforbrug 
• Driftsforstyrrelser og uheld 
• Håndtering af husdyrgødning 
• Egenkontrol og dokumentation 

 
Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrbruget – herunder ved implementering af påbud 
i denne afgørelse- anvender foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen 
fra husdyrbruget ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.  
 

1.3 Offentlighed 
Den 11. oktober 2016 blev det i Aabenraa Ugeavis annonceret, at Aabenraa Kommune 
agtede at tage miljøgodkendelsen op til revurdering. Samme dag annonceredes på 
Aabenraa Kommunes hjemmeside, hvor offentligheden informeredes om muligheden for 
at få materialet angående revurdering tilsendt og for at kommentere og stille spørgsmål 
til revurderingen, når den foreligger. 
 
Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få til-
sendt udkast til revurdering. 
 
Aabenraa Kommune har vurderet, at afgørelsen om revurdering ikke er til ugunst for 
naboerne, og har derfor ikke partshørt naboerne efter Forvaltningslovens regler. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til revurdering har været sendt i høring hos husdyr-
bruget og bruger.  Vilkårsændringerne blev samtidig varslet som påbud overfor husdyr-
bruget. Der var en frist på 2 uger til afgivelse af bemærkninger. 
 
Hverken ansøger eller bruger har haft bemærkninger til udkastet.  
 
Den meddelte afgørelse om revurdering er offentligt annonceret i Aabenraa Ugeavis og 
på Aabenraa Kommunes hjemmeside tirsdag den 13. juni 2017, og afgørelsen er frem-
sendt til klageberettigede listet i afsnit 4 ”Klagevejledning”. 
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1.4 Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse 

Aabenraa Kommunes Team Miljø & Team Natur revurderer med nærværende afgørelse 
miljøgodkendelsen af husdyrbruget Nystadvej 35, 6372 Bylderup-Bov i henhold til § 39 
jf. § 41 i bekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyr-
brug. 
 
Ejendommen meddeles revurderet miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 

 
• 30 årskøer (gold eller ammekøer) svarende til 42,18 DE 
• 245 opdræt (6-26 mdr.) svarende til 114,73 DE  
• 52 kalve (2-6 mdr.) svarende til 14,91 DE 

 
I alt 171,82 DE i stor race beregnet i henhold til afsnit H i bilag 1 til husdyrgødningsbe-
kendtgørelsen. Der gives tilladelse til, at fordelingen mellem årskøer og opdræt varierer 
inden for de maksimale 171,82 DE. 
 
Der gennemføres ingen ændringer af produktion eller bygninger i forbindelse med revur-
deringen. 
 
Afgørelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Nystadvej 35, 
6372 Bylderup-Bov. 
 
Den revurderede miljøgodkendelse meddeles: 

• På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger 
• Efter § 39, jfr. § 41 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 af lov om miljø-

godkendelse mv. af husdyrbrug  
• I henhold til påbud i nærværende revurdering 

 
Revurderingen gælder det beskrevne. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af hus-
dyrbruget, før ændringen 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 produktionen under overholdelse af 
de fastsatte vilkår: 

• lever op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) 
• ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt 

 
 
Den 31. maj 2017 
     

    
   
Jon Kjær Jensen                       Tina Hjørne  
Miljøingeniør    Natursagsbehandler 
Team Miljø    Team Natur 
Byg, Natur & Miljø   Byg, Natur & Miljø 
         
   
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
Direkte 73 76 62 86    Direkte 73 76 72 84 
landbrug@aabenraa.dk   landbrug@aabenraa.dk 
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2 Vilkår 
 

Vilkår meddeles som påbud 
Vilkår der er mærket med Nyt er meddelt som påbud i henhold til husdyrbruglovens § 
39. Der er tale om nye vilkår for eksisterende drift. Der tillægges ikke retsbeskyttelse på 
disse vilkår, og vilkårene kan påklages. 
 
Vilkår mærket med Uændret videreføres fra tidligere afgørelse efter Husdyrbruglovens § 
11. Sidst i vilkåret er i parentes angivet hvilket vilkår i miljøgodkendelsen fra 2008, der 
refereres til. Disse vilkår tillægges ikke ny retsbeskyttelse og kan ikke påklages. Vilkår 
mærket med Ændret har fået en ny ordlyd, så de passer med de faktiske forhold. Sidst i 
vilkåret er i parentes angivet hvilket vilkår i miljøgodkendelsen fra 2008, der refereres til. 
Disse vilkår tillægges ikke ny retsbeskyttelse og kan ikke påklages.  
 
Vilkårene og påbuddene skal efterleves fra den dato, hvor revurderingen meddeles, 
medmindre der fremgår noget andet af vilkåret eller påbuddet. 
 
Ophævede vilkår 
Vilkår 54 angiver, hvilke vilkår fra miljøgodkendelse af 6. marts 2008, der ophæves med 
denne revurdering. Begrundelse for at ophæve vilkårene kan f.eks. være at vilkårene er 
blevet indarbejdet i den generelle lovgivning. Det kan også skyldes, at de ikke længere 
er aktuelle.  
 

2.1 Generelle forhold 
 
Beskrivelse af husdyrbruget 

1. (Ændret) Virksomhedens drift skal være i overensstemmelse med godken-
delsen af 6. marts 2008 og de påbud, der fremgår af nærværende afgørelse. 
(1) 

2. (Ændret) Der må ikke uden tilladelse fra Aabenraa Kommune foretages æn-
dringer i den oplyste driftsform eller indretning, hvis det medfører forøget 
forurening. (12) 

3. (Uændret) Ændringer i ejerforholdet (eller hvem der har ansvaret for bedrif-
ten) skal meddeles kommunen. (11) 

4. (Uændret) De 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, de forstår. 
(13)  

2.2 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

 
Husdyrhold og staldindretning  

5. (Nyt) Dyreholdets omfang og sammensætning må på årsplan ikke oversti-
ge/ændres i forhold til nedenstående tabel, dog med mulighed for fleksibilitet 
som angivet i vilkår 6. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår af afsnit H i 
bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæs-
sigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsom-
regningsfaktorer er det antallet af individer, der gælder.  
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Staldaf-
snit 

Dyrehold 

Staldsystem 
(gulv- og 
udmug-
ningssy-
stem) 

Alder/ 
vægt 

Antal 
dyr 

 
 

DE 
 

Senge-
stald 

Amme-
/goldkøer 

Sengestald 
med drænet 
gulv og skra-
ber 

 30 42,18 

Kvier 6-26 mdr. 245 114,73 

Dybstrø-
else 

Småkalv 
tung race 

Dybstrøelse 
(hele arealet) 

2-6 mdr. 52 14,91 

I alt     171,82 

 
6. (Uændret) Fordelingen imellem årskøer, kalve og opdræt kan variere inden-

for det maksimale antal DE. (9) 
7. (Ændret) Det sikres, at der i dybstrøelsesbokse strøs tilstrækkeligt med 

halm. I kalvebokse skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sik-
rer at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen. (19, 33)  

8. (Uændret) Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder 
sikres at båse og kalvebokse holdes tørre, samt at staldene og fodringsanlæg 
holdes rene. (3) 

9. (Uændret) Ved rundpumpninger i gyllekanalerne, skal det sikres, at gyllen 
ikke kan skumme op og løbe over ved udendørs fortanke etc. (18) 

10. (Uændret) Det skal sikres, at staldgulvet holdes rengjort, således at gødning 
og urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gødningskanalerne. (20, 22) 

11. (Uændret) Staldgulvet kontrolleres og rengøres med skraber hver anden 
time. (21) 

 
Energi- og vandforbrug 

12. (Uændret) Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes således at 
unødigt spild undgås i videst muligt omfang. (4) 

13. (Ændret) Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang om 
året. Vandforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. (110)  

14. (Ændret) Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 
4.525 m3, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en 
handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal forevi-
ses ved tilsyn. (110)  

15. (Ændret) Elforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang måned-
ligt. Elforbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år. (110)   

16. (Ændret) Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 
10.000 kWh/år, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbej-
des en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fremvi-
ses ved tilsyn. (110) 

 
Spildevand samt tag - og overfaldevand 

17. (Uændret) Nedsivning af tagvand skal foregå efter Aabenraa Kommunes 
gældende regulativer og anvisninger. (56) 

18. (Uændret) Tagvand og overfladevand fra øvrige befæstede arealer skal pas-
sere et veldimensioneret sandfang inden udledning til dræn, vandløb eller sø 
(kræver særskilt udledningstilladelse). (57) 

19. (Uændret) Spildevand fra rengøring af stalde og lignende skal ledes til sepa-
rat tank eller til gyllesystemet og anvendes i henhold til Husdyrgødningsbe-
kendtgørelsen. (58) 

20. (Ændret) Al vask af maskiner, markredskaber mv. skal ske på vaskeplad-
sen. (59) 
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Affald 
21. (Ændret) Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i afsnit 6. (84) 
22. (Uændret) Animalsk affald herunder selvdøde dyr, skal opbevares på en 

skyggefuld plads og hævet i en passende afstand fra jorden, så luften kan 
cirkulere under dyret. Dyrene skal placeres og opbevares, således der ikke 
opstår uhygiejniske forhold herunder adgang for omstrejfende dyr. (86) 

23. (Ændret) Medicinrester, tom medicinemballage og kanyler medtages af dyr-
læge, eller afleveres til apotek eller miljøstation. (89, 90, 91) 

24. (Ændret) Meget giftige og giftige bekæmpelsesmidler samt rester og tom 
emballage skal opbevares under lås, utilgængeligt for børn og ikke sammen 
med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende. Giftigt affald bort-
skaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald. (87, 
88, 92) 

 
Driftsforstyrrelser og uheld 

25. (Nyt) Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling 
af eventuelt spild. 

26. (Ændret) Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted 
for eventuelle medarbejdere. (68) 

27. (Nyt) Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. 
Datoen for ajourføringen skal fremgå af planen. 

28. (Nyt) Hvis der bliver ansat udenlandsk arbejdskraft skal beredskabsplanen 
oversættes til et sprog, som de forstår. 

29. (Ændret) Der skal både ske alarmering til alarmcentralen og en igangsæt-
ning af afværgeforanstaltninger, såfremt gylleudslip ved uheld eller lignende 
kan medføre en gylleforurening af vandløb, sø eller grundvand. (69)  

 

2.3 Gødningsproduktion og – håndtering 

 
Opbevaring af husdyrgødning 

30. (Uændret) Der skal føres kontrol med kapaciteten i gyllebeholderen, for at 
undgå at der pumpes over i en fyldt beholder. Kontroldata indføres i logbog. 
(47) 

31. (Ændret) Fast gødning eksporteres til Smedagervej 4, 6360 Tinglev. Ændres 
denne praksis skal Aabenraa Kommune underrettes. (24) 

32.  (Uændret) Gyllebeholder skal have enten naturligt flydelag/flydelag af 
halm, eller andet godkendt  materiale eller fast overdækning. (31) 

33. (Uændret) Etablering og kontrol af flydelag skal føres i overensstemmelse 
med Miljøstyrelsens anvisninger, og der skal føres logbog for flydelag. (32) 

34. (Ændres) Beholderbarrieren skal vedligeholdes. (48, 49) 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

35. (Uændret) Håndtering af gylle skal altid ske under opsyn, således at spild 
undgås, og der tages størst mulige hensyn til omgivelserne. (5, 40)  

36. (Ændret) Hvis ikke gyllen suges direkte over i gyllevogn med påmonteret 
læssekran, skal der, inden anden praksis påbegyndes, etableres en støbt 
plads med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gylle finder sted. 
Pladsen skal rengøres for spild af husdyrgødning umiddelbart efter en periode 
med daglig påfyldning er afsluttet. (43) 

37. (Uændret) Transport af gylle ad offentlig vej gennem Bylderup-Bov må så 
vidt muligt kun finde sted på hverdage i tidsrummet (kl. 07 – 17). Tidspunk-
tet kan i særlige tilfælde ændres. Dog kan Aabenraa Kommune kræve at 
tidspunktet følges, hvis der kommer klager. (50) 

 

2.4 Forurening og gener fra husdyrbruget 

 

Lugt 
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38. (Uændret) Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at 
lugtgener begrænses mest muligt. (25) 

39. (Ændret) Såfremt Aabenraa Kommune vurderer, at bedriften giver anled-
ning til væsentligt flere lugtgener for omkringboende end forventet, skal virk-
somheden lade udarbejde en handlingsplan for nedbringning af generne, som 
godkendes af Aabenraa Kommune og derefter gennemføres. (26, 28) 

40. (Uændret) Gyllehåndtering, herunder udbringning og omrøring skal ske på 
en måde, der begrænser lugtgener mest muligt. (27) 

Støv 
41. (Uændret) Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejen-

dommens eget areal. (74) 
42. (Uændret) Fodersiloer mv. skal indrettes således, at støvgener i forbindelse 

med indblæsning af foder undgås, f.eks. med cykloner eller anden støvbe-
grænsende foranstaltning. (75) 

Støj 
43. (Ændret) Bidraget fra landbruget med adressen Nystadvej 36, 6372 Bylde-

rup-Bov til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land 
ikke overskride følgende værdier: 

 
 Mandag - fredag kl. 07.00 

- 18.00 
Lørdag kl. 07.00 - 14.00 

Mandag - fredag kl. 18.00 - 
22.00 

Lørdag kl. 14.00 - 22.00 
Søn og helligdag kl. 07.00 - 

22.00 

Alle dage 
kl. 22.00 – 

07.00 

Det åbne land 55 45 40 
 

Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholds-
arealer ved boliger. 
 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. 
For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden 
for den mest støjbelastede time. 
For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden 
for den mest støjbelastede halve time. 

 
Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets 
støjbidrag. 
Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og på om-
råder i umiddelbar nærhed af disse. 
 
Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere 
på lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbi-
drag, uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til 
landbruget. 

 
Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal 
udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af 
et akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfat-
tet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". Ud-
gifterne hertil afholdes af husdyrbruget. (71) 
 
 

Transporter 
44. (Uændret) Transport af foder og øvrige hjælpemidler til og fra ejendommen 

må så vidt muligt kun ske mellem kl. 6.00 - 16.00. Tidspunktet kan i særlige 
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tilfælde ændres. Dog kan Aabenraa Kommune kræve tidspunktet følges, hvis 
der kommer klager. (54) 

45. (Uændret) Transport af dyr til og fra ejendommen skal fortrinsvis ske man-
dag til fredag i tidsrummet (kl. 6.00 - 16.00). Op til 10 transporter årligt kan 
ske på lørdage mellem kl. 9 og 12. (55) 

 
 
Lys 

46. (Uændret) Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omkringboende. 
(76) 

Fluer og skadedyr 
47. (Ændret) På ejendommen skal der foretages effektiv fluebekæmpelse som 

minimum i overensstemmelse med de nyeste fastsatte retningslinjer herom 
fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. (72) 

48. (Uændret) Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke op-
står risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). (73) 

2.5 Husdyrbrugets ophør 
49. (Ændret) Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommu-

ne senest 4 uger efter ophøret kontaktes med henblik på vejledning om nød-
vendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. (119)  

2.6 Egenkontrol og dokumentation 

50.  (Uændret) Der skal føres driftsjournal for ejendommen, herunder Ejen-
dommens dyrehold med til og afgang, hvor dokumentation for til - og afgang 
skal gemmes i mindst fem år. (112) 

51. (Uændret) 117. Driftsforstyrrelser, som har betydning for det ydre miljø, 
skal fremgå af driftsjournalen med tidspunkt m.m. (117)  

52. (Uændret) Dokumentation for forbrug af fyringsolie/diesel, el, vand, foder, 
kunstgødning, pesticider, skal fremgå af driftsjournalen. (118)   

2.7 Ophævede vilkår 
53. (Nyt) Vilkårene 6, 7, 10, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 

51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 80, 82, 83, 85, 93, 103, 104, 105, 106, 
107, 108 og 115 ophæves, fordi de reguleres igennem generel lovgivning.  
Vilkårene 8, 14, 15, 16, 17, 23, 65, 66, 67, 77, 78, 79, 81, 94, 95, 96, 97, 
98, 99, 100, 101, 102, 109, 111, 113, 114 og 116 ophæves, fordi de ikke 
længere er aktuelle.  
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget er tidligere miljøgodkendt. Miljøgodkendelsen blev meddelt for mere end 8 
år siden, og godkendelsen skal derfor revurderes. Hele virksomheden er godkendelses-
pligtig, og Aabenraa Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. 
 
Kommunen skal i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen sikre at husdyrbru-
get lever op til BAT.  
 
For intensiv fjerkræ- og svineproduktion over en vis størrelse er i EU-regi i 2003 udar-
bejdet en BREF - note, som anfører, hvad der betragtes som BAT (Best Available Tec-
nique) i forbindelse med en række produktionsforhold, herunder driftsstyring, staldind-
retning, vand- og energiforbrug mv.  
 
Med relevans for nærværende afgørelse har Miljøstyrelsen udarbejdet følgende BAT-
vejledninger: 

- Maj 2011: Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den 
bedste tilgængelige teknik (BAT)- Husdyrbrug med konventionel produktion af 
malkekvæg (gyllebaserede staldsystemer) – omfattet af husdyrgodkendelseslo-
vens § 11 og § 12. 

- 6. februar 2012: Fastlæggelse af BAT -emissionsgrænseværdier for konventionel 
produktion af svin og malkekvæg uden for gyllesystemer – Supplement til vejle-
dende emissionsgrænseværdier for svin og kvæg i gyllesystemer. 

 
I tilknytning til vejledningerne er der i 2010 udgivet: Introduktion til miljøstyrelsens vej-
ledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknik (BAT) for husdyrbrug omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12. Det 
fremgår heraf, at BREF-notens angivelser af, hvad der betragtes som BAT, er indarbejdet 
i miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier og i de teknologiblade, der er udgi-
vet i forbindelse hermed. 
 
Der er ikke hjemmel til, at de i husdyrbrugbekendtgørelsens bilag 3 og 4 fastsatte 
beskyttelsesniveauer skal gælde i revurderingssager. Krav i forbindelse med revur-
dering af hensyn til den omkringliggende natur skal derfor udelukkende gennemfø-
res i overensstemmelse med princippet om BAT.   
 
Når det gælder beskyttelsesniveauet for ammoniak, fremgår det dog af bekendtgø-
relsen, at uanset niveauet for BAT, vil bekendtgørelsens totaldepositionskrav skulle 
være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte 
sag. Hvis der er kategori 1- eller 2-naturområder, hvor grænsen for totaldeposition 
af ammoniak i tabel 3 i bekendtgørelsens bilag 3 overskrides, skal revurderingsaf-
gørelsen derfor indeholde en frist for, hvornår totaldepositionskravet skal være 
overholdt. 
 
Nærværende afgørelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for det eksisterende husdyr-
brug. 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 bered-
skabsplanen oversættes til et sprog, som de forstår. 
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3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 

Redegørelse 
Afgørelsen omfatter de landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget på Nystadvej 35, 
6372 Bylderup-Bov, med ejendoms nr. 5800016649, der vedrører husdyrproduktionen. 
Husdyrbruget er beliggende i det åbne land i landzone ca. 1 km nordøst for landsbyerne 
Bylderup og Bylderup-Bov og ca. 2 km sydvest for Bredevad. Beliggenheden fremgår af 
bilag 3. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 106488, og 
virksomhedens CVR nr. er 92954951. 
 
Afgørelsen er baseret på de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema med ske-
manr.: 94986 version 0, der er vedlagt som bilag 1, samt husdyrbrugets oprindelige mil-
jøgodkendelse. 

3.2 Meddelelsespligt 
Afgørelsen er gældende for det eksisterende anlæg og den eksisterende produktion. Der 
må ikke ske udvidelser eller ændringer i dyreholdet, herunder staldanlæggene, gød-
ningsopbevaringsanlæggene og lignende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa 
Kommune. 

3.3 Gyldighed 

Påbuddene i denne revurdering er gældende fra ikrafttrædelsestidspunktet, hvis ikke 
andet er anført. 
 
For husdyrbrug gælder generelt i henhold til husdyrbrugloven § 33, stk. 3, at hvis en 
tilladelse eller godkendelse efter denne lov ikke har været udnyttet i 3 på hinanden føl-
gende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 
år.  
 
Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., 
betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 

3.4 Retsbeskyttelse 
Da virksomheden ikke miljøgodkendes ved nærværende afgørelse, medfører afgørelsen 
ingen begrænsninger i tilsynsmyndighedens hjemmel til at begrænse virksomhedens for-
urening ved påbud efter husdyrbruglovens § 39 i perioden inden næste regelmæssige 
revurdering.  

3.5 Revurdering af miljøgodkendelsen 

Miljøgodkendelsen skal i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40 regel-
mæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Det er planlagt at foretage den 
næste revurdering i 2027. 
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4 Klagevejledning   
Revurdering af miljøgodkendelsen er meddelt i medfør af lovbekendtgørelse nr. 442 af 
13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og kan i medfør af § 76 påklages 
til Miljø-og Fødevareklagenævnet. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø-og Fødevareklage-
nævnet. 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 Klageportalen til Aabenraa Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du 
som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers ved-
kommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Miljø-og Fødevareklagenævnet 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 
Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Aabenraa Kommune videresender herefter 
anmodningen til Miljø-og Fødevareklagenævnet, 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 6. juni på Aabenraa Kommunes hjemme-
side. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag, den 4. juli, der er dagen for 
klagefristens udløb. 
 
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. 
 
Varsel om påbud og udkast til revurdering af miljøgodkendelse er blevet sendt til kom-
mentering i 2 uger enten pr. brev eller pr. e-mail til nedenstående: 
 

• Ejer og virksomhed Nystadvej 35, 6372 Bylderup-Bov 
• Bruger Maarten Damsteegt, Smedagervej 4, 6360 Tinglev 
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Revurderingen er blevet sendt enten pr. brev eller pr. e-mail til nedenstående.  
 

• Ejer og virksomhed, Nystadvej 35, 6372 Bylderup-Bov 
• Bruger Maarten Damsteegt, Smedagervej 4, 6360 Tinglev 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, sesyd@sst.dk  
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité: dnaabenraa-sager@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening aabenraa@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  
• Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
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Del II – Redegørelse og vurdering 
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5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.1 Husdyrhold og staldindretning 

5.1.1 Generelt 

Redegørelse 
Ejendommen er lokaliseret i Aabenraa Kommune i landzone ca. 1 km nordøst for lands-
byerne Bylderup og Bylderup-Bov og ca. 2 km sydvest for Bredevad. Ejendommen er 
beliggende ca. 900 meter fra nærmeste byzone med plannummer 4.2.013.B, Lendemark, 
Sottrupvej. Den nærmeste samlede bebyggelse i landzone er beliggende ved Bylderup 
ca. 966 meter fra ejendommen. Husdyrbruget består af gold-/ammekøer, kvier og små-
kalve. 
 
Nedenstående tabel viser, hvilke kombinationer af dyretyper og staldsystemer (dyreka-
tegorier), der indgår i ansøgningen. Koden for dyretype og staldsystem (staldsystemko-
de) erstatter efterfølgende den fulde betegnelse. 
 
Tabel 2. Oversigt over dyretyper og staldsystemer der indgår i ansøgningen  

 
 
 
Stald 
Stalden er indrettet som løsdriftstald til kvæg med 275 sengepladser. Stalden har fast 
drænet gulv med 2 % hældning. Der foretages skrabning hver anden time. I løsdriftstal-
den er desuden et område med dybstrøelse, hvor der er etableret to bokse til kalve.  
 
Alle dyr er på stald året igennem, og der er således ikke længere udegående dyr.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at opstaldningen er i overensstemmelse med husdyrgød-
ningsbekendtgørelsens regler. 
 

5.1.2 BAT staldteknologi 

Redegørelse 
Staldene ændres ikke i forbindelse med revurderingen. Virksomheden har ikke udarbej-
det en plan for renovering af stalden og indførelse af anden BAT-teknologi.  
 
Staldene betragtes som eksisterende stalde med de ammoniakemissionsgrænseværdier, 
der gælder for eksisterende stald: henholdsvis fast gulv med skrab samt dybstrøelse. 
 
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.  
 
Emissionsgrænseværdierne er indtil videre kun af vejledende karakter. Det betyder, at 
det fortsat er kommunens ansvar at sikre, at der bliver foretaget en vurdering af, hvor-
vidt ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse for-
ureningen ved anvendelse af BAT, og i den forbindelse fastsætte nødvendige og relevan-
te 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-
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onel produktion af slagtesvin og smågrise, 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. 
 

Det fremgår af ovennævnte BAT-vejledninger, at hensigten ikke er, at virksomheden skal 
pålægges en bestemt løsning, idet BAT - betragtningen vedrører forureningsniveauet.  
 
Kommunen har på baggrund af ovenstående og de vejledende emissionsgrænser for 
husdyrbrug med konventionel produktion af malkekvæg og supplement til vejledende 
emissionsgrænseværdier for svin og kvæg kontrolleret husdyrbrugets samlede maksima-
le ammoniakemission, hvis der anvendes BAT jf. vejledningens anvisninger for de enkelte 
anlæg i flg. tabel: 
 
Tabel 3. Samlet ammoniaktab for hele anlægget opnåelig ved anvendelse af BAT.  

 
 
Tabel 4. Resultat af beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab ved an-
vendelse af BAT. 

 
 
Vurdering 
Det er på ovenstående baggrund Aabenraa Kommunes vurdering, at husdyrbruget opfyl-
der kravet om BAT på staldteknologi. BAT-kravet er 1.283,79 kg N/år, og det faktiske 
ammoniaktab er på 1.260,57 kg NH3-N. Dermed er BAT opfyldt med 23,22 kg NH3-N. 
 
Idet det i øvrigt forudsættes, at driften af staldanlæggene sker som oplyst og i overens-
stemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, finder kommunen ikke an-
ledning til at fastlægge yderligere regulering ved vilkår.    
 

5.2 Fodring 

5.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Ejendommen er ikke pålagt restriktioner i forhold til fodring. I revurderingen er der ingen 
oplysninger indtastet om indhold af næringsstoffer i foderet hverken i nudrift eller ansøgt 
drift, hvorved der bliver beregnet efter normtal:  
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Tabel 5: Foderoplysninger uddrag fra beregning. Tal i kursiv er standardtal (normtal) 
som anvendes i beregningerne, når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i 
kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine egne oplysninger.   
 

 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune vurderer, at fodring af dyrene på tilstrækkelig vis sikrer, at der ikke 
anvendes mere foder end nødvendigt, og at udskillelsen af næringsstoffer fra dyrene der-
for ikke overstiger det niveau, som produktionen betinger.  
 
Det vurderes, at fodringen ikke giver anledning til unødig udledning af ammoniak og fos-
for. 
 

5.2.2 BAT foder 

Redegørelse 
Ejendommen er ikke pålagt restriktioner i forhold til fodring. Bruger får udarbejdet foder-
planer og udtaget ensilageprøver. 
 
Vurdering  
Aabenraa Kommune vurderer, at det er forureningsforebyggende (BAT) at gennemføre 
en effektiv fodring til reduktion af udskillelsen af kvælstof og fosfor ved at sikre, at fode-
rets indhold af næringsstoffer modsvarer dyrenes behov, og at næringsstofferne er letop-
tagelige. Dette sikres gennem anvendelse af både foderplaner og analyser på ensilagens 
sammensætning. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at husdyrbruget med de stillede vilkår lever op til 
kravene om BAT indenfor fodring. 
 

5.3 Energi- og vandforbrug 

5.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Energiforbrug 
Elforbruget dækker primært belysning og drift af skrabeanlæg. 
 
Ejendommens samlede energiforbrug ses af nedenstående tabel: 
 
                Tabel 8. Energiforbrug 

Type Forbrug  

Elforbrug hele ejendommen 
inkl. stuehus 

10.000 kWh  
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Vandforbrug  
 
Samlet vandforbrug ses af nedenstående tabel:  
              
                 Tabel 9. Vandforbrug 

Type Forbrug  

Drikkevand inkl. vandspild 
og vask af stald m.v. 1.141 m³ 

Stuehus ca. 100 m³ 

Vask og skylning i stald ca. 219 m³ 

Forbrug på vaskeplads ca.  40 m³ 

I alt vandforbrug 1.500 m³ 

 
Ejendommen er tilsluttet offentlig vandforsyning fra Lendemark Vandværk 
 

5.3.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 
Energi 
I produktionen er der hele tiden opmærksomhed på at reducere el-forbruget for at spare 
unødvendige omkostninger. Det eksisterende staldanlæg er etableret med naturlig venti-
lation, der sikrer et højt luftskifte og et lavt energiforbrug. Endvidere er stalden indrettet 
på en sådan måde, at renholdelse og fodring kan foretages med et lavt energiforbrug. 
 
Bedriftens energiforbrug registreres og opgøres løbende. 
 
Vand 
Redegørelse 
Staldanlæggets installationer kontrolleres ugentligt for småskader og utætheder med 
henblik på at undgå spild. Der udføres småreparationer med det samme, og om nødven-
digt tilkaldes service. 
 
Bedriftens vandforbrug registreres og opgøres årligt. 
 
Vurdering 
Renere teknologi sigter blandt andet på at minimere forbrug af energi og vand pr. pro-
duceret enhed. 
For at forbedre den generelle miljømæssige drift ift. ressourcer er BAT følgende:  

- At man gennemgår bedriften med henblik på besparelse på el-forbrug og andre 
energikilder, evt. sammen med sit energiselskab. Ved jævnlig aflæsning af ener-
gimålere kan man hurtigt danne sig et overblik over energiforbruget og samtidig 
sikre sig mod uforudsete udgifter. Alene ved at forholde sig kritisk til forbruget 
kan man erfaringsmæssig opnå besparelser på op mod 5-10 % af årsforbruget. 

- At man fører regnskab over forbrug af vand og energi pr. produceret enhed.  
- At vandingssystemet vedligeholdes således, at vandspild undgås. 
- At der anvendes energibesparende belysning. 
- At evt. lækager repareres hurtigst muligt. 
- At man til stadighed renholder og vedligeholder anlæg og maskiner således, at de 

altid fungerer optimalt. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at husdyrbruget med de beskrevne foranstaltnin-
ger til reduktion af energi- og vandforbrug lever op til BAT-kravene i EUs BREF-note. 
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6  Forurening og gener fra husdyrbruget 
 

6.1 Lugt, støv, støj, lys, transporter, fluer og skadedyr, affald, 
spildevand og driftsforstyrrelser 

 

Lugt: 
Redegørelse 
Lugt fra husdyrbruget vil hovedsageligt stamme fra staldene og i mindre grad fra opbe-
varing, transport og udbringning af husdyrgødning. Forhold som har betydning for lug-
temissionen er arten, antallet og størrelsen af dyr, staldindretningen, ventilationsanlæg-
gets udformning, belægningsgrad, strøelse, gødningshåndtering, fodring, drikkevandssy-
stem samt hygiejne i og omkring staldene.  
 
I miljøgodkendelsen fra 2008 er det oplyst, at der holdes rent og ryddeligt omkring an-
læggene. 
 
Vurdering 
Der er ikke er hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til at bestemme, at be-
kendtgørelsens beskyttelsesniveauer i bilag 3 for lugt skal gælde ved revurdering af en 
godkendelse. Der sker ingen ændringer eller udvidelser i forbindelse med revurderingen, 
og det forventes derfor, at der er et uændret lugtniveau.  
 
Støv: 
Redegørelse 
I miljøgodkendelsen fra 2008 er det oplyst, at staldene har naturlig ventilation. Der kan 
forekomme støvgener ved indkørsel af halm, samt ved aflæsning af fodermidler, der le-
vers i løs vægt. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at driftsforholdene på ejendommen ikke er ændret væ-
sentligt siden miljøgodkendelsen blev meddelt. Der er heller ikke indkommet klager over 
den nuværende drift. 
 
Støj: 
Redegørelse 
Ejer oplyser i forbindelse med revurderingen, at der ingen ændringer er af støjkilder i 
forhold til det, der er beskrevet i miljøgodkendelsen. Ejer angiver følgende som væsent-
ligste støjkilder: 

- Højtryksrensere 
- aflæsning af foder 
- håndtering af gødning  
- transport til og fra ejendommen 

 
Vurdering 
Driftsforholdene på ejendommen er ikke ændret siden miljøgodkendelsen blev meddelt. 
Der er i miljøgodkendelsen stillet vilkår til støj. De erstattes af et opdateret vilkår.. 
 
Lys 
Ejer oplyser, at der er lys i stalden når der fodres. Desuden er staldlyset tændt i dagti-
merne, når det er mørkt og ellers ved behov. Lyset reguleres automatisk og indstilles 
efter den naturlige belysning. Der er således svag belysning, når det er mørkt udenfor 
stalden (natsænkning). Der er ikke etableret facadebelysning. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det anvendte lys sammen med de stillede vilkår sikrer, 
at naboer ikke generes af lys fra stalden. 
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Transporter: 
Redegørelse 
Det årlige antal transporter til og fra ejendommen anslås til samlet 610 transporter.  
 
Transporter til og fra ejendommen sker via den østlige indkørsel fra Nystadvej. Der er 
transporter med foder, brændstof, ind- og udlevering af dyr samt døde dyr. Der vil i peri-
oder forekomme transporter i forbindelse med gylleudbringning og markarbejdet. 
 
Driften af markerne og dermed transporter forbundet med markarbejdet foregår i vækst-
sæsonen. Ansøger står primært for markdriften herunder pløjning, harvning og spredning 
af kunstgødning, mens maskinstation tager sig af resten. 
 
Gylletransport foregår primært om foråret og står som regel på et par dage. Der kan fo-
rekomme enkelte gyllekørsler i løbet af vækstsæsonen. Der er årligt ca. 80 transporter 
med husdyrgødning fra ejendommen. 
 
Gylle transporteres til udspredningsarealerne via offentlige veje og markveje herunder 
transporteres op til 4 vognlæs gennem Bylderup-Bov 
 
Da ejendommen i øvrigt ligger i det åbne land med 600 meter til nærmeste nabo i det 
åbne land og ca.900 meter fra samlet bebyggelse i Bylderup-Bov, vurderer Aabenraa 
Kommune, at der ikke forekommer væsentlige støj- og lugtgener i forbindelse med 
transporter til og fra ejendommen.  
Vurdering 
Revurderingen meddeles i henhold til husdyrbrugloven. Færdsel på offentlig vej reguleres 
af politiet efter færdselslovens regler.  
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke vil forekomme væsentlige støj-, støv- og lugt-
gener i forbindelse med transporter til og fra ejendommen.  
 
Fluer og skadedyr 
Ejer oplyser følgende om bekæmpelse af fluer og skadedyr: 
På ejendommen holdes god orden og hygiejne. Der holdes rent og rydeligt omkring an-
læggene. Foder og gødningsrester fjernes. Gulve og gangarealer holdes rengjorte. Tom 
emballage og andet affald bortskaffes jævnligt, og eventuelle døde dyr søges afhentet 
hurtigst muligt, for ikke at tiltrække fluer/skadedyr. 
 
Der er generelt meget få problemer med fluer, da det ofte er hos de helt små kalve at 
opformeringen sker. Desuden er der ikke meget dybstrøelse i staldanlægget.  
Halm og foderrester fjernes, og der holdes ryddeligt i og omkring bygningerne med hen-
blik på ikke at tiltrække rotter. Rottebekæmpelse på ejendommen foretages af firmaet 
Nemos A/S. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende 
ud fra ovennævnte redegørelse.  
 
Affald 
Redegørelse 
Virksomheden har i forbindelse med nærværende revurdering oplyst følgende om mæng-
der og typer af affald: 
 
Der er generelt ikke meget affald fra husdyrholdet. Eventuelle medicinrester og andre 
veterinære midler medtages af dyrlægen. Affald der stammer fra bedriften bortskaffes på 
genbrugsstation. Jern og metal afleveres ved lokal skrothandler. Den årlige mængde 
brandbart og ikke-brandbart affald er henholdsvis 500 kg og 100 kg. Der er opstillet con-
tainer fra firmaet H. S. Petersen 
 
Døde dyr afhentes hurtigst muligt af DAKA ved behov. 
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Bedriften følger de til enhver tid gældende regulativer for bortskaffelse af affald Åbenrå 
Kommune 
 
BAT affald 
Vurdering 
Affald skal i henhold til lovgivningen opbevares, håndteres og bortskaffes efter Aabenraa 
Kommunes til enhver tid gældende regulativer og forskrifter. 
 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om 
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egen-
skaber. Ovenstående tabel er ikke en anmeldelse af farligt affald. Desuden skal al farligt 
affald sorteres i separate beholdere og afleveres til godkendte modtagere, hvilket skal 
kunne dokumenteres overfor Kommunen. Opbevaring og bortskaffelse af affald skal altid 
ske efter Kommunens regulativer. 
 
Døde dyr skal opbevares i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse nr. 558 af 
01/06/2011 om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr. 
 
Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets drifts i forbindelse med håndte-
ring af affald.  
 
I henhold til BREF er det BAT, at planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom leve-
ring af materialer og fjernelse af produkter og spild. Aabenraa Kommune vurderer, at 
husdyrbrugets håndtering af affald er BAT. 
 
Spildevand 
Redegørelse 
Virksomheden har i forbindelse med nærværende revurdering oplyst følgende om spilde-
vand: 
 
Virksomhedens spildevand består af vand fra rengøring af stalde, samt vand fra vaske-
pladsen.  I begge tilfælde ledes spildevandet til gyllebeholderen. Der anslås et årligt for-
brug på 219 m3 til rengøring af stalden og 40 m3 fra vaskepladsen. 
 
Der findes ingen større befæstede arealer uden tag. Tagvand fra stuehus, staldbygning 
og maskinhus ledes til nedsivningsanlæg beliggende omkring produktionsbygningerne.  
 
Der er ingen befæstede arealer omkring anlægget, der kan blive forurenet med husdyr-
gødning.  
 
Det fremgår af miljøgodkendelsen, at spildevand fra stuehuset ledes gennem bundfæld-
ningstank til nedsivningsanlæg. Der er intet sanitært spildevand fra driftsbygningerne. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering af spildevand er i overens-
stemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser.  
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at de stillede vilkår sammen med husdyrgødnings-
bekendtgørelsens generelle krav til håndtering af spildevand vil sikre, at udledning af 
spildevand og overfladevand ikke vil medføre forurening af miljøet.  
 
Driftsforstyrrelser eller uheld 
Redegørelse 
Ejer har udarbejdet og fremsendt beredskabsplan for husdyrbruget.  
 
Gyllebeholder er monteret med overløbsalarm for at sikre det nærliggende vandløb mod 
forurening. Der er intet oplag af fast gødning på husdyrbruget, idet gødningen ved tøm-
ning af dybstrøelsen omgående køres til smedagervej 4 eller i markstak. 
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Vurdering 
Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til straks at 
anmelde dette til alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette tilsyns-
myndigheden, Aabenraa Kommune på tlf. 73 76 76 76. 
 
I henhold til EU´s BREF-dokument er det BAT at forebygge uheld og at have nødprocedu-
rer i tilfælde af uheld. 
 
Med udarbejdelse af beredskabsplan over ejendommen, og med alarm på gyllebeholde-
ren vurderes det, at ejendommen har en procedure for håndtering af uforudsete hændel-
ser, der kan medføre forurening af det omgivende miljø. Det vurderes dermed, at ejen-
dommen lever op til BAT i forhold til eventuelle driftsforstyrrelser. 
 
Der stilles vilkår om, at husdyrbrugets beredskabsplan skal opbevares på et tilgængeligt 
og synligt sted, og at beredskabsplanen løbende skal ajourføres. Hvis bruger ansætter 
udenlandsk arbejdskraft, skal beredskabsplanen oversættes til et sprog, som de forstår.  
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7 Gødningsproduktion og –håndtering 

7.1 Gødningstyper og –mængder  
Redegørelse 
Der produceres henholdsvis flydende og fast gødning på ejendommen. I tabellerne 10 og 
11 er mængder af husdyrgødning opgjort efter Normtal 2016. 
 
Tabel 10. Produceret mængde flydende husdyrgødning 

Dyretype Gødningstype Mængde (Ton) 

Årsopdræt af tung race 

(6-26 mdr.) 
Gylle 1.549,7 

Årskøer af tung race 

(amme-/goldkøer) 
Gylle 915 

I alt Gylle 2.464,7 

 
 
Tabel 11. Produceret mængde fast husdyrgødning 

Dyretype Gødningstype Mængde (Ton) 

Årsopdræt af tung race 

(2-6 mdr.) 
Dybstrøelse 104,2 

I alt Dybstrøelse 104,2 

 
Ud over fast og flydende gødning produceres der vaskevand ved rengøring af stalde og 
på vaskeplads, i alt 259 m³.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrgødningsproduktionen er udregnet korrekt efter 
Normtal 2016.  

7.1.1 Opbevaring af flydende husdyrgødning og restvand  

Redegørelse 
Der er følgende opbevaringslagre til flydende husdyrgødning på ejendommen: 
 
Tabel 12. opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning 

Anlæg Kapacitet i m3 Opførelsesår Overdækning 

Fortank og gyllekana-
ler 

220 - Betonlåg 

Gyllebeholder 2.800 2004 Ingen 

I alt 3.020  

 
Med en samlet opbevaringskapacitet på 3020 m³, hvoraf 259 m³ optages af vaskevand, 
er der ca. 13 måneders opbevaringskapacitet.  
 
Gyllebeholderen blev kontrolleret ved 10-års beholderkontrol i 2014. 
 
Idet gyllebeholderen er beliggende mindre end 100 meter fra åbent vandløb, er beholde-
ren monteret med alarm og der er etableret barriere mod de nordligt og vestligt belig-
gende åbne vandløb.  
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer på ovenstående baggrund, at husdyrbruget opfylder kravet 
om tilstrækkelig opbevaringskapacitet jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle reg-
ler. Kommunen vurderer endvidere, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foran-
staltninger, i forhold til at sikre natur og miljø mod forurening med gylle i tilfælde af ud-
slip. 
 

7.1.2 BAT opbevaring af flydende og fast husdyrgødning 

Redegørelse 
Flydende husdyrgødning opbevares i godkendt gyllebeholder med flydelag. Dybstrøelse 
opbevares ikke på bedriften, men eksporteres direkte til Smedagervej 4, 6360 Tinglev. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at BAT med hensyn til gødningsopbevaring jf. reference-
dokumentet for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svine-
produktion (BREF) er opfyldt.  
 

7.2 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

7.2.1 BAT håndtering og udbringning af husdyrgødning 

Redegørelse 
Med hensyn til BAT og gødningsudbringning så kan BAT indenfor kvægbrug sammenlig-
nes med BAT for intensiv fjerkræ- og svineproduktion. BAT for udbringningsteknik er be-
skrevet i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører intensiv 
fjerkræ- og svineproduktion (BREF) som en række tiltag. En del af disse tiltag er dækket 
af husdyrgødningsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af 
gødning og om plantedække, hvorfor det er et lovkrav at følge dem. Fx: 
  

� regler for udbringningstidspunkter (forbud mod udbringning 200 m 
fra byområder på weekend- og helligdage) 

� krav til udbringningstidspunkter, der sikrer næringsstoffernes opta-
gelse i afgrøden 

� krav om maksimale mængder husdyrgødning pr. ha. 
� krav til efterafgrøder 

 
Det er i henhold til BREF BAT at minimere emissionerne fra gødning til jord og grundvand 
ved at afbalancere mængden af gødning med afgrødens krav samt at tage hensyn til de 
pågældende markers karakteristika. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den beskrevne håndtering og udbringning er BAT, idet 
der udarbejdes mark- og gødningsplaner, hvor der tages hensyn til afgrødens behov og 
arealernes karakteristika. Der tages ved udbringning højde for vejrforhold m.v. Med de 
stillede vilkår er det vurderet, at håndtering og udbringning er i overensstemmelse med 
gældende lovgivning og retningslinjer, og at der arbejdes på at undgå uheld, udslip og 
påvirkning af miljøet. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at BAT for udbringning af husdyrgødning er implementeret 
i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Der stilles derfor ikke yderligere vilkår. 
  

7.3 Ammoniak – totaldeposition  

Redegørelse 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af husdyrbruglo-
vens § 12 er fastlagt i husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3. Kravet indebærer, at der i 
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forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug er fastsat et generelt standardkrav til 
reduktion af ammoniakemissionen fra stald og lager. Kravet vedrører alene reduktion af 
den forøgede emission, altså ammoniakemissionen fra selve udvidelsen, samt for stalde 
der renoveres. 
 
I nærværende sag sker der ingen udvidelser eller godkendelsespligtige ændringer, og 
ammoniaktabet fra anlægget ændres ikke. Der skal således ikke gennemføres en reduk-
tion af ammoniakemissionen fra stald og lager efter bekendtgørelsens regler om generel 
reduktion. 
 
Vurdering 
Der er ikke et generelt krav til ammoniakreduktion. I ovenstående afsnit 5.1.2 er der 
taget stilling til ammoniaktabet i relation til kravet om anvendelse af den bedste tilgæn-
gelige teknik (BAT). 
 

7.4 Husdyrbrugets påvirkninger af omgivelserne – naturmæssige 
forhold 

I bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse, mv. af husdyrbrug (husdyrgodkendelses-
bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016) er der som udgangspunkt 
ikke hjemmel til at bestemme, at beskyttelsesniveauerne i bilag 3 og 4 skal gælde ved 
revurdering af en godkendelse. Dette skyldes, at det fremgår af bilag 3 til husdyrgodken-
delsesbekendtgørelsen, at denne alene skal anvendes ved tilladelser og godkendelser 
efter §§ 10, 11, 12 og 16, altså ved etableringer, ændringer eller udvidelser, hvorimod 
revurdering vedrører eksisterende husdyrbrug, hvor der ikke sker nogen ændring. 
 
Ved en revurdering, hvor husdyrbruget ikke har foretaget godkendelsespligtige ændrin-
ger eller udvidelser, skal husdyrbruget dog leve op til et krav, der er baseret på bedste 
tilgængelige teknik (BAT-kravet) for den pågældende type husdyrbrug på tidspunktet for 
revurderingen, også selvom dette krav er forskellig fra totaldepositionskravet for den 
pågældende naturtype (kategori 1-, henholdsvis kategori 2-natur). 
Hvis der er kategori 1- eller 2-naturområder, hvor grænsen for totaldeposition af ammo-
niak i tabel 3 i bekendtgørelsens bilag 3 overskrides (se tabel herunder), skal revurde-
ringsafgørelsen indeholde en frist for, hvornår totaldepositionskravet skal være over-
holdt. 
 
Tabel 13. Krav til ammoniakdepositionen i kategori 1 og 2 natur. 

Naturtyper Fastsat beskyttelsesniveau 
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1 Max. totaldeposition afhængig af antal 

husdyrbrug i nærheden*:  
0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug  
0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug  
0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.  

Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2 Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. 
*Antallet af husdyrbrug ud over det ansøgte opgøres på følgende måde (kumulationsmodel):  
Antal husdyrbrug over 15 DE inden for 200 m +  
Antal husdyrbrug over 45 DE inden for 200-300 m +  
Antal husdyrbrug over 75 DE inden for 300-500 m +  
Antal husdyrbrug over 150 DE inden for 500-1.000 m +  
Antal husdyrbrug over 500 DE, som påvirker med over 0,3 kg N/ha udover 1.000 m + 
 
Ammoniakpåvirkning af naturområder 
På ejendommen påvirkes de omgivende naturområder gennem emission af ammoniak fra 
anlægget. 
 
Den samlede ammoniakemission fra ejendommen er beregnet til 1.283,79 kg N/år (se 
tabel 14 nedenfor). 
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Tabel 14. Ammoniaktab fra ejendommen. 

 
 
I tabellen herunder ses totaldepositionen i de nærmeste naturpunkter, som Aabenraa 
Kommune har vurderet til at være potentielt sårbare naturområder (§ 7 kategori 1 og 2). 
 
Tabel 15. Ammoniakdepositionsberegninger til naturpunkter. 

 
 
De naturområder (Mose – kat 1 og Overdrev – kat 2) beskrevet i tabellen ovenfor, der er 
§ 7 kategori 1 eller 2, er angivet med en betegnelse samt en stjerne for beregningspunkt 
på oversigtskort 1 nedenfor.  
Herudover er der indenfor 1.000 meter fra bedriften naturområder, som ikke er omfattet 
af kategori 1 eller 2 i § 7. 
For naturlokaliteterne, der er omfattet af kategori 3 (mose og potentielt ammoniakfølsom 
skov) eller ikke er kategori natur (vandhuller og enge), vil husdyrlovens beskyttelsesni-
veau for kategori 3 natur altid være overholdt i forbindelse med revurderingen, da der 
ikke sker nogen merbelastning. Endvidere kan der derfor heller ikke forventes tilstands-
ændring og dermed væsentlig påvirkning, når der ikke sker nogen merbelastning. 
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Kort 1. Anlægget med tætteste § 7 kategori 1 og 2 naturområder samt beregningspunk-
ter (grønne stjerner). Herudover ses nærmeste Natura 2000 område, som ligger øst for 
ejendommen. Den røde cirkel angiver en radius på 1.000 meter omkring bedriften. 
 
Nærmeste kategori 1 natur er naturområdet (Mose – kat 1) beliggende i Natura 2000 
område nr. 98 med fuglebeskyttelsesområde F62 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Ter-
kelsbøl Mose over 9 km sydøst for anlægget. Depositionsberegninger viser en totaldepo-
sition til området (Mose – kat 1) på 0,0 kg N/ha/år. 
Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose er også det nærmeste Natura 2000 
område i forhold til bedriften. 
 
Nærmeste kategori 2 natur er et overdrev (Overdrev – kat 2) beliggende ca. 1.500 meter 
nord for anlægget. Depositionsberegninger viser en totaldeposition til overdrevet (Over-
drev – kat 2) på 0,0 kg N/ha/år.  
Der er på baggrund af, at depositionsberegningerne overholder beskyttelsesniveauerne, 
ikke lavet yderligere beregninger til kategori 1 eller 2 naturområder beliggende længere 
væk. 
 
Der ligger flere naturlokaliteter beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 inden for 
1.000 meter fra ejendommens anlæg.  
Det drejer sig om tre enge og tre vandhuller.  
 
Kun undtagelsesvist og ved meget store husdyrbrug vil det være nødvendigt at stille vil-
kår for beskyttelse af naturlokaliteter beliggende længere væk end 1.000 meter fra an-
lægget, hvilket ikke vurderes at være nødvendigt i nærværende sag. 
Baggrundsbelastningen med luftbårent kvælstof ligger mellem 20-22 kg N/ha/år i områ-
det omkring ejendommen. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune konstaterer, at husdyrbruget ved den nuværende produktionsstør-
relse vil være i stand til at overholde ammoniakkravet til nærmeste kategori 1 og 2-natur 
jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Dette er begrundet i depositionsbereg-
ninger foretaget i det digitale ansøgningssystem, www.husdyrgodkendelse.dk. 



 

 

34

 
På baggrund af vurderingen finder Aabenraa Kommune ikke, at der kan påvises en til-
standsændring alene som følge af den uændrede drift af ejendommen. Med henvisning til 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse NMKN 132-00130 fra 23. november 2011, revur-
derer Aabenraa Kommune fortsat drift af ejendommen ud fra en vurdering af, at 
 

1) der ikke på revurderingstidspunktet er konstateret en egentlig tilstandsændring af 
de omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder, 

2) påvirkningen af naturområderne ikke med sikkerhed han henføres til ejendom-
men, da der er andre kilder til ammoniakdeposition i nærområdet. 

 
Habitatvurdering 
Pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 7 stk. 1 og 2, 
gælder ikke for revurderingsafgørelser, jf. § 8 stk. 6. Baggrunden er, at habitatdirekti-
vets artikel 6 stk. 3 ikke gælder for eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret. 
Der er derfor ikke foretaget en habitatvurdering. 
 
Det følger dog af habitatdirektivets artikel 6 stk. 2, at en bestående aktivitet ikke må føre 
til betydelige konsekvenser for direktivets målsætninger. På baggrund af tallene i tabel-
len ovenfor med ammoniakdepositionsberegninger til naturpunkter vurderer Aabenraa 
Kommune, at den uændrede drift ikke er i strid med direktivets målsætninger, idet total-
depositionen er 0,0 kg N/år i det nærmeste kategori 1 naturområde (Mose – kat 1) og 
dermed overholder husdyrlovgivningens beskyttelsesniveau. 
 
Det bemærkes, at overholdelse af beskyttelsesniveauet vil sikre, at habitatdirektivforplig-
telserne fastholdt i Habitatdirektivets artikel 6 stk. 2 og 3 vil være overholdt. Dette un-
derbygges af flere afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet, herunder eksempelvis 
NMK-132-00109. 
 
Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter) 
Af habitatdirektivets bilag IV fremgår en række særlige dyre- og plantearter, der kræver 
streng beskyttelse.  
Aabenraa Kommune har vurderet anlæggets ammoniakemission i forhold til, hvorvidt 
dyrearternes yngle- og rasteområder kan beskadiges i arternes naturlige udbredelsesom-
råde, og af hvorvidt plantearterne kan blive ødelagt, som følge heraf. 
Til vurderingen af arternes udbredelse og levesteder er anvendt ”Håndbog om dyrearter 
på habitatdirektivets bilag IV” (faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser) 
og kommunens øvrige kendskab til arternes forekomst.  
 
Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindeligt udbredt over det meste af landet. Den 
har haft en tilbagegang i de sydøstlige dele af Danmark, men der er ikke længere doku-
mentation for en tilbagegang i de øvrige dele af landet. Den er derfor vurderet ikke truet 
i Danmark.  
Den findes i større eller mindre vandhuller i engområder, moser, dyrkede marker og 
skovbevoksede områder. På denne baggrund vurderes det som sandsynligt, at arten fo-
rekommer i projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller til-
groning af vandhuller gennem øget belastning med næringsstoffer eller dræning og øde-
læggelse af levestederne i omgivelserne. 
 
Løgfrø. Løgfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark og er i tilbagegang. 
Det er muligt, at løgfrøen fortsat er i så stærk tilbagegang på landsplan, at den skal klas-
sificeres som truet. Men der er for få pålidelige data om bestandsudviklingen til at afgøre 
dette sikkert. Løgfrøen foretrækker lysåbne vandhuller i omgivelser med let jord, hvor 
den kan grave sig ned om dagen. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af 
vandhullet gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i 
omgivelserne. 
 
Løvfrø. Løvfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Den findes blandt an-
det i den østlige del af Sønderjylland mellem Aabenraa og Kolding. Da løvfrøen har været 
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i betydelig fremgang igennem de sidste 10 år, vurderes den ikke truet i Danmark. Løv-
frøen yngler i mange forskellige typer vandhuller og vådområder. Mest optimale er lav-
vandede tidvise vandhuller og oversvømmelser på afgræssede arealer. Uden for yngleti-
den opholder løvfrøen sig især i brombærbuske i levende hegn, krat og skovbryn. 
 
Stor Vandsalamander. Den store vandsalamander er udbredt over det det meste af 
Danmark, hvorfor den er vurderet ikke truet, dog er den fåtallig i Jylland vest for isrands-
linien. Den yngler i solåbne vandhuller med rent vand men kan uden for yngletiden op-
holde sig i dybere vandhuller og vandhuller med forurenet vand. På land kan den findes 
nær vandhuller under væltede træer o.l. 
På den baggrund vurderes det, at den store vandsalamander kan forekomme i projekt-
områdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet 
gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivel-
serne. Udsætning af fisk vil også være skadeligt, da fiskene æder salamanderens æg og 
yngel. 
 
Markfirben. Markfirbenet er udbredt over det meste af landet men noget pletvist. Selv 
om markfirben fortsat synes at gå lidt tilbage, er der ikke dokumentation for en kraftig 
tilbagegang. Den vurderes derfor ikke truet i Danmark. Markfirbenet træffes på steder 
med bar og løs, gerne sandet jord. Det kan være heder, klitter overdrev, råstofgrave, 
stengærder og på vej- eller jernbaneskråninger. 
Trusler mod arten er næringsberigelse af levesteder, der medfører øget tilgroning og 
tættere vegetation, der forringer yngle og rastemulighederne for markfirben. 
 
Flagermus. Flagermusene overnatter oftest i huse og hule træer i nærheden af skov. 
Fourageringsområderne er artsafhængige og kan bl.a. være søer og åer, hvor flagermu-
sene æder insekter, som de fanger over vandoverfladen. Mange arter fouragerer på in-
sekter, de fanger i lysåben løvskov, over marker og skove, i skovkanter, lysninger eller 
levende hegn. 
Da dette er en revurdering, og der ikke sker ændring af bygninger, udbringningsarealer 
eller andet, så vurderes det, at der ikke vil være negative påvirkninger i forhold til even-
tuelle flagermus i området. 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekomme arter 
som butsnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander og skrubtudse, der ikke er opført på 
Habitatdirektivets Bilag IV, men som er fredede herhjemme. For disse arter gælder de 
samme betragtninger, som nævnt under bilag IV padderne ovenfor.  
Ingen af paddearterne, der kan forekomme i projektområdet eller markfirben har status 
af truet i Danmark jf. den seneste revision af rødlisten i 2003-2008. Spidssnudet frø, 
butsnudet frø, løvfrø, grøn frø, skrubtudse og stor – og lille vandsalamander er dog op-
ført på gullisten 1997 som opmærksomhedskrævende. Gullisten er en oversigt over plan-
te- og dyrearter, der er i tilbagegang i Danmark. 
 
Samlet konkluderes det på baggrund af ovenstående vurderinger, at fortsat drift af an-
lægget ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for de forekommende 
bilag IV dyrearter. Der kendes ikke til forekomster af bilag IV plantearter som kan påvir-
kes eller ødelægges i forbindelse med driften af husdyrbruget. 
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8 Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere 
teknologi 

Redegørelse 
Ændringer i BAT er en central del af revurderingen.  
 
I henhold til BREF’en skal der i forbindelse med ansøgning om godkendelse redegøres for 
følgende forhold: 
 

• Management 
1. Beskrivelse af hvilke ledelses- og kontrolrutiner der anvendes for at styre hus-

dyrbrugets miljøforhold herunder de anvendte teknologier. 
• Anvendelse af bedste tilgængelige teknik inden for områderne: 

2. Foder 
3. Staldindretning 
4. Forbrug af vand og energi 
5. Opbevaring/behandling af husdyrgødning 
6. Udbringning af husdyrgødning 

 
Definitioner 
BAT = Best Available Techniques.  
 
BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IPPC-direktivet1, hvoraf fremgår følgende: 
 
I direktivets artikel 2, nr. 11, defineres "den bedste tilgængelige teknik" som: "det mest 
effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk 
for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænse-
værdier med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse 
emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed." 
 
Der forstås ved: 
 
"teknik": både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, 
vedligeholdes, drives og lukkes ned. 
 
"tilgængelig": udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan an-
vendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der 
tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produce-
res i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over 
teknikken på rimelige vilkår. 
 
"bedste": mest effektiv teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for mil-
jøet som helhed. 
 
Kravet om BAT gælder for både eksisterende og nyetablerede dele af anlægget, når der 
søges om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring. For krav til eksisterende 
dele af anlægget skal der fastsættes en rimelig frist til at opfylde BAT-krav. 
 
Sammenfatning 
De vejledende emissionsgrænseværdier kan indgå som et vurderingselement, når 
kommunalbestyrelsen skal vurdere, om der er sket ændringer i BAT, som kan begrunde, 
at der meddeles påbud. Dette gælder både i de situationer, hvor kommunalbestyrelsen 
har pligt til at meddele påbud (det i husdyrgodkendelseslovens § 40, stk. 2, nr. 4 nævnte 
tilfælde) og de situationer, hvor kommunalbestyrelsen kan meddele påbud på grund af 
ændringer i BAT. Særligt i sidstnævnte situation skal kommunalbestyrelsen også inddra-
ge proportionalitetsprincippet – der skal være et rimeligt forhold mellem den miljøeffekt, 

                                                 
1 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
kodificeret ved direktiv 2008/1/EF 
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som kan opnås på grund af ændringer i BAT, og de økonomiske omkostninger, som dette 
medfører. 
 
Den bedste tilgængelige teknik (BAT) skal fastlægges med henblik på fastsættelse af 
emissionsgrænseværdier for det samlede anlæg. Ansøger og godkendelsesmyndighed 
skal inddrage relevante teknikker og teknologier inden for følgende led i produktionskæ-
den: fodring, staldindretning, herunder svovlsyrebehandling og separering af gylle, biolo-
gisk og kemisk luftrensning samt opbevaring af husdyrgødning. 
 
Hvis den faktiske ammoniakemission fra anlægget (det ansøgte projekt) ikke overskrider 
den vejledende emissionsgrænseværdi fastsat for det samlede anlæg, så overholder pro-
jektet husdyrbruglovens krav om, at husdyrbruget skal begrænse ammoniakemissionen 
mest muligt ved anvendelse af BAT. 
 
Hvis det faktiske fosforindhold i den samlede mængde husdyrgødning produceret på an-
lægget (det ansøgte projekt) ikke overskrider den vejledende emissionsgrænseværdi 
fastsat for det samlede dyrehold, så overholder projektet husdyrbruglovens krav om, at 
husdyrbruget skal begrænse fosforindholdet i husdyrgødningen mest muligt ved anven-
delse af BAT. 
 
Ansøger har metodefrihed til selv at bestemme kombinationen af forskellige teknikker og 
teknologier inden for fodring, staldindretning, herunder svovlsyrebehandling og separe-
ring af gylle, biologisk og kemisk luftrensning samt opbevaring af husdyrgødning, samt 
hvor på anlægget og til hvilke dyretyper teknikkerne og teknologierne ønskes anvendt. 
  
Miljøstyrelsens ”Introduktion til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænse-
værdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for 
husdyrbrug omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12” fra 2010 
 
Den bedste tilgængelige teknik (BAT) skal fastlægges med henblik på fastsættelse af 
emissionsgrænseværdier. Ansøger og godkendelsesmyndigheden skal inddrage relevante 
teknikker og teknologier inden for følgende led i produktionskæden: 
 
Anlæg 

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

luftrensning 
• Opbevaring af husdyrgødning 

 
Udbringningsarealer 

• Udbringning af husdyrgødning 
 

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

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

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

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

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

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

 
Kommunens vurdering  
Aabenraa Kommune har taget stilling til virksomhedens BAT- oplysninger, og Aabenraa 
Kommune har vurderet, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i 
relation til husdyrbrugloven. 
 
Der er redegjort for og vurderet på anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de 
relevante afsnit i miljøgodkendelsen. Evt. vilkår er stillet i afsnit 2. 
 
I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over, hvilke områder BAT-redegørelsen 
har omfattet, og i hvilke afsnit redegørelse og vurdering kan findes. 
 
Tabel 13: BAT oversigt. 

BAT områder Redegørelse og vurdering  

Staldindretning Afsnit 5.1.2 

Foder Afsnit 5.2.2 

Forbrug af vand og energi Afsnit 5.3.2 

Reduktion af ammoniakemission Afsnit 5.1.2 

Affald Afsnit 6.1 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte 
hændelser Afsnit 6.1 

Håndtering og udbringning af husdyr-
gødning Afsnit 7.2.1 

Management Afsnit 8 -Se nedenstående  

 
 
 
Management 
Overordnet set kan management – god landmandspraksis eller god driftsledelse – også 
bidrage til at forebygge og begrænse forurening. Det fremgår også forudsætningsvis af 
definitionen af ”teknik” i IPPC-direktivets artikel 2, nr. 12, at dette element skal inddra-
ges i forbindelse med fastlæggelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT), jf. ”teknik” 
er både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg… vedligeholdes, drives…”. 
Management er også et selvstændigt punkt i BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ-og 
svineproduktion. 
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Management er med andre ord en integreret del af begrebet den bedste tilgængelige 
teknik (BAT), hvilket indebærer, at godkendelsesmyndigheden skal foretage en vurdering 
af og fastsætte vilkår til management.  
 
Det nævnes eksempelvis i BREF-dokumentet, at det er BAT at registrere forbruget af 
næringsstoffer i produktionen, herunder fastlægge mål for husdyrholdets næringsbehov i 
forhold til forventet tilvækst, udarbejde foderplaner, der sikrer en optimal udnyttelse af 
foderets næringsstoffer og følge foderforbruget løbende. Disse elementer indgår i dansk 
husdyrproduktion gennem fastlæggelse af retningsgivende normer for husdyrholdets næ-
ringsbehov. 
 
Endvidere betragtes det som BAT at sikre, at ansatte har den nødvendige uddannelse, 
samt at der forefindes beredskabsplaner på husdyrbruget, der sikrer hensigtsmæssig 
adfærd ved uforudsete hændelser. 
 
På bedriften er der taget følgende forholdsregler: 

- Der foretages daglige tjek og løbende service på anlæggene. 
- Der foreligger ikke egentlige uddannelses‐ og træningsprogrammer. Der er ingen 

ansatte, men ansøger deltager i relevante kurser, når der er behov, alt efter hvil-
ke typer arbejdsopgaver, der skal udføre. 

- Staldsektionerne rengøres rutinemæssigt efter hvert hold 
 
Vurdering 
Der er ingen medarbejdere på bedriften. I henhold til BREF dokumentet er det BAT, at 
træne og uddanne medarbejdere; registrere vand- og energiforbrug, foderforbrug, af-
faldsdannelse, samt anvendelsen af husdyrgødning og handelsgødning; udarbejde gød-
ningsplaner; samt have en nødfremgangsmåde ved uheld.  
 
Aabenraa Kommune vurderer ud fra virksomhedens redegørelse, at ansøger lever op til 
BAT indenfor management. 
 
Samlet vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer samlet set, med baggrund i de enkelte redegørelser for 
BAT, at ejendommen med den nuværende drift lever op til niveauet for BAT, for en ejen-
dom med den pågældende husdyrproduktion og størrelse, med de vilkår som i øvrigt er 
påbudt i forbindelse med denne revurdering i forhold til BAT.  
 
Aabenraa Kommune vurderer ud fra virksomhedens redegørelse, at ansøger lever op til 
BAT indenfor management. 
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9 Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
Ved ophør af driften på ejendommen vil følgende blive udført som forureningsbegræn-
sende foranstaltninger. Dels for at undgå forurening og dels for at undgå uhygiejniske 
forhold. 

- Alle anlæg tømmes og rengøres for rester af husdyrgødning, der bortskaffes efter 
gældende regler. 

- Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. bortskaffes i henhold til affaldsregu-
lativerne. 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det ved ophør af driften skal sikres, at de nødvendige 
foranstaltninger for at undgå forureningsfare foretages, og at stedet bringes tilbage til 
tilfredsstillende tilstand. Her tænkes der på bortskaffelse af husdyrgødning i staldene, 
affald, olietanke, maskiner og andet materiel. 
 
Der stilles vilkår om at kontakte kommunen ved hel eller delvis ophør af husdyrbruget 
med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. 
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10 Egenkontrol og dokumentation  
Redegørelse 
Ejer oplyser, at el- og vandmålere aflæses løbende, til kontrol af forbruget. 
 
Ejendommen forsynes med vand fra Lendemark Vandværk 
 
Affald afhentes af H.S. Petersen, der som minimum kvitterer på årlig basis. 
 
Der føres logbog over gyllebeholderen og derudover får bruger (Smedagervej 4, 6360 
Tinglev) udarbejdet foderplaner og udtaget ensilageprøver. Dyrene tilses flere gange 
dagligt, og bedriftens anlæg gennemgås dagligt. Der holdes opsyn med inventar, materi-
el og maskinpark. Der foretages service, reparationer og udskiftninger efter behov. 
 
Særlig opmærksomhed er rettet mod gyllebeholderen, der er monteret med overløbs-
alarm grundet den korte afstand til vandløb. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ovenfornævnte foranstaltninger til egenkontrol tilsam-
men med de stillede påbud sikrer den fornødne egenkontrol på ejendommen. Påbuddene 
skal sikre at betingelserne for denne revurdering overholdes og kan dokumenteres.  
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11 Bilag 
1. Ansøgningsskema, skemanr.: 94986 version 0, udskrevet den 9. januar 2017 

  
1.1. Situationsplan 
1.2. Beredskabsplan  
 

2. Vilkår i miljøgodkendelsen fra 2008 
 

 
 
 
































































