
 

 

Meddelelse af tillæg nr. 1 til husdyrbruget Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev 
 
Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur meddeler tillægsgodkendelse til hus-
dyrbruget Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev, i henhold til § 11, stk. 3 i lovbekendtgø-
relse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbug med senere 
ændring. 
 
Ejendommen meddeles tillægsgodkendelse til følgende: 

• Etablering af en gyllebeholder på 2.080 m3 
 
Tillægsgodkendelsen omfatter de nuværende stalde, gødningsopbevaringsanlæg, samt 
øvrige faste konstruktioner. Tillægsgodkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige 
aktiviteter på husdyrbruget Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev. 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

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

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

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til 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 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
Tlf.: 7376 7676 
 
Dato: 05-10-2017 
Sagsnr.: 17/6948 
 
Kontakt: Jon Kjær Jensen 
Direkte tlf.: 7376 6286 
E-mail: jkje@aabenraa.dk 

Digital annonce 
Til kommunens hjemmeside 
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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 10. oktober 2017 på Aabenraa Kommu-
nes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag, den 7. no-
vember 2017, der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Venlig hilsen 
 
 
Jon Kjær Jensen 
Miljøingeniør 
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Datablad 
Titel: Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af fjerkræbruget, Bajstrup By-

gade 74, 6360 Tinglev. Tillægsgodkendelsen meddeles i medfør 
af § 11, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 af 
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 

 
Godkendelsesdato: 5. oktober 2017 
 
Ansøger: Otto Jan Jensen, Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev 
 
Telefonnr.:  74 64 28 63 / 21 60 24 89 
 
E-mail:  bajstrupfriland@stofanet.dk 
 
Ejer af ejendommen: Otto Jan Jensen, Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev 
 
Kontaktperson: Otto Jan Jensen, Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev 
 
Ejendomsnr.: 5800012038 
 
Matr.nr. og ejerlav: 292 Stoltelund, Tinglev m. fl. 
 
CVR nr.:  18190532 
 
CVR/p nr.:  1001449823 
 
CHR nr.:  81812 
 
Biaktiviteter:  Ingen 
 
Andre ejendomme: Ingen 
 
Miljørådgiver: Louise H. Riemann, LHN, Industriparken 1, 6360 Tinglev, tlf. 

nr. 73 64 30 00 
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
 
Sagsbehandler, miljø: Jon Kjær Jensen   
 
Kvalitetssikring, miljø: Nikolaj Mazanti Aaslyng 
 
Sagsbehandler, natur: Tina Hjørne 
 
Kvalitetssikring, natur: Marie-Luise Meyhoff 
 
Sagsnr:  17/6948, dok. 64 
 
Tidligere afgørelser efter husdyrbrugloven: 

• 2. september 2010 meddelt § 11 miljøgodkendelse 
• 5. november 2012 meddelt § 12 miljøgodkendelse 

(bortfaldet) 
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Del I – Resumé og vilkår 
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1  Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om tillægsgodkendelse 
Aabenraa Kommune har den 20. februar 2017 modtaget ansøgning fra Otto Jan Jensen, 
Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev. Ansøger ønsker at opføre en gyllebeholder på 2.080 
m3 med en udvendig diameter på 25,68 m. Gyllebeholderen ønskes placeret på en mark 
ca. 630 m sydøst for de eksisterende bygninger  
 
Ansøgning med skemanr. 95842 er indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elek-
troniske ansøgningssystem. Ansøgningen er første gang indsendt den 20. februar 2017. 
Aabenraa kommune har modtaget den endelige version 3 den 24. marts 2017. Ansøgnin-
gen fremgår af bilag 1. 
 
Fjerkræbruget blev miljøgodkendt den 2. september 2010, jf. § 11, stk. 2 i husdyrbrug-
loven. Endvidere blev fjerkræbruget miljøgodkendt den 5. november 2012, jf. § 12, stk. 
2 i husdyrbrugloven. Denne godkendelse blev dog aldrig udnyttet, og er derfor bortfal-
det. 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med tillægget at: 

• Etablere en gyllebeholder på 2.080 m3. 
 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Husdyrhold, staldanlæg og drift 
Aabenraa Kommune har den 2. september 2010 meddelt miljøgodkendelse til en produk-
tion af 21.650 årshøner, 3 heste og 2 geder svarende til 132,15 DE i 2010 (129,04 DE i 
nugældende omregningsfaktorer).  
 
Da den ny gyllebeholder ønskes placeret i en afstand af ca. 630 m fra den eksisterende 
bygningsmasse, søges der om et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse. Gyllebe-
holderen ønskes opført uden teltoverdækning. Elementerne på beholderen er 4,25 m 
høje hvoraf ca. 2 meter bliver under jorden og ca. 2,25 m bliver over jorden. 
 
Der sker ingen ændringer i husdyrholdet eller driftsformen i forhold til nugældende miljø-
godkendelse. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Ejendommen er beliggende i landzone sydøst for Bajstrup. Landskabet omkring ejen-
dommen er præget af intensiv landbrugsdrift, dog med et større naturområde i forbindel-
se med det beskyttede vandløb Gejlå. 
 
Den ønskede placering er valgt, da den ligger ideelt i forhold til ejendommens markdrift 
og med god afstand til bebyggelse og § 3 arealer. Samtidig sikrer beliggenheden, at be-
holderen bliver så lidt synligt som muligt. Omkring den ny beholder er der eksisterende 
levende hegn mod alle sider. Udelukkende på en kort strækning, fra syd mod nord af 
Nørrebækvej, vil det være muligt at se beholderen. 
 
I forhold til alternative placeringer af gyllebeholderen, er en placering i tilknytning til ek-
sisterende bygninger fravalgt, idet beholderen vil komme meget tæt på naboer og samlet 
bebyggelse i Bajstrup by. Da Gejlå samtidig løber syd for ejendommen, vil det ikke være 
optimalt at placere gyllebeholderen her, hvorfor denne placering også er fravalgt. 
 
Forurening og gener fra husdyrbruget 
Den nye gyllebeholder vurderes ikke at indebære forøget forurening eller andre virknin-
ger på miljøet. 
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Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Der ligger en mose, som kan betegnes som et særlig værdifuldt naturområde, beskyttet 
efter § 7 kategori 1 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. inden for en afstand af 
ca. 1,8 km nord for det eksisterende anlæg og inden for en afstand af ca. 2,4 km fra den 
ansøgte gyllebeholder. Mosen ligger i Natura 2000-området Tinglev Sø og Mose, Ulvemo-
se og Terkelsbøl Mose. 
 
Der ligger en mose, som kan betegnes som et særligt værdifuldt naturområde, beskyttet 
efter § 7 kategori 2 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. inden for en afstand af 
ca. 1,4 km vest for det eksisterende anlæg og inden for en afstand af ca. 880 meter fra 
den ansøgte gyllebeholder.  
 
Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 1,5 km nord for bedriften og ca. 2,2 km nord 
for den nye gyllebeholder. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at gyllebeholderen er erhvervsmæssig nødvendig for ejen-
dommens drift som landbrugsejendom. 
 
Aabenraa Kommune har vurderet, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstalt-
ninger til at forebygge og begrænse forureningen og gener fra husdyrbrugets anlæg ved 
anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Kommunen vurderer endvidere, at husdyr-
bruget med de ansøgte ændringer kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på 
miljøet, såfremt vilkårene i tillægsgodkendelsen overholdes.  
 
Aabenraa Kommune meddeler tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af fjerkræbruget 
Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev. Endvidere meddeles der dispensation fra afstandskra-
vet til naboskel mod matr.nr. 296 Stoltelund, Tinglev, der har anden ejer end ansøger.  
 
Der er ikke meddelt byggetilladelse eller andre tilladelser/godkendelser efter anden lov-
givning end efter husdyrbrugloven. 

1.3 Offentlighed 
Ansøgningen om tillæg nr. 1 har ikke været offentligt annonceret, da Aabenraa Kommu-
ne har vurderet, at gyllebeholderen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på miljøet, 
jf. § 55, stk. 2 i husdyrbrugloven1. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev er blevet orienteret om ansøgningen. 
 
Gyllebeholderen grænser op til naboskel mod matr.nr. 296 Stoltelund, Tinglev, der har 
anden ejer end ansøger. Ejer af naboejendommen er derfor blevet hørt om beholderens 
placering, forud for meddelelse af dispensation fra afstandskravet til naboskel. 
 
Der er ingen beboelser inden for det beregnede konsekvensområde for lugtemission 
(286,22 m) med gyllebeholderen som centrum. 
 
Ansøgningen og udkastet til afgørelse er ikke blevet sendt til andre parter, jf. § 19, stk. 1 
i forvaltningsloven2. 
 
Ansøgning og udkastet til afgørelsen er sendt til matrikulære naboer, da Aabenraa Kom-
mune vurderer at projektet kan have betydning for de matrikulære naboer jf. § 56, stk. 2 
i lovbekendtgørelse nr. 422 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 
med senere ændring. 
 

                                           
1 Husdyrbrugloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 
med senere ændring. 
2 Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven med senere ændring. 
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Udkastet til tillæg nr. 1 blev sendt i høring hos ansøger, rådgiver og øvrige parter den 6. 
september 2017. Der var en frist på 3 uger til at fremsende bemærkninger til ansøgnin-
gen og udkastet. 
 
Aabenraa Kommune modtog ingen kommentarer. 
 
Udkastet blev endvidere tilsendt ansøger den 28. september 2017, med en frist på 2 
uger til at fremsende bemærkninger til udkastet. 
 
Ansøger havde ingen kommentarer. 
 
Den meddelte tillægsgodkendelse bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside tirsdag den 10. oktober 2017. Afgørelsen bliver fremsendt til de klageberet-
tigede, der er listet i afsnit 4 ”Klagevejledning”. 

1.4 Meddelelse af tillæg nr. 1 
Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur meddeler tillæg nr. 1 til miljøgodkendel-
sen, jf. § 11, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse 
m.v. af husdyrbrug. 
 
Tillægsgodkendelsen omfatter: 

• Etablering af en fritliggende gyllebeholder på 2.080 m3 uden teltoverdækning 
 
Aabenraa Kommune meddeler dispensation fra afstandskravet på 30 m til naboskel, så 
gyllebeholderen kan etableres ca. 12 m vest for skellet mod matr.nr. 296 Stoltelund, 
Tinglev. 
 
Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter byggetilladelse eller andre 
tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrbrugloven. 
 
Tillægsgodkendelsen meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 11, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodken-

delse m.v. af husdyrbrug.  
• i henhold til de fastsatte vilkår. 

 
Tillæg nr. 1 gælder kun for det ansøgte. Der må således ikke ske udvidelse eller ændring 
af husdyrbruget, før udvidelsen eller 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 tillægsgodkendelse. 
 
Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: 

• overholder bekendtgørelsens fire beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor 
og nitrat. 

• lever op til kravene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik. 
• ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt. 
• ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, arts-

fredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart 
op til husdyrbrugets arealer. 

• ikke vil have væsentlige virkninger på de landskabelige værdier. 
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Den 5. oktober 2017 
 

                                                 
Jon Kjær Jensen   Tina Hjørne 
Miljøingeniør     Natursagsbehandler 
Team Miljø     Team Natur 
Byg, Natur & Miljø   Kultur, Miljø & Erhverv 
Direkte 7376 6286   Direkte 7376 7284 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
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2  Vilkår 

2.1 Generelle forhold 
Nedenstående nummerering af vilkårene følger så vidt muligt nummereringen af vilkåre-
ne i den gældende miljøgodkendelse fra den 2. september 2010. 
 
Beskrivelse af husdyrbruget 
 Nyt vilkår 1a: 

Ny gyllebeholder skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de 
oplysninger, der fremgår at det vedlagte ansøgningsmateriale, skema nr. 
95842, version 3, dateret den 29. marts 2017 og med de vilkår, der fremgår af 
tillægsgodkendelsen. 
 

Gyldighed 
 Nyt vilkår 3a: 

Tillæg nr. 1 bortfalder, såfremt det ikke er udnyttet inden 6 år efter datoen for 
meddelelsen af tillægget. 

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 
Placering i landskabet 
 Nyt vilkår 3b: 

Der skal etableres og vedligeholdes et 3-rækket læghegn syd for gyllebeholderen 
med maks. 15 m afstand fra gylletanken. Læghegnet skal bestå af egnstypisk træer 
og buske, som i løbet af 4-5 år vil give en vedvarende, effektiv og visuel afskærm-
ning. Der må etableres en gennemkørsel på maks. 15  m. Beplantning skal foreta-
ges den førstkommende plantesæson efter anlægget er taget i brug. Der må ikke 
etableres en jordvold ved beholderen. 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
Driftsforstyrrelser og uheld 
 Nyt vilkår 28b: 

Der skal når tillægsgodkendelsen er taget i brug fremsendes en ajourført be-
redskabsplan til Aabenraa Kommune. 

2.4 Gødningsproduktion og –håndtering 
Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

Vilkår 29 ændres til: 
Fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost fra produktionen skal behandles og 
opbevares som beskrevet i ansøgningsskema nr. 95842 ver. 3., med opblanding af 
ca. 70% af gødningen til gylle, og med placering af henholdsvis 15% af gødningen i 
gødningshus og de resterende 15% i markstak. 

 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
 Nyt vilkår 34a: 

Ny gyllebeholder skal tømmes ved at gyllen suges direkte over i gyllevogn med 
påmonteret læssekran. 

2.5 Husdyrbrugets ophør 
 Nyt vilkår 51a: 

Ny Gyllebeholder skal fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften, eller 
når gyllebeholderen ikke kan nyttiggøres på anden vis inden for lovgivningens 
rammer, herunder planloven. 
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2.6 Egenkontrol og dokumentation 
Opbevaringsanlæg husdyrgødning 
 Nyt vilkår 53a: 

Ny gyllebeholder skal tømmes mindst en gang om året, hvor den skal gennemgå et 
visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen skal registreres i 
driftsjournalen. 
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3  Generelle forhold 
Husdyrbruget har en samlet årlig produktion, der er større end 75 dyreenheder, men 
mindre end 250 dyreenheder. Husdyrbruget er derfor omfattet af § 11 i lovbekendtgørel-
se nr. 244 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere æn-
dring. Husdyrbruget er godkendelsespligtigt, og Aabenraa Kommune er godkendelses- og 
tilsynsmyndighed. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en tillægsgodkendelse vurdere, om 
udvidelsen kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om udvidelsen 
giver en belastning på miljøet og naturen herunder belastningen med nitrat og fosfor. 
Naturvurderingen omfatter udvidelsens påvirkninger af beskyttet natur i henhold til både 
husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EF-habitat- og fuglebeskyttelsesområ-
der. Desuden skal kommunen vurdere, om diverse afstandskrav overholdes, at de land-
skabelige værdier ikke tilsidesættes, og at kravet om BAT er opfyldt, samt sikre at uheld 
forebygges. Kommunen skal endvidere foretage en samlet vurdering af alle etableringer, 
udvidelser eller ændringer foretaget siden den 1. januar 2007 på husdyrbruget, inklusive 
bedriftens arealer, dog højst over en 8-årig periode. 
 
Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgnin-
gen. Ansøgningen er indsendt den 20. februar 2017, hvilket betyder, at ammoniakemis-
sionen skal reduceres med 30 % i forhold til det fastsatte bedste staldsystem. 
 
Denne tillægsgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for udvidelsen af det eksi-
sterende og miljøgodkendte husdyrbrug. Vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af 
de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes 
udenlandsk arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 
 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Tillæg nr. 1 og miljøgodkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på 
fjerkræbruget Bajstrup Bygade 74, 6360 Tinglev, med ejendoms nr. 5800012038.  
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 81812, og 
virksomhedens CVR nr. er 18190532. 
 
Tillæg nr. 1 er baseret på de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema nummer 
95842, version 3, modtaget og udskrevet i Aabenraa Kommune den 29. marts 2017 fra 
www.husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den 
miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag 1 – 1.4. Endvidere er skema nr. 100903 
lagt til grund for 8-års beregningerne for ammoniak. 
 

3.2 Meddelelsespligt 
Tillæg nr. 1 og miljøgodkendelsen gælder for hele husdyrbruget. Der må ikke ske udvi-
delser eller ændringer i dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødnings- og ensilageop-
bevaringsanlæggene og lignende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. 
De anmeldte ændringer vurderes herefter af Kommunen.  
 

3.3 Gyldighed 
Tillæg nr. 1 bortfalder, såfremt det ikke er udnyttet inden for 6 år efter, at godkendelsen 
er meddelt. Godkendelsen anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet. 
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Såfremt afgørelsen bliver påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, forlænges fristen 
for udnyttelsen med den tid, hvor klagesagen har verseret hos Miljø- og Fødevareklage-
nævnet, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 
 
Vilkårene i denne tillægsgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det 
tidspunkt, hvor godkendelsen udnyttes. 
 
Herefter gælder det, at hvis den meddelte tillægsgodkendelse ikke har været udnyttet 
helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tillægsgodkendel-
se, der ikke har været udnyttet de seneste tre år. 
 
Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., 
betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 
 

3.4 Retsbeskyttelse 
Med dette tillæg nr. 1 følger der en 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i til-
læg nr. 1 indtil den 5. oktober 2025. 
 
Aabenraa Kommune kan dog tage tillægsgodkendelsen op til revurdering inden for de 8 
år og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 

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

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

delsens meddelelse. 
 
Det samme er tilfældet, hvis: 

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

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

 

3.5 Revurdering af tillæg nr. 1 
Husdyrbruget er ikke et IE-brug. Derfor skal det alene revurderes, såfremt husdyrbruget 
ikke lever op til krav om totaldeposition for ammoniak efter §§ 25 og 26 i bekendtgørelse 
nr. 916 af 23. juni 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, og revurderin-
gen skal alene omhandle det forhold. 
 
Den første regelmæssige vurdering om tillæg nr. 1 skal revurderes, skal foretages, når 
der er forløbet 8 år. Det er planlagt at foretage den første vurdering om revurdering i 
2025. 
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4  Klagevejledning 
Tillægsgodkendelsen er meddelt i medfør af lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændring og kan i medfør af lovens 
§ 76 påklages til 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 10. oktober 2017 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget senest tirsdag, den 7. november 
2017, der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 80, stk. 1 fremgår, at en 
klage har opsættende virkning, med mindre Miljø-og Fødevareklagenævnet bestemmer 
andet. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen. 
 
Afgørelsen kan påklages af: 

• Afgørelsens adressat 
• Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt 
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• Sundhedsstyrelsen 
• Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevæ-

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

 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen 
er offentligt bekendtgjort. 
 
Parter og klageberettigede, har ifølge forvaltningslovens § 9 ret til aktindsigt. Eventuel 
aftale herom kan træffes med Team Miljø eller Team Natur. 
 
Udkast til dette tillæg er forud for meddelelsen blevet sendt til nedenstående. 
 

• Ansøger, digital post 
• Miljørådgiver , LHN, lhr@lhn.dk  
• Part, ejer af matr.nr. 296 Stoltelund, Tinglev 
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Tillægget er blevet sendt enten som digital post, pr. brev eller pr. e-mail til nedenståen-
de. 
 

• Ansøger, digital postkasse 
• Miljørådgiver , LHN, lhr@lhn.dk  
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, sesyd@sst.dk   
• Danmarks Naturfredningsforening, dnaabenraa-sager@dn.dk  
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, aabenraa@dn.dk  
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  
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Del II – Redegørelse og vurdering 
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5  Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

5.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v.  
Redegørelse 
Ejendommen er beliggende i landzone sydøst for landsbyen Bajstrup. Landskabet rundt 
omkring ejendommen er åbent, dog med læhegn og andre husdyrbrug. Syd for ejen-
dommen ligger et større varieret naturområde centreret omkring Gejlå. 
 
Den nye gyllebeholder er erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommen. For at minimere 
transport i nærhed af stalden og for at sikre en sikker og kørefast adgang til gyllebehol-
deren, ønskes en placering tæt på offentlig vej. 
 
Der er ca. 540 m fra gyllebeholderen til den nærmeste beboelse Bajstrup Bygade 76, 
6360 Tinglev. Ejendommen er en ejendom med landbrugspligt efter landbrugslovens reg-
ler. Ejendommen ejes ikke af driftsherren. Beboelsen er beliggende nord for gyllebehol-
deren. 
 
Der er ca. 970 m fra gyllebeholderen til den nærmeste samlede bebyggelse, der er en del 
af landsbyen Bajstrup. Den samlede bebyggelse er beliggende nordvest for gyllebeholde-
ren. 
 
Der er ca. 3 km fra gyllebeholderen til den nærmeste byzone, der er Tinglev. Byzonen er 
beliggende nordvest for gyllebeholderen. 
 
Kort nr. 1. Oversigtskort over ejendommens placering i landskabet 
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Tabel 1. Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse - § 6 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens 
rammedel fremtidigt 
byzoneområde 

Ca. 3 km 
Fra gyllebeholderen til byzonen 
med plan nr. 4.1.020.B i tinglev 

50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens 
rammedel fremtidigt 
sommerhusområde 

Ca. 13 km 
Fra gyllebeholderen til sommer-
husområdet Kollund Østerskov 
med plan nr. 3.7.001.S 

50 m 

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

Ca. 980 m 
Fra gyllebeholderen til landsbyen 
Bajstrup med plan nr. 4.8.004.L 

50 m 

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

Ca. 3 km 
Fra gyllebeholderen til det rekre-
ative område Veterbæk Moto-
cross med plan nr. 3.9.005.F 

50 m 

Nabobeboelse Ca. 670 m 
Fra gyllebeholderen til Bajstrup 
Bygade 77, 6360 Tinglev 

50 m 

 
 

Tabel 2. Afstandskrav - § 8 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Ikke-almene vandforsy-
ningsanlæg 

Ca. 480 m 
Vandforsyningsboring, DGU nr. 
168.796, nord-nordøst for gyl-
lebeholderen 

25 m 

Almene vandforsynings-
anlæg 

Ca. 3,5 km 
Tinglev vandværk, Tømrersvin-
get 15, 6360 Tinglev 

50 m 

Vandløb Ca. 457 m 
Gejlå, Regulativ nr. 4254. 
Vandløbet er beliggende nord 
for gyllebeholderen  

15 m 

Dræn > 15 m 
Der er ingen markdræn inden 
for 15 m fra gyllebeholderen  

15 m 

Sø Ca. 256 m 
Sø på matr. nr. 294 Stoltelund, 
Tinglev, nordøst for gyllebehol-
deren 

100 m 

Offentlig vej Ca. 31 m 
Fra gyllebeholderen til Nørre-
bækvej 

15 m 

Levnedsmiddelvirksomhed Ca. 2,6 km 
Fra gyllebeholderen til Natur-
mælk Amba, Gerrebækvej 24, 
6360 Tinglev 

25 m 

Beboelse på samme ejen-
dom 

Ca. 558 m Til beboelsen 15 m 

Naboskel Ca. 12 m 
Fra Ny gyllebeholder til matr.nr. 
296 Stoltelund, Tinglev, som 
har anden ejer end ansøger 

30 m 



 

 

19

 
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Den nye gyllebeholder sydøst for ejendommen ligger ikke inden for udpegningen for ”Kir-
kebyggelinien” eller udpegningen ”Kirkelandskaber”. Nærmeste kirkelandskab Tinglev 
Kirke, ligger ca. 4,5 km nordvest for gyllebeholderen. 
 
Kystnærhedszonen 
Den nye gyllebeholder ligger ikke indenfor udpegningen ”Kystnærhedszonen”.  
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Den nye gyllebeholder ligger ikke indenfor udpegningen ”Lavbund og okker”. Nærmeste 
lavbundsareal, Lavbund klasse II - Middel risiko for okkerudledning ligger ca. 380 m 
nordvest for gyllebeholderen. 
 
Skovrejsningsområder 
Den nye gyllebeholder ligger indenfor udpegningen ”Skovrejsningsområde”. 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Den nye gyllebeholder ligger ikke indenfor udpegningen ”Strandbeskyttelseslinie”. 
 
Klitfredningslinie 
Den nye gyllebeholder ligger ikke indenfor udpegningen ”Klitfredningslinie”. 
 
Skovbyggelinie 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningen ”Skovbyggelinie”. Nærmeste 
skovbyggelinie ligger ca. 150 m vest for gyllebeholderen. 
 
Sø- og åbeskyttelseslinie 
Den nye gyllebeholder ligger ikke indenfor udpegningen ”Sø- og åbeskyttelseslinier”. 
Nærmeste sø- og åbeskyttelseslinie ligger ca. 300 m nord for gyllebeholderen. 
 
Fredede områder, fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinier 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningerne ”Fredede områder forslag”, 
”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinien for for-
tidsminder. 
  
Beskyttede sten- og jorddiger 
Den nye gyllebeholder grænser ikke op til et beskyttede sten- og jorddiger. 
 
Vurdering 
Afstandskrav § 6 
I henhold til § 6 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er etablering af anlæg 
samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, 
der medfører forøget forurening, ikke tilladt inden for eller i en afstand af mindre end 50 
m fra 1) eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller 
sommerhusområde, eller 2) områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, 
blandet bolig og erhvervsformål, eller til offentlige formål med henblik på beboelse, insti-
tutioner, rekreative formål og lign. 
Etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug, der med-
fører forøget forurening, er heller ikke tilladt inden for en afstand af 50 m fra nabobebo-
else. 
 
Der foretages ingen ændringer/udvidelser indenfor de nævnte afstandskrav. Det vurde-
res derfor, at udvidelsen er i overensstemmelse med lovens krav. 
 
Det fremgår af tabel 1, at alle afstandskrav, jf. § 6 i husdyrbrugloven, er overholdt. 
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Afstandskrav § 8 
Det fremgår af tabel 2, at afstandskravet til naboskel ikke er overholdt. Alle øvrige af-
standskrav, jf. § 8 i husdyrbrugloven, er overholdt. 
 
Gyllebeholderen overholder ikke afstandskravet på 30 m til naboskel mod matr. nr. 296 
Stoltelund, Tinglev mod øst. Der søges om dispensation fra afstandskravet. 
 
Dispensation 
Der er udsendt partshøring i forbindelse med dispensationsansøgningen for afstandskrav 
til naboskel mod matr. nr. 296 Stoltelund, Tinglev. Der er ikke indkommet kommentarer 
til placeringen i forbindelse med partshøringen. 
 
Aabenraa Kommunes vurderer, at der kan meddeles dispensation fra afstandskravet på 
30 m til naboskel, så gyllebeholderen kan etableres som ansøgt.  
 
Bygge- og beskyttelseslinier 
Den nye gyllebeholder er ikke beliggende inden for bygge- eller beskyttelseslinier i for-
hold til kirke og fortidsminde, kyst, strand, klit, sø, å, lavbund og skovbyggelinien. 
 
Aabenraa Kommune vurderer derfor, at etableringen af gyllebeholderen kan foretages i 
overensstemmelse med de restriktioner, der er for nye anlæg i forhold til bygge- og be-
skyttelseslinier. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at ejendommen kan drives uden påvirkning af 
bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv., når gældende lovgivning i naturbeskyttel-
sesloven og museumsloven overholdes, og at det ikke er relevant at stille yderligere vil-
kår til dette. 
 
Gyllebeholderen er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens fortsatte drift, da mu-
ligheden for at bruge flydende husdyrgødning muliggør en optimal fordeling af nærings-
stofferne, og dermed forbedret driftsøkonomi. Samtidig gøres fordelingen mere smidig og 
der gives mulighed for en større fleksibilitet. 

5.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
Ejendommen er beliggende i landzone sydøst for landsbyen Bajstrup. Landskabet rundt 
omkring ejendommen er åbent, dog med læhegn og andre husdyrbrug. Syd for ejen-
dommen ligger et større varieret naturområde centreret omkring Gejlå. 
 
Ansøger anfører, at den ønskede placering er valgt, da den ligger optimalt i forhold til 
ejendommens markdrift og langt fra bebyggelse og § 3 arealer. Samtidig placeres gylle-
beholderen i landskabet, så den kommer til at fremgå så lidt synlig som muligt. Rundt 
om den ny beholder er der allerede levende hegn mod flere sider. Fra syd mod nord af 
Nørrebækvej vil der dog være en lille strækning hvor gyllebeholderen kan ses fra Nørre-
bækvej.  
 
Alternativet til den ønskede placering af gyllebeholderen er en placering i tilknytning til 
eksisterende bygninger. Dette alternativ er fravalgt, da gyllebeholderen i dette tilfælde 
vil komme til at ligge meget tæt på naboer samt samlet bebyggelse i Bajstrup by. Gejlå 
løber syd for ejendommen, hvorfor det heller ikke vil være optimalt at placere gyllebe-
holderen på arealerne umiddelbart syd for ejendommen. På den baggrund er denne pla-
cering også fravalgt. 
 
Nedenstående foto er taget fra syd mod nord på Nørrebækvej. Gyllebeholderen ønskes 
placeret i ”åbningen” midt i billedet. 
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Nedenstående foto er taget fra Nørrebækvej umiddelbart ud for den ønskede placering. 
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I nedenstående tabel er den fritliggende gyllebeholder beskrevet. 
 
Tabel 3. Bygninger og materialevalg 

Bygning 
Grundplan 
og rumfang 

Bygnings-
højde og 
diameter 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

Ny gyllebe-
holder 

A=518 m2 
V=2.080 m3 

h=2,25 m  
d=25,68 m 

Grå betonelementer  

Opbevaring af 
gylle fra fast 
gødning der 
opblandes 
med vand 

 
Områder med landskabelig værdi 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningen ”Værdifulde kystlandskaber”.  
 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningen ”Værdifulde landskaber”.  
 
Uforstyrrede landskaber 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningen ”Større sammenhængende 
landskaber”. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for udpegningen ”Værdifulde kulturmiljøer”. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Den nye gyllebeholder ligger ikke inden for ”områder med særlige naturbeskyttelsesinte-
resser” eller ”Potentielle naturbeskyttelsesområder”. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 600 m til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et moseområde nordøst for 
den nye gyllebeholder. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 2,2 km nord for gylle-
beholderen. Området er Natura 2000 område nr. Ino98, Tinglev sø og mose, Ulvemose 
og Terkelsbøl Mose, herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F62, Tinglev sø og mose, Ul-
vemose og Terkelsbøl Mose 
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 18 km øst for 
ejendommen. Området er Natura 2000 område nr. Ino102, Flensborg Fjord og Nybøl 
Nor, herunder fuglebeskyttelsesområde nr. F64, Flensborg Fjord og Nybøl Nor. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Den nye gyllebeholder ligger ikke indenfor udpegningen. Nærmeste udpegningen er en 
beskyttet sø ca. 260 m nordøst for gyllebeholderen. 
 
Områder med særlig geologisk værdi 
Den nye gyllebeholder ligger indenfor udpegningen ” Værdifulde geologiske områder” 
 
Øvrige udpegninger 
Den nye gyllebeholder ligger ikke indenfor udpegningen ”Boligområder”, ”Blandet bolig- 
og erhvervsområder”, ”Centerformål”, ”Erhvervsområder”, ”Rekreative områder”, ”Of-
fentlige formål”, ”Sommerhusområder”. 
 
 



 

 

23

Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den nye gyllebeholder er erhvervsmæssig nødvendig for 
ejendommens fortsatte drift, og at den valgte placering af den nye gyllebeholder er be-
grundet ud fra hensynet for at beskytte husdyrene, sikre hygiejnen samt beskytte ådalen 
og åen Gejlå. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at den nye gyllebeholder uden teltoverdækning kan place-
res som ønsket i tilknytning til den eksisterende beplantning mod øst dog min. 15 m til 
vej og markboring, min. 12 m til naboskel og min. 100 m til vandløb og vandhuller. 
 
Der stilles vilkår om, at der etableres og vedligeholdes et 3-rækket læhegn syd for gylle-
beholderen, med maks. 15 m afstand fra beholderen. Der må etableres én gennemkørsel 
på maks. 15 m mod syd. Hegnet skal bestå af egnstypiske træer og buske, som i løbet af 
4-5 år giver en vedvarende, effektiv afskærmning. Beplantning skal foretages den først-
kommende plantesæson efter anlægget er taget i brug. 
Der må ikke etableres en vold omkring gyllebeholderen. 
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6  Husdyrhold, staldanlæg og drift 

6.1 Husdyrhold og staldindretning 
Husdyrhold og staldindretning er som beskrevet i den gældende godkendelse fra den 2. 
september 2010. 
 
Samlet vurdering af alle etableringer 
I henhold til § 26, stk. 2 i husdyrbrugloven skal kommunen foretage en samlet vurdering 
af alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden den 1. januar 2007 på 
husdyrbruget, inklusiv bedriftens arealer, dog højest over en 8-årig periode. 
 
Indenfor de seneste 8 år er der den 2. september 2010 meddelt miljøgodkendelse af 
ejendommen til udvidelse af produktionen fra 119,54 DE (gamle DE) svarende til 510 
søer på friland til 129,04 DE*, svarende til 21.650 årshøner, tre heste og to geder. 
 
*DE er tilpasset nye normtal. 
 
I 2012 er der meddelt en miljøgodkendelse jf. § 12 stk. 2, der ikke er blevet udnyttet. 
 
I dette tillæg er der ingen ændring af dyreholdet men udelukkende opførelse af en ny 
gyllebeholder. 
 
Det vil sige, at siden 2009 er der således ændret i produktionen fra 119,54 DE (gamle 
DE) svarende til 510 søer på friland til 129,04 DE*, svarende til 21.650 årshøner, tre 
heste og to geder. 
 
Skema 95842 er ansøgningen fra nærværende godkendelse. 
Det fiktive skema 100903 tager udgangspunkt i en nudrift på 1,65 DE (8 års beregning – 
”worst case”). 
 
Tabel 4. Ammoniaktab – uddrag fra diverse beregninger i de digitale ansøgningsskemaer. 

 
Skema 95842  

(Kg N/år) 

Skema 100903 

(Kg N/år) 

Nudrift 2010  0 

Ansøgt 2010 2.778,17  

Ansøgt 2017 2.118,46 2.118,46 

 
Af tabellen ovenfor ses det, at ammoniakemissionen i ansøgt drift er faldet i forhold til 
ansøgt drift i 2010. 
 
Med henvisning til afsnit 8.8, som viser, at beskyttelsesniveauet for ammoniakdeposition 
til sårbare naturområder er overholdt, er det Aabenraa Kommunes vurdering, at den an-
søgte ændring og udvidelse over en 8-årig periode lever op til kravene. 
 

6.2 Ventilation 
Ventilation er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse fra den 2. september 
2010. 
 

6.3 Fodring 
Fodring er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse fra den 2. september 2010. 
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6.4 Opbevaring og håndtering af foder 
Opbevaring og håndtering af foder er som beskrevet i gældende miljøgodkendelse fra 
den 2. september 2010. 
 

6.5 Rengøring af stalde 
Rengøring af stalde er som beskrevet i gældende miljøgodkendelse fra den 2. september 
2010. 
 

6.6 Energi- og vandforbrug 
Energi- og vandforbrug er som beskrevet i gældende miljøgodkendelse fra den 2. sep-
tember 2010. 
 

6.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Spildevand samt tag- og overfladevand er som beskrevet i gældende miljøgodkendelse 
fra den 2. september 2010. 
 

6.8 Kemikalier og medicin 
Kemikalier og medicin er som beskrevet i gældende miljøgodkendelse fra den 2. septem-
ber 2010. 
 

6.9 Affald 
Affald behandles som beskrevet i gældende miljøgodkendelse fra den 2. september 2010.  
 
Døde dyr placeres som beskrevet i gældende miljøgodkendelse fra den 2. september 
2010. 
 

6.10 Olie 
Olie håndteres som beskrevet i gældende miljøgodkendelse fra den 2. september 2010. 
 

6.11 Driftsforstyrrelser og uheld 
Redegørelse 
Etablering og anvendelse af den nye gyllebeholder forventes ikke at give anledning til 
driftsforstyrrelser og uheld.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den nye gyllebeholder ikke vil medføre driftsforstyrrel-
ser eller uheld udover det beskrevne i gældende miljøgodkendelse fra den 2. september 
2010.  
 
Der stilles vilkår om, at husdyrbrugets beredskabsplan revideres og fremsendes til 
Aabenraa Kommune når tillægsgodkendelsen udnyttes.  
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7  Gødningsproduktion og –håndtering 

7.1 Gødningstyper og -mængder 
Redegørelse 
I den gældende miljøgodkendelse fra den 2. september 2010, er det på grundlag af de 
dagældende normtal blevet beregnet, at der årligt produceres 548 tons gødning, jf. ne-
denstående tabel. Hobbydyrene er udegående hele året med mulighed for at søge læ i 
hytter. Der opsamles således ikke husdyrgødning fra hobbydyrene. 
 
Tabel 5. Produceret husdyrgødning – gældende miljøgodkendelse 

Dyretype Gødningstype 
Mængde 
(ton før) 

Høns Fast 427 

Høns Dybstrøelse 121 

Årsproduktion 548 
 
I nedenstående tabel redegøres for den producerede mængde gødning, dybstrøelse og 
fjerkrægylle efter opførelsen af gyllebeholderen. 
 
Tabel 6. Produceret husdyrgødning – efter tillæg nr. 1 

Dyretype Gødningstype 
Mængde 
(ton efter) 

Høns Fast - 

Høns Dybstrøelse 121 

Høns Blandet gylle 1.827 

Årsproduktion 1.948 
 
De 427 ton fast gødning bliver ved opblanding med 1.400 m3 vand til ca. 1.827 ton 
(1856 m3) fjerkrægylle.  
 
Ejer forventer, at 70% af gødningen opblandes til gylle, at 15% lægges i gødningshus og 
at 15% lægges i markstak 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der i tilstrækkelig grad er redegjort for produktionen af 
gødningstyper og –mængder ved ovenstående. 
 

7.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning  

7.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Der etableres en gyllebeholder på 2.080 m3. 
 
Gødningen i form af fast møg tilføres gyllebeholderen og opblandes med vand fra en 
markboring til gylle. Mængderne er beregnet i nedenstående tabel.  
 
Med en opbevaringskapacitet på 2.080 m3 er der tilstrækkelig kapacitet til opbevaring af  
13,4 måneders produktion, givet at der produceres 1.856 m3 gylle om året. 
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på husdyrbru-
get, og at husdyrbruget opfylder kravene til opbevaring af flydende husdyrgødning m.m., 
jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at en opbevaringskapacitet på 2.080 m3 er pas-
sende, i forhold til den mængde fjerkrægylle der vil blive produceret på ejendommen. 
 

7.2.2 BAT opbevaring af flydende husdyrgødning 

Redegørelse 
BAT er defineret i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF). 
 
For gyllebeholderen er der tale om: 

• En stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger 
• Lageret tømmes hvert år og inspiceres visuelt (tømmes helt 1 gang om året) 
• Beholderens bund og vægge er tætte 
• Der ingen spjæld er, men alt overpumpes via neddykket rør 
• Gyllen omrøreres kun umiddelbart før tømning 
• Beholderen er overdækket med naturligt flydelag (sikres ved at tilsætte halm ef-

ter hver tømning)/fast overdækning i form af teltoverdækning 
• Gyllebeholderne kontrolleres ved 10-års beholderkontrol. 

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den beskrevne indretning og drift sammen med de stil-
lede vilkår lever op til BAT niveauet og sikrer en miljømæssig korrekt opbevaring af hus-
dyrgødningen. Det oplyste overholder i øvrigt gældende regler på området. 

7.3 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

7.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Ved udmugning vil gødningen fortsat blive transporteret ud af stalden på et gødnings-
bånd og blive læsset på en vogn ved hønsestaldens nordgavl. Fra vognen køres det pt. til 
oplagring i gødningshuset. Størstedelen ønskes dog fremadrettet kørt til den ny gyllebe-
holder til opblanding med vand. 
 
Ved udmugning af dybstrøelse ved holdskifte forventes det, at al dybstrøelse fremadret-
tet lægges i gødningshus eller markstak. Afhængig af årstiden for holdskifte, køres 
dybstrøelsen direkte til udspredning, når dette er muligt.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort for opbevaringen af den faste husdyr-
gødning, dybstrøelse og kompost. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på 
husdyrbruget, og at husdyrbruget opfylder kravene til opbevaring af fast husdyrgødning 
m.m., jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. 

7.4 Anden organisk gødning 
Anden organisk gødning er som beskrevet i miljøgodkendelsen fra den 2. september 
2010. 
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7.5 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
Ved udbringning af gylle på markerne, tømmer maskinstationen beholderen med suge-
kran, hvorefter gyllevognen udbringer fjerkrægyllen på markerne. 
 
Håndtering og udbringning af øvrig husdyrgødning er som beskrevet i miljøgodkendelsen 
fra den 2. september 2010. 
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8  Forurening og gener fra husdyrbruget 

8.1 Lugt 
Redegørelse 
Antallet af dyr i stalden er som beskrevet i miljøgodkendelsen fra den 2. september 
2010. 
 
Lugt stammer primært fra staldene. Desuden kan lugt forekomme i forbindelse med ud-
bringning af husdyrgødning.  
 
Det teoretisk beregnede konsekvensområde for ejendommens lugtemission, dvs. inden 
for hvilket område lugt kan registreres uden at lugten af den grund vurderes at være til 
gene, er beregnet ved anvendelse af formlen 1,6 * (LE/s0,6). For det ansøgte projekt er 
konsekvensområdet beregnet til 286,22 meter. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at tillægsgodkendelsen ikke vil medføre ændrede lugtge-
ner i forhold til den gældende tillægsgodkendelse, da den beregnede lugtemission fra 
anlægget bliver den samme som i den gældende tillægsgodkendelse. 
 

8.2 Skadedyr – fluer  
Redegørelse 
Skadedyr bekæmpes som beskrevet i miljøgodkendelsen fra den 2. september 2010. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at bekæmpelsen af skadedyr ikke ændres i forhold til den 
gældende miljøgodkendelse. 
 

8.3 Transport  
Redegørelse 
Til- og frakørsel er som beskrevet i miljøgodkendelsen fra den 2. september 2010. 
 
Det forventes at antallet af transporter vil stige lidt i forhold til den gældende miljøgod-
kendelse fra 2. september 2010. Stigningen skyldes alene de ugentlige transporter til 
gyllebeholderen. 
 
Antallet af transporter varierer med vognstørrelsen, og efter hvor høj grad det kan lade 
sig gøre at fylde vogn eller tank. Samtidig vil der være en usikkerhed i forbindelse med 
holdskifte i forhold til tidspunktet for opgørelse.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at antallet af transporter vil stige, i forhold til den gælden-
de miljøgodkendelse fra den 2. september 2010.   
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at stigning i antallet af transporter ikke vil være 
til gene for omkringboende. Transporterne går ikke forbi de nærmest liggende beboelser 
og stigningen i antallet af transporter er begrænset. 
 

8.4 Støj 
Redegørelse 
Det forventes ikke, at gyllebeholderen vil give anledning til øgede støjgener.  
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Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at placeringen af den nye gyllebeholder ikke vil medføre 
væsentlig ændring af husdyrbrugets støjfrembringelse, og at ejendommen kan drives, 
uden at dette medfører en overskridelse af støjgrænserne. 

8.5 Støv 
Redegørelse 
Støv fra husdyrbruget er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse fra den 2. sep-
tember 2010 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at støv fra husdyrbruget ikke ændres i forhold til den gæl-
dende miljøgodkendelse. 

8.6 Lys 
Redegørelse 
Lys fra husdyrbruget er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse fra den 2. sep-
tember 2010. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at lys fra husdyrbruget ikke ændres i forhold til den gæl-
dende miljøgodkendelse. 

8.7 Ammoniak – generel reduktion 
Redegørelse 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak fra husdyrbrug omfattet af husdyrbruglo-
vens § 11 er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. For ansøgninger 
fremsendt i 2016 gælder det, at det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen 
fra stald og lager i forhold til referencestaldsystemet i 2005/2006 korrigeret for ny viden 
om indlejring og ammoniaktabet fra disse staldsystemer er 30 %. 
 
Gyllebeholderen betragtes i Husdyrgodkendelse.dk som lager af fast gødning, selvom der 
skal være flydende gødning i tanken. Den betragtes som sådan, idet Husdyrgodkendel-
se.dk ikke kan håndtere flydende gødning fra fjerkræ. 
 
Den samlede faktiske ammoniakemission fra stald og lager er beregnet til 2.118,46 kg 
N/år. 
 
Tabel 7. Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau – uddrag fra hus-
dyrgodkendelse.dk 
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Tabel 8. Resultat af beregninger af det generelle ammoniakemission – uddrag fra hus-
dyrgodkendelse.dk 

 
 
Vurdering 
Det generelle ammoniakreduktionskrav på 30 % er med de valgte staldsystemer og de 
valgte virkemidler overholdt, da ammoniakemissionen reduceres med 4.220,86 kg N/år 
ud over det, det generelle ammoniakreduktionskrav foreskriver. Der er i den gældende 
miljøgodkendelse og i denne tillægsgodkendelse stillet de nødvendige fastholdelsesvilkår 
for så vidt angår valg af virkemidler. 
 

8.8 Ammoniak – individuel reduktion  
Redegørelse 
Dette tillæg omhandler udelukkende etablering af en ny gyllebeholder uden overdæk-
ning. Gyllebeholderen placeres ca. 630 meter sydøst for de eksisterende bygninger. 
Placeringen af gyllebeholderen kan give en merbelastning med ammoniak på de nærme-
ste naturområder. Denne belastning vurderes i dette afsnit. 
 
Det fremgår af ansøgningen og tabellen herunder, at de ansøgte ændringer giver anled-
ning til en mindre emission af ammoniak.  
 
Tabel 9. Emission fra anlægget – uddrag fra skema nr. 95842.  

 
 
Det fremgår af det fiktive skema (8 års beregningen – ”worst case”) og tabellen herun-
der, at det ansøgte set over en 8 årig periode giver anledning til en øget emission af 
ammoniak på ca. 2.118 kgN/år. 
 
Tabel 10. Emission fra anlægget – uddrag af det fiktive skema nr. 100903. 

 
 
Naturarealer omkring ejendommen 
Følgende naturarealer har Aabenraa Kommune vurderet ud fra besigtigelser, kort og luft-
foto: 
 

- De arealer omfattet af husdyrlovens § 7 og naturbeskyttelseslovens § 3 som på-
virkes af etablering af ny gyllebeholder. 

 
Naturarealerne omfatter 2 moser, 2 engområder, 1 potentiel ammoniakfølsom skov og et 
vandhul. Moserne og den potentielle ammoniakfølsomme skov er beskrevet under afsnit-
tet ”Husdyrlovens § 7” nedenfor, mens engene og vandhullet er beskrevet under afsnittet 
”Naturbeskyttelseslovens § 3”. 
 
Baggrundsbelastningen i området ligger mellem 19-24 kg N/ha pr. år (Atmosfærisk de-
position 2015. NOVANA. Faglig rapport nr. 204, 2016 og http://dce2.au.dk/pub/SR204.pdf). 
 
Husdyrlovens § 7 



 

 

32

Det fremgår af husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Kommunen er dog forpligtet til at foreta-
ge en konkret vurdering af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt til at sikre natur-
områderne den fornødne beskyttelse. Vurderes det ikke at være tilfældet (kun i særlige 
tilfælde), kan kommunen stille forureningsbegrænsende vilkår, som rækker ud over 
ovennævnte fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Aabenraa Kommune har ved undersøgelser af registreringer, kort, luftfotos m.m. vurde-
ret naturforholdene mht. § 7 omkring anlægget og den ny gyllebeholder på ejendommen.  
 
Den ansøgte gyllebeholder ligger længere væk end 1.000 meter fra nærmeste § 7 kate-
gori 1 natur. 
 
Nærmeste naturområde omfattet af § 7 kategori 1 ligger ca. 1.800 meter N for bedriften 
og ca. 2.400 meter N for gyllebeholderen. Der er tale om en mose (Mose N2000) belig-
gende indenfor Natura 2000 området Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose. 
Ud fra nedenstående tabel ses det, at totaldepositionen til mosen ligger på 0 kg N/ha og 
dermed overholder beskyttelsesniveauet, som er på 0,2-0,7 kg N/ha afhængig af antallet 
af andre større landbrug i området. Mosen er ikke nærmere beskrevet, da den ligger så 
forholdsvis langt fra bedriften og ikke modtager nogen deposition fra bedriften. 
 
Nærmeste naturområde omfattet af § 7 kategori 2 ligger ca. 1.400 meter SØ for bedrif-
ten og ca. 885 meter Ø for gyllebeholderen. Der er tale om en mose (Mose 1). 
Mose 1 beskrives som en højmose med overvejende veludviklet sphagnumtæppe og 
mange indikatorarter (klokkelyng, kragefod, smalbladet kæruld, revling, rosmarinlyng, 
tormentil og tranebær). Mosen er fugtig til våd og relativt næringsfattig, men i randen 
ind mod dyrkningsfladen er den noget mere tør og næringspåvirket. Naturtilstanden er 
generelt god, der er fundet 7 indikatorarter samt mindst to arter af sphagnum, og stort 
set alle fundne arter er positivarter for naturtypen mose. Naturværdien er høj. 
Ud fra nedenstående tabel ses det, at totaldepositionen til mosen ligger på 0,1 kg N/ha 
og dermed overholder beskyttelsesniveauet, som er på 1 kg N/ha. 
 
Tabel 11. Total- og merdeposition på nærmeste naturområder – uddrag fra det fiktive 
skema nr. 100903, som er ”worst case” (8 års beregningen). 
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Kort 2. Angiver § 7 natur i nærheden af anlægget og den ansøgte gyllebeholder på Bajs-
trup Bygade 74. Den røde cirkel angiver en radius på 1.000 meter fra hhv. anlægget og 
den ansøgte gyllebeholder. De grønne stjerner angiver beregningspunkter for N depositi-
onen, jf. tabellen ovenfor. 
 
Nærmeste naturområde omfattet af § 7 kategori 3 ligger ca. 830 meter Ø for bedriften 
og ca. 610 meter NØ for gyllebeholderen. Der er tale om en mose (Mose 2). 
Mosen vurderes at være næringsberiget med en naturtilstand som moderat. Der er ved 
en tidligere besigtigelse ikke fundet positivarter eller næringsfølsomme arter. Da beskyt-
telsesniveauet på en merdeposition på 1 kg N/ha er overholdt, er området ikke yderlige-
re beskrevet her. 
 
Der ligger en på kortet markeret potentiel ammoniakfølsom skov inden for 1.000 meter 
SV og V af bedriften og den nye gyllebeholder. Af historiske kort ses det, at der har væ-
ret registreret mose på en del af arealet for mere end 100 år tilbage. Skoven ses af hi-
storiske luftfotos at være plantet en gang i 1960’erne. Da beskyttelsesniveauet på en 
merdeposition på 1 kg N/ha er overholdt, er området ikke yderligere beskrevet her. 
 
Vurdering 
Det fremgår af husdyrlovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, 
der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overens-
stemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. 
 
Aabenraa Kommune vurderer ud fra ovenstående tabel med total- og merdepositionsbe-
regninger til nærmeste naturområder samt beskrivelsen og vurderingen af naturområ-
derne ovenfor, at naturområderne beliggende i området ikke påvirkes i negativ retning af 
den nye gyllebeholder på Bajstrup Bygade 74. 
 
Der stilles på den baggrund ikke særlige vilkår i forbindelse med ammoniakemissionen 
fra den ansøgte gyllebeholder og dennes påvirkning af § 7 naturområder. 
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§ 3 natur 

Jf. husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der fore-
kommer andre naturarealer end ”§ 7-arealer”, som kan blive påvirket af ammoniakemis-
sionen fra Bajstrup Bygade 74. 
 
Desuden gælder det jf. naturbeskyttelseslovens § 3, at tilstanden af visse naturarealer 
ikke må ændres, når de har et vist areal, naturindhold m.m. 
 
Endeligt gælder ifølge kommuneplanens udpegning af særligt næringsfattige naturarea-
ler, at der på eller i nærheden af disse arealer ikke må ske etablering eller udvidelse af 
husdyrbrug eller andet, som i væsentlig grad forringer den biologiske mangfoldighed, og 
der skal foretages en konkret vurdering af, om påvirkningen af naturarealerne er uaccep-
tabel høj. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
Der er ikke naturområder nær bedriften, som er særligt næringsfattige naturområder 
(visse heder, moser, overdrev) udover ovennævnte § 7 områder. Der er mindre nærings-
fattige naturtyper (enge og vandhul) indenfor 1.000 meter af gyllebeholderen og anlæg-
get, se kort 2 nedenfor.  
 

Kort 3. Placeringen af beskyttet natur nær gyllebeholderen og anlægget, som udgør cen-
trum i de to røde cirkler. 
 
Vandhullet (benævnt sø i tabellen ovenfor) SØ for anlægget og NØ for gyllebeholderen er 
beskrevet og vurderet i godkendelsen fra den 2. september 2010. Desuden er vandhullet 
vurderet ud fra luftfoto (2016 kort) for at sikre, at der ikke er forekommet voldsomme 
tilstandsændringer siden 2010. Af luftfoto ses, at beplantningen omkring vandhullet er 
blevet tættere og højere, hvilket umiddelbart vurderes at beskytte mere mod depositio-
nen af ammoniak til vandhullet. Da sådanne vandhuller i agerlandet ikke er særligt næ-
ringsfølsomme, og da ammoniakdepositionen fra det ansøgte overholder beskyttelsesni-
veauet for § 7 kategori 3 natur, så vurderer Aabenraa Kommune, at vandhullet indenfor 
1.000 meter af det ansøgte ikke påvirkes i negativ retning.  
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Umiddelbart syd for ejendommen er der engarealer langs Gejlå. Der er beregnet en to-
taldeposition på op til 11 kg N/ha til de nærmeste engarealer. Engene påvirkes desuden 
af næringsrigt åvand samt af udvaskning til arealerne fra de dyrkede arealer. Plantesam-
fundet består af næringstolerante arter, og det vurderes derfor, at depositionen ikke vil 
forringe engenes naturværdier væsentligt. 
 
Vandløb 
Det nærmeste vandløb, Gejlå, ligger hhv. ca. 75 meter syd for anlægget og ca. 450 me-
ter nord for gyllebeholderen. Hermed er afstandskravet i husdyrlovens § 8 på 100 meter 
fra en nyetableret gyllebeholder til vandløb og søer over 200 m2 overholdt.  
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra gyllebe-
holderen, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den 
mængde næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer i området.  
 

Kort 4. Vandløb i nærheden af anlægget og gyllebeholderen. 
 
Fortidsminder, beskyttede sten- og jorddiger og fredninger 
Der ligger ingen fortidsminder, beskyttede sten- og jorddiger, fredninger eller lignende i 
nærheden af bedriftens bygninger og opbevaringsanlæg. 
 
Kommuneplan 
Bedriften ligger delvist indenfor områder udpeget som særlige økologiske forbindelser og 
delvist inden for områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Herudover ligger be-
driften indenfor områder udpeget som værdifulde landskaber i Aabenraa Kommunes 
kommuneplan, KP15. Gyllebeholderen, som er eneste bygningsmæssige ændring, ligger 
uden for disse områder men indenfor potentielle økologiske forbindelsesområder og po-
tentielle naturbeskyttelsesområder, se kort nedenfor. 
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Kort 5. Oversigt over kommuneplansudpegninger i forhold til beliggenheden af bedriften 
og den nye gyllebeholder. 
 
Natura 2000 
Kommunen skal vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EF-
habitatdirektiv-forpligtelserne. Det omfatter bl.a., at produktionen ikke medfører negati-
ve påvirkninger af de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internatio-
nale naturbeskyttelsesområder, og forholdene for arter omfattet af direktivets bilag IV 
må ikke forringes. 
 
Anlægget ligger ca. 1,6 km syd for områdegrænsen ind til fuglebeskyttelsesområdet F62 
Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose. Gyllebeholderen ligger ca. 2,2 km syd 
for samme område. Herudover ligger anlægget og gyllebeholderen med ca. samme af-
stande til habitatområdet Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen, se kort nedenfor. 
 
Der er lavet beregninger på merdepositionen og den totale deposition af ammoniak fra 
bedriften til nærmeste følsomme naturområde (Mose N2000) i Natura 2000 området. 
Heraf fremgår det, at både mer- og totaldepositionen er på 0 kg N/ha (jf. tabel 13, na-
turområde Mose N2000). 
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Kort 6. Natura 2000 områdets beliggenhed i forhold til bedriften og den ansøgte gyllebe-
holder. 
 
Vurdering 
Beregningner viser jf. ovenstående tabel 13, at totaldepositionen i Natura 2000 området 
er 0 kg N/år/ha. Da totaldepositionen ligger under beskyttelsesniveauet for ammoniak 
(0,2-1,0 kg N/ha) til Natura 2000 områder, er det derfor kommunens vurdering, at det 
ansøgte ikke i målelig grad vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. 
Der stilles derfor ikke forureningsbegrænsende vilkår i forbindelse med ammoniakemissi-
onen fra Bajstrup Bygade 74 til Natura 2000 området.  
 
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/gyllebeholderens ammoniakemission i for-
hold til, hvorvidt dyrearternes yngle- og rasteområder kan beskadiges i arternes naturli-
ge udbredelsesområde, og i forhold til hvorvidt plantearterne kan blive ødelagt, som føl-
ge 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.  
 
Redegørelse 
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. Arten forekommer sandsynligvis i vandhullerne omkring bedrif-
ten. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhuller gennem øget 
belastning med næringsstoffer eller dræning og ødelæggelse af levestederne i omgivel-
serne. 
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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. 
 
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-
linjen. 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. 
Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af vandhullet gennem øget belast-
ning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i omgivelserne. 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. 
Det vurderes, at markfirben kan leve på flere lokaliteter i området, herunder på sten- 
eller jorddiger. Trusler mod arten er næringsberigelse af levesteder, der medfører øget 
tilgroning og tættere vegetation, der forringer yngle- og rastemulighederne for markfir-
ben. 
 
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. 
Projektområdet kan tænkes at indgå i nogle arters fourageringsområder, men med bag-
grund i at der ikke ændres i eksisterende bygninger, vurderes det, at der ikke vil være 
negative påvirkninger. 
 
Odder. Odderen er nu udbredt helt ned til den dansk-tyske grænse i større vandløb og 
søer. Det må derfor formodes, at den forekommer i vandløbssystemerne i Aabenraa 
Kommune. Det vurderes, at vandløb og grøfter i projektområdet kan være velegnede 
som levesteder. Odderen er med sikkerhed observeret i Vidå-systemet. 
 
Snæbel. Snæblen findes kun i Danmark, og dens udbredelse er begrænset til Vadehavs-
området og de åer, der løber ud i Vadehavet. Snæblen findes i Vidå (inkl. Sønderå, Grønå 
og Arnå). 
Snæblen foretrækker de nedre og mellemste dele af vandløbssystemerne med fast bund 
og god strøm samt forekomst af sten/grus og vintergrønne planter. Den gyder sidst i 
november til begyndelsen af december, og æggene sætter sig fast på planter eller på 
stenbunden. Efter klækningen driver larverne passivt med strømmen og når efter en tid 
stillestående vandområder, hvor de opholder sig en tid, inden de er klar til at drive ud i 
Vadehavet. De største trusler for snæblen er: A) Spærringer, da snæblen ikke er i stand 
til at springe højt eller svømme igennem fisketrapper. B) Vandløbsreguleringer, da snæb-
len gyder på vandløbsstrækninger, der slynger sig naturligt. C) Forurening, da okker kan 
blive udvasket og tilstoppe æggene, så disse ikke kan få tilstrækkeligt med ilt. D) Afvan-
ding og inddigning, der forhindrer dannelse af lavvandede opvækstområder for ynglen. 
Det ansøgte projekt vurderes ikke at ville påvirke snæblen, da projektet ikke omfatter de 
under punkt A, B, C og D nævnte aktiviteter. 
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Grøn mosaikguldsmed. I Sønderjylland forekommer den lokalt bl.a. ved kanaler i Tøn-
dermarsken og omkring Tinglev Sø. Arten yngler kun i søer, damme og kanaler med fo-
rekomst af krebseklo i to meget forskellige typer af natur: 

• søer og moser, der ikke er for næringsrige, og hvor solen kan skinne ned på 
vandfladen. Ofte i skov.  

• kanaler og grøfter i marsken i Sydvestjylland, som ligger helt åbent og har et rigt 
planteliv. 

Hunnen lægger æggene ved indboring i blade af krebseklo. Trusler imod arten er næ-
ringsberigelse og sløjfning af vandhuller, udsætning og fodring af fisk samt vandstands-
sænkning. 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil butsnudet frø, lille vandsa-
lamander, skrubtudse og grøn frø også kunne forekomme i området. Disse arter er ikke 
opført på Habitatdirektivets Bilag IV men 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. 
 
Vurdering 
Samlet vurderes det på baggrund af ovenstående vurderinger, at fortsat drift af anlægget 
herunder etablering af ny gyllebeholder, ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og ra-
steområder for de forekommende bilag IV dyrearter.  
Der kendes ikke til forekomster af bilag IV plantearter, som kan påvirkes eller ødelægges 
i forbindelse med ammoniakemission fra driften af husdyrbruget.  
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9  Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere 
teknologi 

Redegørelse 
Beskrivelsen af den bedste tilgængelige teknik og renere teknologi er ikke blevet ændret 
i forhold til den gældende miljøgodkendelse fra den 2. september 2010. 
 
Vurdering 
BAT vurderingen er ikke blevet ændret i forhold til den gældende miljøgodkendelse fra 
den 2. september 2010. 
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10  Alternative muligheder og 0-alternativet  
Alternative muligheder 
Staldanlæggets placering og indretning er blevet vurderet og fastlagt i den gældende 
miljøgodkendelse fra den 2. september 2010. 
 
Den nye gyllebeholder på 2.080 m3 er beskrevet i afsnit 5.2. 
 
0-alternativet 
0-alternativet er ikke et aktuelt alternativ, da gyllebeholderen er nødvendig i forhold til at 
optimere ejendommens udnyttelse af gødningen.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at 0-alternativet ikke er realistisk. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at den valgte placering tilgodeser hygiejnen og 
beskytter husdyrene mest muligt, ved at minimere transport i nærheden af stalden.  
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11  Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
Husdyrbrugets ophør er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse fra den 2. sep-
tember 2010.  
 
Vurdering 
Procedurer ved husdyrbrugets ophør ændres ikke i forhold til gældende miljøgodkendelse 
fra den 2. september 2010. Dog stiller Aabenraa Kommune vilkår om, at gyllebeholderen 
skal fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften, eller når gyllebeholderen ikke 
kan nyttiggøres på anden vis inden for lovgivningens rammer, herunder planloven. 
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12  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Egenkontrol og dokumentation ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse 
fra den 2. september 2010. 
 
Vurdering 
Kravene til egenkontrol og dokumentation er ikke blevet ændret i forhold til den gælden-
de miljøgodkendelse fra den 2. september 2010. Dog stilles der vilkår om, at den nye 
gyllebeholder skal tømmes mindst én gang om året, hvor den skal gennemgå et visuelt 
eftersyn og om nødvendigt vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen skal registreres 
i driftsjournalen. 
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13  Bilag 
1. Ansøgningsskema, skema nr. 95842, version 3, indsendt den 29. marts 2017 

1.1.  Fiktivt ansøgningsskema, skema nr. 100903, version 1, indsendt den 29. juni 
2017 

1.2.  Ikke tekniske resumé 

1.3. Situationsplan, oversigtskort og transportveje 

1.4.  Fuldmagt 

2. Konsekvensområde for lugtemission 

 












































































































































