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Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af kvægbruget ”Aarslevgaard”, Bol-

derslevskovvej 90, 6230 Rødekro 

 
Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur har den 2. maj 2014 meddelt tillægs-
godkendelse til miljøgodkendelsen af kvægbruget ”Aarslevgaard”, Bolderslevskovvej 90, 
6230 Rødekro, jf. § 12, stk. 3 i husdyrbrugloven1. 
 
Tillægsgodkendelsen vedrører alene en ændret placering af en tidligere miljøgodkendt gyllebehol-
der med fast teltoverdækning. 
 
Tillægsgodkendelsen 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, Arbejderbevæ-

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

 
En klage skal være skriftlig, og den skal sendes til Aabenraa Kommune, Team Miljø, 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune skal, 
hvis Kommunen vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 
uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag, den 6. maj 2014 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside www.aabenraa.dk. En eventuel klage skal være modtaget i Aabenraa Kom-
mune senest tirsdag, den 3. juni 2014, der er dagen for klagefristens udløb, og inden for 
normal kontortids ophør kl. 15:00. 
 

                                           
1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgod-
kendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer 



 

Der kan i øvrigt henvises til godkendelsens afsnit 13 ”Klagevejledning”. 
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Datablad 
Titel: Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af kvægbruget 

”Aarslevgaard”, Bolderslevskovvej 90, 6230 Rødekro. Tillægs-
godkendelsen meddeles i medfør af § 12, stk. 3 i lovbekendtgø-
relse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug med senere ændringer. 

 
Godkendelsesdato: 2. maj 2014 
 
Ansøger: Jørn Friis Møller, Bolderslevskovvej 90, 6230 Rødekro 
 
Telefonnr.:  74 66 63 20 
 
Mobilnummer: 21 48 94 31 
 
E-mail:  aarslevgaard48068@gmail.com 
 
Ejer af ejendommen: Jørn Friis Møller, Bolderslevskovvej 90, 6230 Rødekro 
 
Kontaktperson: Jørn Friis Møller, Bolderslevskovvej 90, 6230 Rødekro 
 
Husdyrbrugets navn: Aarslevgaard 
 
Ejendomsnr.: 5800007425 
 
Matr.nr. og ejerlav: 13, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, Årslev, Hjordkær 
 27, 169, 190, 193, 194, 216, 224, Nybøl, Hjordkær 
 201 Alslev, Hjordkær 
 
CVR nr.:  28188323 
 
CVR/p nr.:  1009054894 
 
CHR nr.:  48068 
 
Biaktiviteter:  Ingen 
 
Andre ejendomme: Ingen 
 
Miljørådgiver: Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, 

tlf. nr.: 74 36 50 79, e-mail: bbp@landbosyd.dk 
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
 
Sagsbehandler, miljø: Lars Paulsen   
 
Kvalitetssikring, miljø: Lene Kragh Møller 
 
Sagsbehandler, natur: Tina L. Hjørne 
 
Kvalitetssikring, natur: Morten Hansen 
 
Sagsnr:  14/3804, dok. 36 
 
Eksterne høringer: Ingen 
 
Øvrige afgørelser: Ingen 
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om tillægsgodkendelse 
Aabenraa Kommune modtog den 27. januar 2014 en ansøgning fra Jørn Friis Møller, Bol-
derslevskovvej 90, 6230 Rødekro om godkendelse til at ændre placeringen af en tidligere 
miljøgodkendt gyllebeholder. 
 
Ansøgningen er indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgnings-
system, og ansøgningen har skemanr. 61331. Ansøgningen er indsendt den 27. januar 
2014, jf. bilag 1. 
 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Husdyrhold, staldanlæg og drift 
Det miljøgodkendte kvægbrug på Bolderslevskovvej 90, 6230 Rødekro udvides ikke. Til-
lægsgodkendelsen vedrører alene en ændret placering af en gyllebeholder med fast telt-
overdækning. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Ejendommen ligger i landzonen, sydøst for Årslev og ligger på en bakke på overgangen 
mellem det kuperede østjyske terræn og sletten mod vest, ikke langt fra den sønderjyske 
motorvej. Mod vest er landskabet fladt og især kendetegnet ved store åbne landbrugs-
arealer og lidt spredt bebyggelse samt landsbyen Årslev og byen Hjordkær. 
 
Den nye gyllebeholder er etableret ca. 8 m fra den eksisterende gyllebeholder og ca. 90 
m fra det endnu ikke etablerede anlæg til gylleseparering, der etableres i tilknytning til 
det hidtidige bebyggelsesareal. Afstanden fra jordvolden øst for gyllebeholderne til det 
nye anlæg til gylleseparering er ca. 65 m. 
 
Teltoverdækning på gyllebeholderen vil som det øvrige anlæg være synlig fra Bolderslev-
skovvej. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at gyllebeholderen er erhvervsmæssig nødvendig for ejen-
dommens drift som landbrugsejendom. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at det samlede anlæg visuelt opfattes som en 
helhed og ikke får karakter af spredt bebyggelse. 
 
Forurening og gener fra husdyrbruget 
Den ændrede placering af gyllebeholderen med fast teltoverdækning indebærer ikke for-
øget forurening eller andre virkninger på miljøet. 
 

1.3 Offentlighed 
Ansøgningen om tillægsgodkendelse har ikke været offentligt annonceret, da Aabenraa 
Kommune har vurderet, at den ændrede placering af gyllebeholderen med fast teltover-
dækning ikke kan medføre en væsentlig påvirkning på miljøet, jf. § 55, stk. 2 i hus-
dyrbrugloven1. 
 
Gyllebeholderen grænser ikke på til nogen naboskel. Den nærmeste beboelse er belig-
gende ca. 390 m nord for gyllebeholderen. Beboelsen har i henhold til husdyrbrugloven 
ikke fået en skriftlig orientering om ansøgningen, da Aabenraa Kommune har skønnet, at 
den ændrede placering af gyllebeholderen er af underordnet betydning for beboelsen, jf. 
§ 56, stk. 3 i husdyrbrugloven. 
 

                                           
1 Husdyrbrugloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyr-
brug med senere ændringer 
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Beboelser beliggende inden for det beregnede konsekvensområde for lugtemission med 
gyllebeholderen som centrum er blevet gjort bekendt med ansøgningen, og de har fået 
lejlighed til at fremkomme med en udtalelse, jf. § 19, stk. 1 i forvaltningsloven2. Der var 
en frist på 3 uger regnet fra den 1. april til den 22. april 2014. 
 
Aabenraa Kommune modtog den 4. april 2014 en E-mail fra ejerne af en af beboelserne 
beliggende inden for det beregnede konsekvensområde for lugtemissionen. Beboerne 
havde ingen indvendinger. 
 
Den meddelte tillægsgodkendelse bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside tirsdag den 6. maj 2014. Afgørelsen bliver fremsendt til de klageberettigede, 
der er listet i afsnit 13 ”Klagevejledning”. 
 

1.4 Meddelelse af tillægsgodkendelse 
Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur meddeler tillægsgodkendelse til miljø-
godkendelsen af 30. september 2010 i henhold til § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 
1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændrin-
ger. 
 
Tillægsgodkendelsen vedrører alene en ændret placering af den tidligere miljøgodkendte 
gyllebeholder med fast teltoverdækning. 
 
Tillægsgodkendelsen meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljø-

godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer og  
• i henhold til de fastsatte vilkår. 

 
Tillægsgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller æn-
dring af husdyrbruget, før udvidelsen eller ændringen er anmeldt og godkendt af Aaben-
raa 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 2. maj 2014 
 
 
 
Lars Paulsen    Tina L. S. Hjørne 
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Cand.agro., ph.d.   Biolog 
Direkte 73 76 81 00   Direkte 73 76 72 84 
lpa@aabenraa.dk   tlh@aabenraa.dk 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Kultur, Miljø & Erhverv   Kultur, Miljø & Erhverv  
Team Miljø       Team Natur 
Skelbækvej 2   Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa   6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
 
  

                                           
2 Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012 af forvaltningsloven med senere ændrin-
ger 
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2 Vilkår 

2.1 Generelle forhold 
Gyldighed 
Vilkår 4 i miljøgodkendelsen af 30. september 2010 ændres til: 

4. Stald nr. 1.1.5 inklusive maskinlade (bygning 23), plansilo (bygning 17b), mød-
dingsplads (1.1.9), mixertank (bygning 12), fibercontainer (bygning 13a), separa-
tionsanlæg (bygning 13b), silo-mælketank (bygning 21), 4 kraftfodersiloer (byg-
ning 22) og et befæstet areal til separationsanlæg og fibercontainer, jf. situati-
onsplan bilag 1.2 i miljøgodkendelsen af 30. september 2010, i materialer, dimen-
sioner og farvevalg som beskrevet i ansøgningen. 

 
Nyt vilkår 4a: 

4a. Gyllebeholder LA-139480, jf. situationsplan, bilag 3, skal opføres i materialer, di-
mensioner og farvevalg som beskrevet i tabel 3. 

 
Vilkår 5 i miljøgodkendelsen af 30. september 2010 ændres til: 

5. Maskinlade (1.1.5) inklusive maskinlade (bygning 23) skal opføres i tilknytning til 
eksisterende byggeri, jf. situationsplan bilag 1.2 i miljøgodkendelsen af 30. sep-
tember 2010. 

 
Vilkår 6 i miljøgodkendelsen af 30. september 2010 ændres til: 

6. Der skal etableres en jordvold med beplantning øst og syd for gyllebeholder LA-
139480, jf. situationsplan, bilag 3. Jordvolden skal mod øst være sammenhæn-
gende med jordvolden omkring gyllebeholderen fra 2002. 

 
Nyt vilkår 7a: 

7a. Til afskærmning af gyllebeholder LA-139480 skal der på jordvolden, jf. vilkår 6, 
etableres buske, der skal bevares og vedligeholdes. Buskene skal etableres senest 
den 31. december 2014. 

 
Nyt vilkår 7b: 

7b. Til afskærmning af gyllebeholderne LA-139447 og LA-139480 skal det eksisteren-
de hegn vest for gyllebeholderne og øst for Bolderslevskovvej, jf. bilag 3, bevares 
og vedligeholdes. 

 
Vilkår 44 i miljøgodkendelsen af 30. september 2010 ændres til: 

44. Der skal på gyllebeholder LA-139480 etableres fast overdækning i form af flyde-
dug, teltoverdækning eller lignende. Overdækningen skal lukkes igen umiddelbart 
efter endt omrøring og udkørsel. Skader på den faste overdækning skal repareres, 
således at overdækningen altid er helt tæt. Hvis der etableres teltoverdækning, 
skal farven være ”Grå”. 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget har en samlet årlig produktion, der er større end 250 dyreenheder. Det har 
ikke aktiviteter omfattet af husdyrbruglovens § 12, stk. 1, nr. 1-3. Husdyrbruget er der-
for omfattet af § 12 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodken-
delse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. Husdyrbruget er godkendelsespligtigt, 
og Aabenraa Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en tillægsgodkendelse vurdere, om 
ændringen kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om ændringen 
giver en belastning på miljøet og naturen herunder belastningen med nitrat og fosfor. 
Naturvurderingen omfatter ændringens påvirkninger af beskyttet natur i 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 27. januar 2014, hvilket betyder, at ammoniakemissi-
onen skal reduceres med 30 % i forhold til det fastsatte bedste staldsystem. 
 
Denne tillægsgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en ændring af det ek-
sisterende 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 
Tillægs- og miljøgodkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på hus-
dyrbruget Bolderslevskovvej 90, 6230 Rødekro med ejendoms nr. 5800007425. Ansøger 
driver/ejer kun Bolderslevskovvej 90, 6230 Rødekro og har ikke andre ejendomme. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 48068, og 
virksomhedens CVR nr. er 28188323. 
 
Tillægsgodkendelsen er baseret på de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema 
nummer 61331, version 2, modtaget i Aabenraa Kommune den 26.marts 2014. Ansøg-
ningen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den miljøtekniske beskrivelse, er ved-
lagt som bilag 1, 2 og 3. 
 

3.2 Meddelelsespligt 
Tillægsgodkendelsen og miljøgodkendelsen gælder for hele husdyrbruget. Der må ikke 
ske udvidelser eller ændringer i dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødnings- og ensi-
lageopbevaringsanlæggene, harmoniarealerne og lignende, før ændringerne er godkendt 
af Aabenraa Kommune. 
 
De anmeldte ændringer vurderes herefter af Kommunen. Udskiftning af arealer inden for 
samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan udskiftes uden en ny 
miljøgodkendelse, såfremt Kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare 
end de godkendte arealer.  
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3.3 Gyldighed 
Tillægsgodkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet senest den 30. september 
2015. Tillægsgodkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsar-
bejder. 
 
Såfremt afgørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, forlænges fristen for 
udnyttelsen med den tid, hvor klagesagen har verseret hos Natur- og Miljøklagenævnet, 
medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Vilkårene i denne tillægsgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det 
tidspunkt, hvor tillægsgodkendelsen udnyttes. 
 

3.4 Retsbeskyttelse 
Med denne tillægsgodkendelse følger der ikke en ny 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttel-
sen følger godkendelsen af 30. september 2010. 
 
Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og 
om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 

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

ved godkendelsens meddelelse, eller 
• forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved 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 tillægsgodkendelsen 
Tillægsgodkendelsen skal som den gældende miljøgodkendelse regelmæssigt og mindst 
hvert 10. år tages op til revurdering. Aabenraa Kommune har besluttet, at den første 
regelmæssige revurdering skal foretages samtidigt med den oprindelige miljøgodkendel-
se, der er meddelt den 30. september 2010. Det er planlagt at foretage den første revur-
dering i 2018. 
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4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger m.v.  
Redegørelse 
Ejendommens beliggenhed i landzone øst for Hjordkær by og sydøst for landsbyen Årslev 
ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Ejendommen er placeret på en bakke på overgangen mellem det kuperede østjyske land-
skab og sletten mod vest. 
 
Den tidligere miljøgodkendte gyllebeholder med fast overdækning flyttes fra en placering 
umiddelbart vest for kostalden til en placering syd-sydøst for og i tilknytning til en i 2002 
etableret gyllebeholder. Gyllebeholderen er etableret. 
 
Hele anlægget ligger visuelt samlet, og gyllebeholderen ligger i tilknytning til en eksiste-
rende gyllebeholder. Alle bygninger ligger herefter inden for et og samme bebyggelses-
areal. 
 
Gyllebeholderen er erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens fortsatte drift og udvik-
ling som en ejendom med en effektiv og rationel mælkeproduktion.  
 
Der er ca. 390 m fra gyllebeholderen til den nærmeste nabobeboelse Aabenraavej 50, 
6230 Rødekro. Beboelsen er uden landbrugspligt efter landbrugslovens regler, og den 
ejes ikke af driftsherren. Nabobeboelsen er beliggende nord for gyllebeholderen. 
 
Der er ca. 390 m fra gyllebeholderen til den nærmeste samlede bebyggelse, der er en del 
af Årslev. Den samlede bebyggelse er beliggende nord for gyllebeholderen. 
 
Der er ca. 1.850 m fra gyllebeholderen til den nærmeste byzone, der er Hjordkær. Byzo-
nen er beliggende vest for gyllebeholderen. 
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Tabel 1. Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse - § 6 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens 
rammedel fremtidigt 
byzoneområde 

1.550 m  
Fra gyllebeholderen til planlagt 
areal til erhvervsområde øst for 
Hjordkær. Planområde 2.2.014.E 

50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens 
rammedel fremtidigt 
sommerhusområde 

10.000 m 

Fra gyllebeholderen til Skarrev, 
der er et sommerhusområde med 
enkelte helårsboliger samt en 
nedlagt landbrugsejendom. Gæl-
dende lokalplan N 9. Planområde 
1.7.004.S 

50 m 

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

>1.550 m 
Afstanden til området er større 
end afstanden til planområdet 
2.2.014.E 

50 m  

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

>1.550 m 
Afstanden til området er større 
end afstanden til planområdet 
2.2.014.E 

50 m 

Nabobeboelse 390 m 
Fra gyllebeholderen til Aabenraa-
vej 50, 6230 Rødekro 50 m 
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Tabel 2. Afstandskrav - § 8 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Ikke-almene vandforsy-
ningsanlæg >> 25 m 

Der er ingen boringer på ejen-
dommen 25 m 

Almene vandforsynings-
anlæg 700 m 

Til Årslev Vandværk, Årslevvej 
18 nord for gyllebeholderen 50 m 

Vandløb 370 m Til vandløb vest for gyllebehol-
deren  

15 m 

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

15 m 

Sø 31 m Til gravet vandhul vest for gyl-
lebeholderen 

15 m 

Offentlig vej 20 m Til Bolderslevskovvej 15 m 

Privat fællesvej > 15 m 
Der er ingen privat fællesvej 
inden for 15 m 

15 m 

Levnedsmiddelvirksomhed >> 25 m Ukendt 25 m 

Beboelse på samme ejen-
dom 180 m Til beboelsen 15 m  

Naboskel 240 m Til åben mark mod nordvest 30 m 

 
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Gyllebeholderen er ikke etableret inden for ”Kirkebyggelinien” eller udpegningen ”Kirke-
landskaber. 
 
Kystnærhedszonen 
Gyllebeholderen er ikke etableret indenfor udpegningen ”Kystnærhedszonen”. 
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Gyllebeholderen er ikke etableret inden for udpegningen ”Lavbund og okker”. 
 
Skovrejsningsområder 
Gyllebeholderen er ikke etableret inden for udpegningen ”skovrejsningsområde”. 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Gyllebeholderen er ikke etableret inden for udpegningen ”strandbeskyttelseslinie”. 
 
Klitfredningslinie 
Gyllebeholderen er ikke etableret inden for udpegningen ”klitfredningslinie”. 
 
Skovbyggelinie 
Gyllebeholderen er ikke etableret inden for udpegningen ”skovbyggelinie”. 
 
Sø- og åbeskyttelseslinie 
Gyllebeholderen er ikke etableret inden for udpegningen ”Sø- og åbeskyttelseslinier”. 
 
Fredede områder, fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinier 
Gyllebeholderen er ikke etableret inden for udpegningerne ”Fredede områder forslag”, 
”Fredede områder”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinien for for-
tidsminder. 
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Der er i § 29f i museumsloven, lov nr. 1505 af 14. december 2006, fastsat regler om, at 
der på fortidsminder og inden for en afstand af 2 meter fra dem ikke må foretages jord-
behandling, gødes eller plantes. 
 
Der må i henhold til naturbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013, 
inden for 100 meter fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museums-
loven, ikke foretages ændringer i tilstanden af arealet, herunder etableres hegn, placeres 
campingvogne og lignende. Forbuddet gælder ikke for sædvanlig hegning på jordbrugs-
ejendomme og landbrugsmæssig drift bortset fra tilplantning. Forbuddet gælder endvide-
re ikke for fortidsminder, der ikke er synlige i terrænet, samt fortidsminder, der er nævnt 
i bilag 1 til loven. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Gyllebeholderen er ikke etableret inden for udpegningen ”Beskyttede sten- og jorddiger”. 
 
Der er etableret en overkørsel fra gyllebeholderen til Bolderslevskovvej. Kulturstyrelsen 
har oplyst Aabenraa Kommune, at der er blevet fjernet ca. 6 m af det beskyttede sten- 
og jorddige mod vest i forbindelse med etableringen af overkørslen. 
 
Der er i § 29a i museumsloven, lov nr. 1505 af 14. december 2006, fastsat regler om, at 
der ikke må foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. For sten- og 
jorddiger og lignende, der er beskyttet som fortidsminder, gælder alene reglerne om for-
tidsminder. 
 
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. 
 
Afstandskrav § 8 
Alle afstandskrav er overholdt. 
 
Bygge- og beskyttelseslinier 
Gyllebeholderen er ikke beliggende inden for bygge- eller beskyttelseslinier i forhold til 
kirke og fortidsminde, kyst, strand, klit, sø, å, lavbund, skov og diger.  
 
Der er blevet fjernet ca. 6 m af det beskyttede dige i forbindelse med etableringen af 
overkørslen. 
 
Aabenraa Kommune vurderer derfor, at udvidelsen af anlægget kan foretages i overens-
stemmelse med de restriktioner, der er for nye anlæg i forhold til bygge- og beskyttel-
seslinier. 
 
Aabenraa Kommune vurderer endvidere, at ejendommen kan drives uden påvirkning af 
bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv., når gældende lovgivning i naturbeskyttel-
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sesloven og museumsloven overholdes, og at det ikke er relevant at stille yderligere vil-
kår til dette. 
 

4.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
Bedriften er beliggende på Bolderslevskovvej 90, 6230 Rødekro. Ejendommen ligger i 
landzonen, sydøst for Årslev og er placeret på en bakke på overgangen mellem det kupe-
rede østjyske terræn og sletten mod vest ikke langt fra den sønderjyske motorvej. Mod 
vest er landskabet fladt og især kendetegnet ved store åbne landbrugsarealer og lidt 
spredt bebyggelse samt landsbyen Årslev og byen Hjordkær. 
 
Gyllebeholderen er etableret ca. 8 m sydøst for den eksisterende gyllebeholder. 
  
Der er nord og øst for den eksisterende gyllebeholder etableret en afskærmende jordvold 
med beplantning bestående af urter. Der er øst og syd for den nye gyllebeholder etable-
ret en afskærmende jordvold med beplantning. De 2 jordvolde er sammenhængende. 
 
Nedenstående ses et foto, der er taget fra den nye overkørsel fra Bolderslevskovvej og 
med kostalden i baggrunden. 
 

 
 
I nedenstående tabel er gyllebeholderen beskrevet. 
 
Tabel 3. Bygninger og materialevalg 

Bygning 
Grund-
plan ca. 

Byg-
nings-
højde 
ca. 

Tag-
hæld-
ning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

LA-
13948
0 

Gyllebehol-
der 

1.000 
m2 
5.500 
m3 

2,75 m 
o. + 
2,25 m 
u. ter-
ræn 

- Grå betonelementer 
Opbevaring 
af kvæggylle 

LA-
13948
0 

Fast over-
dækning på 
gyllebehol-
der 

1.000 
m2 

Ca. 7 
m 

20º Grå teltdug 

Overdæk-
ning. Virke-
middel am-
moniake-
mission 

- Jordvold - 2,5-3,5 - Beplantet med urter Afskærmen-
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Bygning 
Grund-
plan ca. 

Byg-
nings-
højde 
ca. 

Tag-
hæld-
ning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

m og buske de beplant-
ning 

 
Områder med landskabelig værdi 
Gyllebeholderen og jordvolden er ikke etableret inden for udpegningerne ”Værdifulde 
kystlandskaber” og ”Værdifulde landskaber”. 
 
Uforstyrrede landskaber 
Gyllebeholderen og jordvolden er ikke etableret inden for udpegningen ”Uforstyrrede 
landskaber”. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Gyllebeholderen og jordvolden er ikke etableret inden for udpegningen ”Værdifulde kul-
turmiljøer. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Gyllebeholderen og jordvolden er ikke etableret inden for udpegningerne ”Særlig næ-
ringsfattige naturarealer”, ”Naturområder” og ”Områder med naturinteresser”. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 2,2 km til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et overdrev, der ligger syd 
for Søst skov og nordnordøst for ejendommen. 
 
Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 1,3 km syd for gyllebe-
holderen og jordvolden. Området er habitatområde nr. H85 ”Bolderslev og Uge Skov”. 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 19,7 km sydøst 
for gyllebeholderen og jordvolden. Området er fuglebeskyttelsesområde F64, ”Flensborg 
Fjord og Nybøl Nor”. 
De fleste af udbringningsarealerne afvander til Vadehavet, der er udpeget som sårbart 
Natura 2000 område. Vadehavet er habitatområde H78 ”Vadehavet med Ribe Å, Tved Å 
og Varde Å vest for Varde” og fuglebeskyttelsesområde F57 ”Vadehavet”, der også er 
Ramsarområde nr. 27. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Gyllebeholderen og jordvolden er ikke etableret inden for udpegningen. 
 
Områder hvor skovtilplantning er uønsket 
Gyllebeholderen og jordvolden er ikke etableret inden for udpegningen ”Skovtilplantning 
er uønsket”. 
 
Øvrige udpegninger 
Gyllebeholderen og jordvolden er ikke etableret inden for udpegningerne ”Boligområder”, 
”Blandet bolig- og erhvervsområder”, ”Centerformål”, ”Erhvervsområder”, ”Fritids og Fe-
rieformål – Rekreative områder”, ”Offentlige formål”, ”Sommerhusområder”, ”Perspektiv-
områder bolig” og ”Perspektivområder erhverv”. 
 
Vurdering 
Ejendommen ligger i landzonen, sydøst for Årslev og ligger på en bakke på overgangen 
mellem det kuperede østjyske terræn og sletten mod vest ikke langt fra den sønderjyske 
motorvej. Mod vest er landskabet fladt og især kendetegnet ved store åbne landbrugs-
arealer og lidt spredt bebyggelse samt landsbyen Årslev og byen Hjordkær. 
 
Den eksisterende bygningsmasse er opført i hvide og grå nuancer.  
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Det fremgår af den gældende miljøgodkendelse, at der ”I forbindelse med udvidelsen 
etableres beplantning omkring den nye gyllebeholder på 5000 m3 til afskærmning af gyl-
lebeholderen. Den eksisterende beplantning der omgiver staldanlægget og marken beva-
res. Der er stillet vilkår om, at eksisternde beplantning bevares.” 
 
Det daværende Sønderjyllands Amt meddelte den 18. marts 2002 landzonetilladelse til at 
etablere en gyllebeholder på 2.400 m3 ca. 150 m syd for de eksisterende bygninger og 
ved det eksisterende levende hegn. Der blev i tilladelsen stillet vilkår om, at ”den eksi-
sterende beplantning til stedse opretholdes og vedligeholdes og derudover at der mod 
det åbne land etableres et mindst 3 rk. levende hegn, bestående af de på egnen almin-
deligt forekommende løvfældende buske og træer”. 
 
Den nye gyllebeholder er etableret ca. 8 m fra den eksisterende gyllebeholder og ca. 90 
m fra det endnu ikke etablerede anlæg til gylleseparering, der etableres i tilknytning til 
det hidtidige bebyggelsesareal. Afstanden fra jordvolden til det nye anlæg til gyllesepare-
ring er ca. 65 m. 
 
Teltoverbygningen vil som det øvrige anlæg være synlig fra Bolderslevskovvej.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet har den 27. april 2012 i sag NMK-132-00592 skrevet, at: 
 

”Det følger af landzonevejledningen, at begrebet "de hidtidige bebyggelsesarealer" 
primært er det område hvor ejendommens bebyggelse ligger samlet. Hvis ejendom-
mens bebyggelse ikke ligger samlet, skal der forstås de arealer, hvorpå hovedparten 
af ejendommens driftsbygninger ligger, eller det areal hvorpå ejendommens stuehus 
hidtil har ligget. Som udgangspunkt skal bygninger ud fra landskabelige hensyn place-
res i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer. Ordene "i tilknytning til" i hidtidig 
praksis forstås således, at en beboelsesbygning skal opføres inden for en afstand af 
ca. 20 m fra den eksisterende bebyggelse. Det er imidlertid ikke alene afstanden, der 
afgør, om en bygning kan siges at ligge i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarea-
ler. Afgørelsen må bero på en samlet vurdering af, om det ansøgte byggeri naturligt 
opleves som havende tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer, bl.a. henset til 
terrænforhold og landskabet i øvrigt. For driftsbygninger og erhvervsbebyggelse må 
"tilknytningen" i planlovens § 36, stk. 2, og dermed bestemmelsens anvendelsesom-
råde vurderes konkret. I vurderingen indgår både karakteren af den allerede eksiste-
rende bebyggelse og terræn- og landskabsforhold i øvrigt. Afgørende er, om den nye 
bygning sammen med ejendommens øvrige bygningsmasse visuelt opfattes som en 
helhed og således ikke får karakter af spredt bebyggelse.” 

 
Aabenraa Kommune vurderer, at gyllebeholderen er erhvervsmæssig nødvendig for ejen-
dommens drift som landbrugsejendom. 
 
Gyllebeholderen LA-139480 er etableret i tilknytning til en eksisterende gyllebeholder, 
der er opført i 2002 i henhold til en landzonetilladelse.  
 
Aabenraa Kommune har konkret lagt vægt på, at det daværende Sønderjyllands Amt i 
2002 meddelte landzonetilladelse til placeringen af en gyllebeholder i det åbne land. Den 
på daværende tidspunkt kompetente myndighed har derved accepteret, at en gyllebehol-
der kunne placeres i det åbne land ca. 150 m sydvest for den eksisterende stald til køer 
og stuehus. Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at det herefter er naturligt, at den 
driftsmæssige nødvendige gyllebeholder kan opføres i tilknytning til den eksisterende 
gyllebeholder. 
 
Da afstanden mellem jordvolden øst for gyllebeholderne og anlægget til gylleseparering 
vest for kostalden er ca. 65 m, og da det samlede anlæg visuelt opfattes som en helhed 
og ikke får karakter af spredt bebyggelse, så vurderes det, at bebyggelsesarealet kan 
betragtes som ét sammenhængende bebyggelsesareal, hvor gyllebeholderen er etableret 
i tilknytning til det hidtidige bebyggelsesareal. 
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Aabenraa Kommune stiller vilkår om, at der skal være en sammenhængende og afskær-
mende jordvold med beplantning nord for den eksisterende gyllebeholder fra 2002, øst 
for gyllebeholderne og syd for den nye gyllebeholder. Beplantningen skal bestå af buske. 
Buskene skal være etableret senest den 31. december 2014, og de skal vedligeholdes. 
 
Der stilles også vilkår om, at hegnet vest for gyllebeholderne ikke må fjernes, og at det 
skal vedligeholdes. 
 
Der stilles endvidere vilkår om, at farven på teltoverdækningen på den nye gyllebeholder 
skal være ”Grå”. 
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5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.1 Husdyrhold og staldindretning 
Husdyrhold og staldindretning er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 

5.2 Ventilation 
Ventilation er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 

5.3 Fodring 
Fodring er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 

5.4 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
Opbevaring og håndtering af foder og ensilage er som beskrevet i den gældende miljø-
godkendelse. 
 

5.5 Rengøring af stalde 
Rengøring af stalde er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 

5.6 Energi- og vandforbrug 
Energi- og vandforbrug er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 

5.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Spildevand samt tag- og overfladevand er som beskrevet i den gældende miljøgodken-
delse. 
 

5.8 Kemikalier og medicin 
Kemikalier og medicin er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 

5.9 Affald 
Affald er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 

5.10 Olie 
Olie er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 

5.11 Driftsforstyrrelser og uheld 
Redegørelse 
Den ændrede placering af gyllebeholder LA-139480 medfører ikke flere driftsforstyrrelser 
eller uheld. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den ændrede placering af gyllebeholder LA-139480 ikke 
vil medføre flere driftsforstyrrelser eller uheld set i forhold til den gældende miljøgodken-
delse.   



 

 

19

6 Gødningsproduktion og –håndtering 

6.1 Gødningstyper og -mængder 
Gødningstyper og -mængder er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 

6.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 

6.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Der ændres ikke på opbevaringskapaciteten i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der fortsat er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på 
husdyrbruget, og at husdyrbruget opfylder kravet om opbevaring af flydende husdyrgød-
ning m.m., jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. 
 

6.2.2 BAT opbevaring af flydende husdyrgødning 

Redegørelse 
BAT-vurderingerne ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 

6.3 Drift af gylleseparationsanlæg 
Driften af gylleseparationsanlægget er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 

6.4 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 
Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost er som beskrevet i den gæl-
dende miljøgodkendelse. 
 

6.5 Anden organisk gødning 
Anden organisk gødning er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 

6.6 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning er som beskrevet i den gældende miljøgod-
kendelse. 
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7 Forurening og gener fra husdyrbruget 

7.1 Lugt 
Redegørelse 
Antallet af dyr i de enkelte staldafsnit er som beskrevet i den gældende miljøgodkendel-
se. 
 
Lugt stammer primært fra staldene. Desuden kan lugt forekomme i forbindelse med 
pumpning, omrøring og udbringning af husdyrgødning. 
 
Vurdering 
Det teoretisk beregnede konsekvensområde for ejendommens lugtimmission, dvs. inden 
for hvilket område lugt kan registreres uden at lugten af den grund vurderes at være til 
gene, er beregnet ved anvendelse af formlen 1,6 * (LE/s0,6). For det ansøgte projekt er 
konsekvensområdet beregnet til 458 m, hvilket er uændret i forhold til den gældende 
miljøgodkendelse. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at tillægsgodkendelsen ikke vil medføre ændrede 
lugtgener i forhold til den gældende miljøgodkendelse, da den beregnede lugtemission 
fra anlægget bliver den samme som i den gældende miljøgodkendelse, da det er den 
samme mængde husdyrgødning der skal pumpes, omrøres og udbringes. 
 

7.2 Skadedyr – fluer og rotter 
Redegørelse 
Skadedyr bekæmpes som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at bekæmpelsen af skadedyr ikke ændres i forhold til den 
gældende miljøgodkendelse. 
 

7.3 Transport  
Redegørelse 
Antallet af transporter er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. Til- og frakør-
selsforholdene er de samme. Ind- og udkørsel sker fortsat til Bolderslevskovvej.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at transporterne ikke ændres væsentligt i forhold til den 
gældende miljøgodkendelse. 
 

7.4 Støj 
Redegørelse 
Støj er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den ændrede placering af gyllebeholderen ikke vil med-
føre væsentlig ændring af husdyrbrugets støjfrembringelse, og at ejendommen kan dri-
ves, uden at dette medfører en overskridelse af støjgrænserne. 
 

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

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

7.7 Ammoniak – generel reduktion 
Redegørelse 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak fra husdyrbrug omfattet af husdyrbruglo-
vens § 12 er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. For ansøgninger 
fremsendt i 2014 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 %. 
 
Ammoniaktabet fra referencestaldsystemet og fra det valgte staldsystem er henholdsvis 
5.029,24 og 5.105,17 kg N/år i etape 2. 
 
Ansøger har i den gældende miljøgodkendelse for at kunne overholde det generelle krav 
om reduktion af ammoniakemissionen og BAT kravet blandt andet valgt at etablere fast 
overdækning på den nye gyllebeholder LA-139480. 
 
Den samlede ammoniakemission fra stald og lager er beregnet til 4.453,40 kg N/år i eta-
pe 2, se nedenstående tabeller. 
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Tabel 4. Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau i etape 2 – ud-
drag fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Tabel 5. Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission i etape 2 fra 
ansøgningssystemet – uddrag fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Vurdering 
Det generelle ammoniakreduktionskrav på 30 % er med de valgte staldsystemer og de 
valgte virkemidler overholdt, da ammoniakemissionen reduceres med  44 kg N/år i etape 
2 mere end det generelle ammoniareduktionskrav foreskriver. Der er i den gældende 
miljøgodkendelse og i denne tillægsgodkendelse stillet de nødvendige fastholdelsesvilkår 
for så vidt angår valg af staldsystem. 
 

7.8 Ammoniak – individuel reduktion  
Produktionen på Bolderslevskovvej 90 medfører dannelse af husdyrgødning (gylle, fast 
gødning), som indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor m.fl.). 
Husdyrbrugets stalde og husdyrgødningslagre er hovedkilden til udslip af luftbåren kvæl-
stof (ammoniakfordampning). 
Kvælstof og fosfor er begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et natur-
område belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret artssam-
mensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. stor 
nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og kon-
kurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Re-
sultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtyper-
nes tilstand ændres i negativ retning.  
Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser 
bevirker således, at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder 
et stort antal lave og lyskrævende plantearter, og temperaturen ved jordoverfladen fal-
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der (”mikroklimaet” ændrer sig). Det medfører, at arter, som kræver et varmt mikrokli-
ma (dagsommerfugle, mange biller og andre insekter), forsvinder. 
 
Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre til ændret artssammensæt-
ning. 
Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indirekte i 
form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 
 
Redegørelse 
Dette tillæg omhandler udelukkende en ændret placering af gyllebeholderen. Gyllebehol-
deren flyttes fra den miljøgodkendte placering i tilknytning til eksisterende bygninger til 
en placering ved siden af den gyllebeholder, der er placeret syd for ejendommen. 
Den ændrede placering af gyllebeholderen vil give en merbelastning med ammoniak på 
de nærmeste naturområder. Denne merbelastning vurderes i dette afsnit. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at den ansøgte udvidelse vil give anledning til en meremis-
sion af ammoniak på 2.346 kg N/år, og at husdyrbrugets samlede emission herved bliver 
på 4.453 kg N/år. 
I forhold til den givne miljøgodkendelse fra 2010 kan det konstateres, at både meremis-
sionen og den samlede emission er faldet. Da ansøgningen om tillæg udelukkende om-
handler flytning af gyllebeholder, burde disse tal være ens. Forskellen kan dog skyldes 
ændringer i omregningsfaktorer og normer. 
 
Tabel 6. Meremission og samlet emission i ansøgning om tillæg. Uddrag fra husdyrgod-
kendelse.dk. 

 
 
Tabel 7. Meremission og samlet emission i ansøgning om miljøgodkendelse fra 2010. Ud-
drag fra husdyrgodkendelse.dk. 

 
 
Naturarealer på ejendommen 
Følgende naturarealer har Aabenraa Kommune besigtiget og/eller analyseret ud fra kort 
og luftfoto: 
 

- De arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som påvirkes af flytning af gyl-
lebeholder. 

 
Naturarealerne omfatter 2 vandhuller. Vandhullerne er beskrevet under afsnittet ” § 3 
natur” nedenfor. 
 
Vandhullerne er beskyttede i henhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven. 
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 19-20 kg N/ha pr. år (Atmosfærisk deposition 
2012. NOVANA, Faglig rapport nr. 73, 2013 og http://dce2.au.dk/pub/SR73.pdf). 
 
Husdyrlovens § 7 
For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod eutrofiering 
med ammoniak må den luftbårne ammoniakdeposition (nedfald) fra husdyrbrug til natur-
arealer omfattet af § 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. (lov nr. 1572 af 
20.12.2006) ikke overstige fastlagte niveauer, jf. husdyrbekendtgørelsens bilag 3.  
 
De naturområder, der er omfattet af § 7 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v., 
er inddelt i 3 kategorier: 
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Kategori 1 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggen-
de inden for internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Kategori 2 natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er 
beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturty-
perne: Højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbe-
skyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttel-
seslovens § 3. 
 
Kategori 3 natur omfatter ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af 
ovenstående kategori 1 og 2. For disse naturtyper skal kommunen foretage en konkret 
vurdering af, om der skal fastsættes krav. Kommunen skal konkret vurdere følgende be-
skyttede, ammoniakfølsomme naturtyper uden for de internationale naturbeskyttelses-
områder, der ikke er omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2: Heder, moser og overdrev, som 
er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Kommunen skal også konkret vurdere 
ammoniakfølsomme skove, der er beliggende uden for de internationale naturbeskyttel-
sesområder. 
 
Krav til ammoniakdepositionen for de forskellige ammoniakfølsomme naturtyper, jf. ka-
tegori 1-, kategori 2- og kategori 3-natur, ses af nedenstående tabel 8. 
 
Tabel 8. Krav til ammoniakdepositionen i de forskellige områder. 
Med "totaldeposition" menes ammoniakdepositionen fra stald og lager fra hele husdyr-
bruget (både fra den ansøgte og eksisterende drift), mens der med "merdeposition" me-
nes ændringen i ammoniakdepositionen fra husdyrbrugets anlæg (stald og lager) som 
følge af det ansøgte. 

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. 

Kategori 3. Heder, moser og overdrev, 
som er beskyttet af naturbeskyttelseslo-
vens § 3, og ammoniakfølsomme skove. 

Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. 
Kommunen kan tillade en merdeposition, 
der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men 
ikke stille krav om mindre merdeposition 
end 1,0 kg N/ha pr. år. 

 
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. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Naturområder, der er omfattet af husdyrlovens § 7 er beskrevet i skemaerne samt vist 
på kort 1 nedenfor, og der er lavet ammoniakdepositionsberegninger til de punkter, der 
er vist på kort 1. Resultaterne af depositionsberegningerne er vist i tabellen nedenfor.  
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Kort 1. Naturområder omfattet af husdyrlovens § 7 (og naturbeskyttelseslovens § 3), 
med beregningspunkter for ammoniakdeposition (lyserøde stjerner). Den lyserøde cirkel 
viser en radius på ca. 1.000 meter omkring anlægget. 
 
Tabel 9. Ammoniakdeposition til naturarealer. Depositionerne er beregnet ud fra ansøg-
ning med skema nr. 61331, som er en kopi af den § 12 ansøgning, der blev indsendt i 
forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2010.  

Område 
Scenarieberegning 

skema nr. 

Afstand 

(meter) 

Ruhed 

opland 

Ruhed 

natur 

Mer-  

deposition 

(Besk. niveau) 

Total-  

deposition 

(Besk. niveau) 

V1 

Vandhul 
63463 26 L V 

4,7 

(intet) 

6,8 

(intet) 

V2 

Vandhul 
63465 285 L V 

0,3 

(intet) 

0,5 

(intet) 

S1 

Skov 
63508 770 L S 

0,7 

(1 kg) 
1,3 

Bolderslev 
Skov 

63553 1.200 L S 
0 

(1 kg) 

0,1 

 

 
Vurdering (arealer omfattet af husdyrlovens § 7) 
Skoven (S1) ligger 770 meter øst for ejendommen. Det er en forholdsvis smal bræmme 
mellem landbrugsjord og motorvejsrasteplads. På luftfoto ses, at den overvejende består 
af løvskov. Skoven er ikke besigtiget.  
Skoven modtager en merdeposition på 0,7 kg N/ha fra Bolderslevskovvej 90, og den er 
omfattet af § 7 som en kategori 3 naturtype. Det vil sige, at det fastsatte beskyttelsesni-
veau er en merdeposition på 1 kg N/ha. 
 
Beregningen, der er foretaget til naturområde S1 omfattet af lovens § 7, overskrider ikke 
det i loven fastsatte beskyttelsesniveau. Det vurderes derfor, at ammoniakdepositionen 
på skoven er så lav, at der ikke vil kunne konstateres nogen tilstandsændring. 
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Der stilles på baggrund af ovenstående vurdering ikke vilkår i forhold til anlægget og det-
tes ammoniakemission til skoven. 
 
§ 3 natur 
Jf. husdyrlovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der fore-
kommer andre naturarealer end ovennævnte ”§ 7-arealer”, som kan blive påvirket af 
ammoniakemissionen fra Bolderslevskovvej 90. I dette tilfælde flytning af en gyllebehol-
der. 
 
Desuden gælder det jf. naturbeskyttelseslovens § 3, at tilstanden af visse naturarealer 
ikke må ændres, når de har et vist areal, naturindhold m.m. 
 
Endelig gælder ifølge kommuneplanens udpegning af særligt næringsfattige naturarealer, 
at der på eller i nærheden af disse arealer ikke må ske etablering eller udvidelse af hus-
dyrbrug eller andet, som i væsentlig grad forringer den biologiske mangfoldighed, og der 
skal foretages en konkret vurdering af, om påvirkningen af naturarealerne er uacceptabel 
høj. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
 
Nedenfor er gennemgået de arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, der ligger i 
nærheden af ejendommens flyttede gyllebeholder. Det drejer sig om to vandhuller (V1 og 
V2), som er de eneste naturarealer, der bliver påvirket af flytningen af gyllebeholderen. 
Vandhullerne ses af ovenstående kort 1, og beregning af meremission og totalemission til 
vandhullerne fremgår af ovenstående tabel 9. 
 
Område V1 og V2 
 

V1 og V2 (vurderet ud fra luftfoto 2012) 

Naturtype/undertype Vandhul (sø) 

Matr. nr. V1 er beliggende på matr. nr. 218 Årslev, Hjordkær 

V2 er beliggende på matr. nr. 216 Årslev, Hjordkær 

Lokalitetsbeskrivelse 2 mindre vandhuller beliggende inden for 300 me-
ter fra gyllebeholderen. 

V2 er besigtiget tilbage i 2008, V1 er vurderet ud 
fra luftfoto (2012 kort) ud fra den begrundelse, at 
de er meget ens mht. størrelse, vegetation og næ-
ringsforhold. 

Vandhullerne er eutrofierede, og vegetationen i og 
omkring vandhullerne er næringselskende arter 
som sødgræs, stor nælde, andemad og lysesiv. 

Vandhullernes naturtilstand vurderes på baggrund 
af vegetationen som moderat – ringe. 

Lokalisering i forhold til anlæg Vandhullerne er beliggende i en afstand fra 26 me-
ter til 285 meter fra gyllebeholderen. 

Lokalisering i forhold til arealer Vandhullerne ligger omgivet af eller op til husdyr-
brugets udbringningsarealer. Dette er dog ikke re-
levant i denne vurdering. 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

V1 

Merdeposition: 4,7 kg N/ha/år 

Total deposition: 6,8 kg N/ha/år 

V2 

Merdeposition: 0,3 kg N/ha/år 
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Total deposition: 0,5 kg N/ha/år  

N-tålegrænse De fleste søer og vandhuller i agerlandet er eutro-
fieret som følge af næringstilførsel fra andre kilder 
end ammoniakdeposition. Derfor er det ikke rele-
vant at have en tålegrænse opgivet. 

Baggrundsbelastning 19-20 kg N/ha/år 

Betydning som levested for  

bilag IV-arter 

Generelt har de små vandhuller stor betydning som 
både leve- og rastesteder for Bilag IV arter (herun-
der stor vandsalamander og spidssnudet frø). Und-
tagelser kan dog være de vandhuller, der er så til-
groet i pil, at de er helt skyggede. 

Natura 2000 område Ikke relevant. 

Kommuneplan/regionplan Næringspåvirkede vandhuller i agerlandet er lavt 
prioriterede. 

Fredning Ingen fredninger. 

Vurdering Vandhullerne er næringsberigede. Vegetationen i og 
omkring vandhullerne indikerer et højt næringsind-
hold i jord/vand. Der er ved besigtigelsen af V2 ikke 
fundet positiv arter for naturtypen sø/vandhul, hvil-
ket sammen med den eutrofierede tilstand medvir-
ker til, at kommunen vurderer, at der ikke er det 
store potentiale for vandhullerne til opnåelse af en 
god naturtilstand. 

Det vurderes for V2, med baggrund i at merdeposi-
tionen er 0,3 kg N/ha/år, at værdierne ligger langt 
under den værdi som MST i den digitale vejledning 
har meldt ud skulle være acceptabel og uden mål-
bar negativ effekt (en merbelastning på mindre end 
1 kg ammoniak pr. hektar pr. år udgør i udgangs-
punktet ikke et væsentligt merbidrag, og kan derfor 
ikke medføre en tilstandsændring af et konkret § 3-
område. Dette fordi merbelastningen i denne situa-
tion er så lav, at det ikke er muligt biologisk at på-
vise, at det ansøgte dermed har nogen effekt på 
området). 

Det vurderes for vandhul V1, at meremissionen på 
4,7 kg N/ha ikke vil ændre vandhullets tilstand i 
negativ retning, da vandhullet i forvejen er meget 
næringsbelastet, ikke indeholder arter, der er sær-
ligt næringsfølsomme, og sandsynligvis stadig mod-
tager størstedelen af den tilførte kvælstof fra over-
fladevand. 

Hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne 
vurderes at være overfladevand fra dyrkede area-
ler, dels som vand, der løber på jordoverfladen til 
vandhullerne, dels som næringsberiget overflade-
vand, der løber til vandhullet via rodzonen fra dyr-
kede arealer.  

Derfor vurderes det, at ammoniakemissionen fra 
det ansøgte ikke vil ændre vandhullernes naturtil-
stand i negativ retning, heller ikke på længere sigt. 
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Vurdering (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
Vandløb 
Vandløbene i området vurderes ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlæg-
get, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde 
næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer. 
 
Natura 2000 
Kommunen skal vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EF-
habitatdirektiv-forpligtelserne. Det omfatter bl.a. at produktionen ikke medfører negative 
påvirkninger af de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internationale 
naturbeskyttelsesområder, og forholdene for arter omfattet af direktivets bilag IV må 
ikke forringes. 
 
Anlægget ligger ca. 1,2 km nord for INO 096 Bolderslev Skov og Uge Skov, som udgør 
EF-habitatområde nr. H85, Bolderslev Skov og Uge Skov. 
Bolderslev Skov vurderes at være en § 7 kategori 3 naturtype, ammoniakfølsom skov. 
Skoven indeholder forskellige skovnaturtyper; skovbevokset tørvemose, elle- og aske-
skov, bøg på muld og ege-blandskov. Disse naturtyper vurderes at være omfattet af be-
tegnelsen ammoniakfølsom skov. 
 

 
Kort 2. Anlæggets beliggenhed i forhold til Natura 2000 område. 
 
Vurdering 
Ifølge beregningerne, se tabel 9 ovenfor, giver Bolderslevskovvej 90 en merdeposition på 
0 kg N/ha og en totaldeposition på er 0,1 kg N/ha til Bolderslev Skov. 
Det er derfor på den baggrund Aabenraa Kommunes vurdering, at det ansøgte ikke i må-
lelig grad vil påvirke udpegningsgrundlaget for habitatområdet, da ammoniakdepositio-
nen fra Bolderslevskovvej 90 ikke overskrider beskyttelsesniveauet, der er 1 kg N/ha i 
merdeposition. 
Bolderslevskovvej 90 giver ikke anledning til nogen merdeposition til skoven og vil derfor 
heller ikke ændre tilstanden i skoven i negativ retning. 
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Der stilles derfor ikke forureningsbegrænsende vilkår i forbindelse med ammoniakemissi-
onen fra Bolderslevskovvej 90 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 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.  
 
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. 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 
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 is-
randslinien. Den yngler i solåbne vandhuller med rent vand men kan uden for yngletiden 
opholde sig i dybere vandhuller og vandhuller med forurenet vand. På land kan den fin-
des 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. 
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. 
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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 arealerne er landbrugsjord i omdrift, og at arealerne er i omdrift i både før- og 
eftersituationen, hvorfor der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, vurderes det, at der 
ikke vil være negative påvirkninger. 
 
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. 
 
Vurdering 
Samlet vurderes det på baggrund af ovenstående vurderinger, at fortsat drift af anlægget 
herunder flytning af gyllebeholderen, ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og raste-
områder for de forekommende bilag IV dyrearter. Der kendes ikke til forekomster af bilag 
IV plantearter som kan påvirkes eller ødelægges i forbindelse med driften af husdyrbru-
get. 
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8 Påvirkninger fra arealerne  

8.1 Udbringningsarealerne 
Redegørelse 
Dette tillæg omhandler udelukkende flytning af en gyllebeholder, og der er derfor ikke 
ændringer i udbringningsarealerne.  
 
Vurdering 
På den baggrund er der ikke vurderet på arealerne, da vurderingen af disse er foretaget i 
den gældende miljøgodkendelse givet i 2010. 
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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. 
 
Vurdering 
BAT vurderingen er ikke blevet ændret i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
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10  Alternative muligheder og 0-alternativet  
Alternative muligheder 
Anlæggets placering og indretning er blevet vurderet og fastlagt i den gældende miljø-
godkendelse. 
 
Den ændrede placering af gyllebeholderen er beskrevet i afsnit 4.2. 
 
0-alternativet 
0-alternativet er ikke et aktuelt alternativ, da gyllebeholderen er etableret. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at 0-alternativet ikke er proportionalt, da gyllebeholderen 
er etableret. 
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11  Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
Husdyrbrugets ophør er som beskrevet i den gældende miljøgodkendelse.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune har vurderet, at stalde samt gødnings- og ensilageopbevaringsan-
læg udgør ét samlet bebyggelsesareal. Der stilles derfor ikke vilkår om, at gyllebeholder 
LA-139480 skal fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften, eller når gyllebe-
holderen ikke kan nyttiggøres på anden vis inden for lovgivningens rammer. 
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12  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Egenkontrol og dokumentation ændres ikke i forhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Vurdering 
Kravene til egenkontrol og dokumentation er ikke blevet ændret i forhold til den gælden-
de miljøgodkendelse. 
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13  Klagevejledning 
Tillægsgodkendelsen er meddelt i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 
2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer og kan i medfør af 
lovens § 76 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
En klage skal være skriftlig, og den skal sendes til Aabenraa Kommune, Team Miljø, 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune skal, 
hvis Kommunen vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 
3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendt-
gjort, 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. maj 2014 på Aabenraa Kommunes hjem-
meside. En eventuel klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest tirsdag den 
3. juni 2014, der er dagen for klagefristens udløb, og inden for normal kontortidsophør 
kl. 15:00. 
 
Miljøministeriet har anmodet Aabenraa Kommune om at oplyse, at ”for behandling af 
klagesager, der indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet, herunder anmodninger om 
genoptagelse, skal klager betale et gebyr på 500 kr. [2012-niveau]. 
 
Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet 
har modtaget klagen fra Aabenraa Kommune. Klager skal benytte denne opkrævning ved 
indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. 
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modta-
get. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 da-
ge, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside. 
Gebyret tilbagebetales, hvis 

1)  klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

2)  klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 

3)  klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af 
frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-
jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 
afgørelse i sagen. 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod 
at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at 
klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.” 
 
Aabenraa Kommune kan endvidere oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 frem-
går, at en klage over en § 12 miljøgodkendelse ikke har opsættende virkning, med min-
dre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

• Afgørelsens adressat 
• Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt 
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
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• 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 har ret til aktindsigt. Eventu-
el aftale herom kan træffes med Team Miljø eller Team Natur. 
 
Udkastet til tillægsgodkendelse er forud for meddelelse af tillægsgodkendelsen blevet 
sendt enten pr. brev eller pr. E-mail til nedenstående, hvis ejendomme er beliggende 
inden for det beregnede konsekvensområde for lugtemission, jf. bilag 4. 
 

• Ansøger, digital post 
• Bolderslevskovvej 76, 6230 Rødekro 
• Aabenraavej 50, 6230 Rødekro 
• Årslevvej 3,6230 Rødekro 
• Årslevvej 4,6230 Rødekro 
• Årslevvej 5,6230 Rødekro 
• Miljørådgiver LandboSyd, bbp@landbosyd.dk 

 
Tillægsgodkendelsen er blevet sendt enten som digital post, pr. brev eller pr. e-mail til 
nedenstående. 
 

• Ansøger, digital postkasse 
• Miljørådgiver LandboSyd, bbp@landbosyd.dk 
• Naturstyrelsen, nst@nst.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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14 Bilag 
1. Ansøgningsskema, § 12, stk. 3 tillægsgodkendelse, skemanr. 61331, version 2, ind-

sendt den 26. marts 2014 

2. Projektbeskrivelse 

3. Situationsplan 

4. Konsekvensområde for lugtemission 

5. Fuldmagt 

 
 






























































