
 

 

 
 
Afgørelse om ikke godkendelsespligt til miljøgodkendelsen af husdyr-

bruget, Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa, matr.nr. 28 m.fl. Felsted Ejer-

lav, Felsted 

 
Aabenraa Kommunes Team Miljø har 21. juni 2017 truffet afgørelse om ikke 
godkendelsespligt til miljøgodkendelsen af husdyrbruget, Lyngskovvej 1, 6200 
Aabenraa, jf. § 12, stk. 3 i husdyrbrugloven1. 
 
Afgørelsen om ikke godkendelsespligt vedrører alene en ændring af anlægget til opbe-
varing af korn fra 2 kornsiloer med en bygningshøjde inkl. tag på 16,48 m, en diame-
ter på 7,76 m, et samlet grundareal på 190 m2 og en samlet kapacitet på ca. 1.424 
m3 (1.140 tons hvede) til 2 kornsiloer med en bygningshøjde inkl. tag på 19,54 m, en 
diameter på 7,76 m, et samlet grundareal på 190 m2 og en samlet kapacitet på ca. 
1.716 m3 (1.373 tons hvede). 
 
Afgørelsen kan i sin helhed ses nedenstående. 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 
 

• Afgørelsens adressat 
• Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser 

er berørt 
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• Sundhedsstyrelsen 
• Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Ar-

bejderbevægelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lo-
vens § 85 

• Lokale foreninger og organisationer, lovens § 86 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens § 87. 

                                           
1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 af lov om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer 
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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 27. juni 2017 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag, den 25. juli 2017, 
der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Der kan i øvrigt henvises til afgørelsens afsnit 4 ”Klagevejledning”. 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
Susanne Niman Jensen 
Miljøsagsbehandler 
Team Miljø  
Byg, Natur & Miljø 
Dir.tlf. 73 76 74 80 
 
Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk 
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Datablad 
Titel: Afgørelse om ikke godkendelsespligt til miljøgodkendelsen af 

husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa med senere æn-
dringer. Afgørelsen træffes i medfør af § 12, stk. 3 i lovbe-
kendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. 

 
Afgørelsesdato: 21. juni 2017 
 
Ansøger: Lars Jørgensen, Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa 
 
Telefonnr.:  7468 5901 
 
Mobilnummer: 4018 4081 
 
E-mail:  lyngskovvej@yahoo.dk 
 
Ejer af ejendommen: Lars og Birgit Jørgensen, Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa 
 
Kontaktperson: Lars Jørgensen, Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa 
 
Ejendomsnr.: 5800004909 
 
Matr.nr. og ejerlav: 28 m.fl. Felsted Ejerlav, Felsted 
 
CVR nr.:  21588903 
 
CVR/p nr.:  1005046582 
 
CHR nr.:  47909 
 
Biaktiviteter:  Ingen 
 
Andre ejendomme: Ingen 
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
 
Sagsbehandler, miljø: Susanne Niman Jensen   
 
Kvalitetssikring, miljø: Jon Kjær Jensen 
 
Sagsnr:  17/18464, dok. 18 
 
Eksterne høringer: Ingen 
 
Øvrige afgørelser: Ingen 
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning 

Aabenraa Kommunes Team Miljø modtog den 15. juni 2017 en anmeldelse om udvidelse 
af 2 siloer til opbevaring af korn fra Lars Jørgensen, Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa. An-
meldelsen er en ændring af den gældende afgørelse om ikke godkendelsespligt til miljø-
godkendelse af 7. maj 2014 med senere ændringer. Anmeldelsen fremgår af bilag 1. 
 

1.2 Ikke teknisk resumé 

Husdyrhold, staldanlæg og drift 

Dyreholdet samt stald- og gødningsopbevaringsanlægget på det miljøgodkendte husdyr-
brug på Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa udvides eller ændres ikke. 
 
Afgørelsen om ikke godkendelsespligt vedrører alene en ændring af anlægget til opbeva-
ring af korn fra 2 kornsiloer med en bygningshøjde inkl. tag på 16,48 m, en diameter på 
7,76 m, et samlet grundareal på 190 m2 og en samlet kapacitet på ca. 1.424 m3 (1.140 
tons hvede) til 2 kornsiloer med en bygningshøjde inkl. tag på 19,54 m, en diameter på 
7,76 m, et samlet grundareal på 190 m2 og en samlet kapacitet på ca. 1.716 m3 (1.373 
tons hvede). 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 

Ejendommen er beliggende i landzone og nord for Felsted. Landskabet er meget kuperet, 
og der er mange læhegn. 
 
450 m syd for anlægget er der etableret en øst-vest gående højspændingsledning. 550 m 
syd-øst for anlægget har der tidligere været placeret en vindmølle. 
 
Forurening og gener fra husdyrbruget 

Udvidelsen af anlægget til opbevaring af korn indebærer ikke forøget forurening eller 
andre virkninger på miljøet. 
 
Vurdering 

Aabenraa Kommune vurderer, at udvidelsen af anlægget til opbevaring af korn er er-
hvervsmæssig nødvendig 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 indvirkninger på miljøet. 
 
Aabenraa Kommune har truffet afgørelse om, at ændringen af anlægget til opbevaring af 
korn ikke kræver en forudgående godkendelse efter husdyrbrugloven. Der er ikke med-
delt byggetilladelse eller andre tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning end efter 
husdyrbrugloven. 
 

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-
dyrbrugloven1. 
 
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. 

                                           
1 Husdyrbrugloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 
med senere ændringer 
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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. 
 
Afgørelsen om ikke godkendelsespligt bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommu-
nes hjemmeside tirsdag den 27. juni 2017. Afgørelsen bliver fremsendt til de klageberet-
tigede, der er listet i afsnit 4 ”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 ændringer. 
 
Afgørelsen vedrører alene en ændring af anlægget til opbevaring af korn fra 2 kornsiloer 
med en bygningshøjde inkl. tag på 16,48 m, en diameter på 7,76 m, et samlet grundare-
al på 190 m2 og en samlet kapacitet på ca. 1.424 m3 (1.140 tons hvede) til 2 kornsiloer 
med en bygningshøjde inkl. tag på 19,54 m, en diameter på 7,76 m, et samlet grundare-
al på 190 m2 og en samlet kapacitet på ca. 1.716 m3 (1.373 tons hvede). 
 
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 ændringer. 
 
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 21. juni 2017  
 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
Susanne Niman Jensen 
Miljøsagsbehandler 
Team Miljø  
Byg, Natur & Miljø 
Dir.tlf. 73 76 74 80 
 
Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk 

 
 
 
 
 

                                           
2 Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 443 af 22. april 2014 af forvaltningsloven med senere ændringer 
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Generelle forhold 
Husdyrbruget er større end 210 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 12 i lovbe-
kendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med se-
nere ændringer. Aabenraa Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed. 
 

1.5 Beskrivelse af husdyrbruget 

Redegørelse 

Afgørelsen omfatter husdyrbruget, Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa med ejendoms nr. 
5800004909.  
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 47909, og virk-
somhedens CVR nr. er 21588903. 
 
Afgørelsen om ikke godkendelsespligt er baseret på de oplysninger, der fremgår af an-
meldelsen og ansøgningen, jf. bilag 1 og 2. 
 

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. 
 
De anmeldte ændringer vurderes herefter af kommunen.  

1.7 Gyldighed 

Afgørelsen om ikke godkendelsespligt bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 6 år 
efter afgørelsen er truffet.  
 
Afgørelsen anses for udnyttet, når udvidelsen er færdigmeldt.  

1.8 Retsbeskyttelse 

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

1.9 Revurdering 

Afgørelsen om ikke godkendelsespligt ændrer ikke på tidspunktet for, hvornår den første 
regelmæssige revurdering skal foretages.  
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2  Anlæg til opbevaring af korn 
Redegørelse 

Det godkendte anlæg til opbevaring af korn ønskes ændret fra 2 kornsiloer med en byg-
ningshøjde inkl. tag på 16,48 m, en diameter på 7,76 m, et samlet grundareal på 190 m2 
og en samlet kapacitet på ca. 1.424 m3 (1.140 tons hvede) til 2 kornsiloer med en byg-
ningshøjde inkl. tag på 19,54 m, en diameter på 7,76 m, et samlet grundareal på 190 m2 
og en samlet kapacitet på ca. 1.716 m3 (1.373 tons hvede). 
 
Ansøger oplyser, at udvidelsen af kornsiloerne er erhvervsmæssig nødvendigt, da ejen-
dommens kornafgrøder derved kan blive opbevaret og anvendt på ejendommen. Derved 
undgås unødvendig transport. Der bruges desuden ingen energi på tørring af kornet, og 
jf. en rapport fra institut for husdyrbiologi og –sundhed (Foulum) 2010 med titlen ”Næ-
ringsværdien i gastæt lagret korn sammenlignet med lagerfast korn” konkluderes, at 
gastæt opbevaret korn har en positiv effekt på grisenes fordøjelighed af fosfor (steg med 
12 %) sammenholdt med lagerfast, tørt opbevaret korn. Endvidere anføres, at et af per-
spektiverne ved gastæt opbevaring af korn er, at udskillelsen af kvælstof og fosfor redu-
ceres.  
 
De 2 siloer er etableret i tilknytning til det hidtidige bebyggelsesareal. 
 
Kornsiloerne er udført af galvaniserede, malede stålplader.  
 

 
Kort over anlægget på Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa 
 

Vurdering 

Aabenraa Kommune har foretaget en konkret vurdering af det fremsendte materiale og 
sammenholdt det med den gældende afgørelse om ikke godkendelsespligt af miljøgod-
kendelsen. Aabenraa Kommune har vurderet: 
 

• at udvidelsen af kornlageret er erhvervsmæssig nødvendigt 
• at ændringen af anlægget til opbevaring af korn kan karakteriseres som en ikke-

markant bygningsmæssig ændring, da placering og anvendelse ikke ændres, 
• at ændringen af anlægget til opbevaring af korn ikke kan påvirke de landskabelige 

værdier, 
• at ændringen af anlægget til opbevaring af korn fortsat etableres i tilknytning til 

det hidtidige bebyggelsesareal, og 
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• at dyreholdet samt stald- og gødningsopbevaringsanlægget på det miljøgodkendte 
husdyrbrug hverken udvides eller ændres. 

Alle øvrige forhold vedrørende forurening og gener fra husdyrbruget er fortsat som be-
skrevet og vurderet i miljøgodkendelsen af 17. marts 2009 med senere ændringer. 
 
Aabenraa kommune har konkret vurderet, at den ansøgte ændring af kornopbevaringen  
 
fra 2 kornsiloer med en bygningshøjde inkl. tag på 16,48 m, en diameter på 7,76 m, et 
samlet grundareal på 190 m2 og en samlet kapacitet på ca. 1.424 m3 (1.140 tons hvede) 
til 2 kornsiloer med en bygningshøjde inkl. tag på 19,54 m, en diameter på 7,76 m, et 
samlet grundareal på 190 m2 og en samlet kapacitet på ca. 1.716 m3 (1.373 tons hve-
de), er en ikke-markant bygningsmæssig ændring, der ikke ændrer ved forudsætninger-
ne for og vurderingerne i den gældende miljøgodkendelse med senere ændringer. I vur-
deringen af, at den bygningsmæssige ændring er en ikke-markant ændring indgår, at jf. 
bygningsreglementets regler, er kornsiloer under 20 m ikke underlagt landzonebestem-
melserne.   
 
Kommunen har samlet vurderet, at ændringen ikke kan indebære forøget forurening eller 
andre virkninger på miljøet. Den ansøgte ændring kræver derfor ikke en forudgående 
godkendelse, 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 jf. § 39 i Lov nr 1715 af 27. december 2016 om Miljø-og Fø-
devareklagenævnet 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 27. juni 2017 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag, 25. juli 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 Miljø-og Fødevareklagenævnet be-
stemmer 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: 

• Ansøger, digital post og e-mail: lyngskovvej@yahoo.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. Byggeanmeldelsen 
2. Brochuremateriale om gastæt silo til opbevaring af korn 
3. Situationsplan 
4. Oversigtsplan 1:10.000 

 
 
 
 

  
 










































