
 

 

 

Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse 

Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur revurderer med nærværende afgørel-
se miljøgodkendelsen af Vestergade 51, 6330 Padborg. Afgørelsen er truffet i henhold 
til § 39 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug med senere ændringer. 
 
Ejendommen meddeles revurderet miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 

 
• 124.885 slagtekyllinger (32 dage), 352.618 slagtekyllinger (40 dage) med 

mulighed for at variere i slagtealderen i intervallet 30 til 42 dage under forud-
sætning af, at der maksimalt huses 123.680 kg slagtekyllinger på 70.000 
stipladser ad gangen på ejendommen og årsproduktionen på 194, 03 DE i 
slagtekyllinger ikke overskrides 

• 1.346 slagtesvin (32 – 109,1 kg) og maks. 400 stipladser med mulighed for at 
variere i den gennemsnitlige ind - og afgangsvægt med 10 % under forud-
sætning af at årsproduktionen i slagtesvin på 38, 80 DE ikke overskrides.   

 
Husdyrproduktionen svarer til i alt 232,83 DE. 
 
Der gennemføres ingen ændringer af produktion eller bygninger i forbindelse med re-
vurderingen. 
 
Afgørelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Vestergade 
51, 6330 Padborg. 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

 
• Afgørelsens adressat 
• Miljøministeren 
• Enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald 
• Sundhedsstyrelsen 

  

Miljø 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
Tlf.: 73767676 
 
Dato: 21-03-2014 
Sagsnr.: 12/21635 
Dok.løbenr.: 54732/14 
 
Kontakt: Susanne Niman Jensen 
Direkte tlf.: 73767480 
E-mail: snj@aabenraa.dk 

Digital annonce 
Aabenraa Kommunes hjemmeside 
  



 

 Side 2 af 2

• 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 

 
 
En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Team Miljø, Skel-
bækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune skal, 
hvis Kommunen vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere 
ende 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur - og Miljøklagenæv-
net.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig be-
kendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udlø-
ber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 25. marts 2014 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest tirsdag 
den 22. april 2014 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for kla-
gefristens udløb. 
 
Der kan i øvrigt henvises til miljøgodkendelsens afsnit 11 ”Klagevejledning”. 
 
Oversigtskort, der viser husdyrbrugets lokalisering samt situationsplan er vedlagt. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Susanne Niman Jensen 
Miljøsagsbehandler 
Team Miljø  
Kultur, Miljø & Erhverv 
Dir.tlf.. 73 76 74 80 
 
Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk  
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Revurdering af miljøgodkendelse 

Aabenraa Kommune har bedt ejer af husdyrbruget Jørgen P. Feldstedt fremsende oplys-
ninger til revurdering af miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på ejendommen på 
Vestergade 51, 6330 Padborg. 
 
Landbruget er første gang godkendt den 7. juni 1990 pga. dyrehold over 120 DE. Hus-
dyrbruget er efterfølgende miljøgodkendt samlet efter miljøbeskyttelseslovens § 33 ved 

en afgørelse meddelt af Bov Kommune den 19. maj 1992.  
 
I husdyrbrugets miljøgodkendelse af 19. maj 1992 er der godkendt et dyrehold på 223 
DE i slagtekyllinger (42 dage). Der er ikke angivet et eksakt antal kyllinger i godkendel-
sen. Kommunen har beregnet, at det godkendte produktionsniveau svarer til 557.500 
slagtekyllinger (42 dage). Godkendelsen har imidlertid ikke været udnyttet fuldt ud de 
seneste tre år (2008 – 2011). I denne periode har produktionsomfanget været højst i 
2009/2010, hvor der blev produceret 520.000 kyllinger (37 dage), svarende til 194,03 
DE efter nugældende omregningsfaktorer. Da den del af en godkendelse, der ikke har 
været udnyttet over en 3-årig periode, bortfalder (jf. husdyrbruglovens 33 stk. 3), fast-
lægges den godkendte produktion til 520.000 slagtekyllinger (37 dage).  
 
Herudover har der i alle årene været et mindre slagtesvinehold på ejendommen. Det 
fremgår af miljøgodkendelsen fra 19. maj 1992, at det er hele virksomheden, der med-
deles miljøgodkendelse. Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at kommunen ikke be-
skrev eller stillede vilkår til slagtesvineproduktionen, fordi det var så forholdsvis en lille 
del af den samlede produktion, og der dengang ikke var fokus på så små svineproducen-
ter.  I denne revurdering bliver der også redegjort for, vurderet på og stillet vilkår til 
slagtesvineproduktionen, der har et omfang på 1.346 slagtesvin (32-109,1 kg) svarende 
til 38,8 DE.  
 
Ovenstående indebærer, at den eksisterende lovlige produktion på ejendommen i alt kan 
opgøres til 232,83 DE, hvilket udgør grundlaget for nærværende revurdering af husdyr-
brugets godkendelse. 
 
I henhold til § 17 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og god-
kendelse m.v. af husdyrbrug skal husdyrbrug, der er miljøgodkendt efter kap. 5 i 
miljøbeskyttelsesloven revurderes. 
 
Af § 17 fremgår, at tilsynsmyndigheden foretager den første regelmæssige revurde-
ring, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor virksomheden første gang blev 
godkendt, og ajourfører om nødvendigt godkendelsen i lyset af den teknologiske 
udvikling. På baggrund af revurderingen træffer tilsynsmyndigheden afgørelse om, 
enten at vilkårene skal ændres, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i 
virksomhedens godkendelse. Afgørelsen træffes med hjemmel i lovens § 39, jf. § 
41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 
 

På ovenstående baggrund har Aabenraa Kommune den 30. april 2012 meddelt virk-
somheden, at revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse agtes opstartet.  
 
Det fremgår af miljøstyrelsens vejledning til husdyrloven, at revurderingens hoved-
formål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anven-
delse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Påbud – ud over, hvad der følger af BAT 
– skal være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye op-
lysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved god-
kendelsens meddelelse, og at forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til 
grund ved godkendelsens meddelelse (jf. lovens § 40 stk. 2). 
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Af vejledningen fremgår endvidere, at pligten til at gennemføre en vurdering efter 
habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2, ikke gælder for revurderingsafgørelser, 
idet der er tale om eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret. Tilsvarende 
fremgår, at der som udgangspunkt ikke er hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsen til at bestemme, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer i bilag 3 og 4 
skal gælde ved revurdering af en godkendelse, idet det fremgår af bilag 3 til hus-
dyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at denne alene skal anvendes ved tilladelser og 
godkendelser efter §§ 10, 11, 12 og 16, altså ved etableringer, ændringer eller ud-
videlser, hvorimod revurdering vedrører eksisterende husdyrbrug, hvor der ikke 
sker nogen forandring. 
 
I klagenævnsafgørelse NMK-135-00013 fremgår det, at der ikke er hjemmel til at 
de i bilag 3 og 4 fastsatte beskyttelsesniveauer skal gælde i revurderingssager. 
Krav i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur skal 
derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT.   
 
Når det gælder beskyttelsesniveauet for ammoniak, fremgår det dog af bekendtgø-
relsen, at uanset niveauet for BAT, vil bekendtgørelsens totaldepositionskrav skulle 
være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte 
sag. Hvis der er kategori 1- eller 2-naturområder, hvor grænsen for totaldeposition 
af ammoniak i tabel 3 i bekendtgørelsens bilag 3 overskrides, skal revurderingsaf-
gørelsen derfor indeholde en frist for, hvornår totaldepositionskravet skal være 
overholdt. 
 
Revurderingen i nærværende afgørelse er foretaget ved en gennemgang af virk-
somheden og de ændringer, der er sket siden godkendelsen i 1992, samt en vurde-
ring af forureningsforholdene og den teknologiske udvikling (BAT). Desuden er to-
taldepositionen af ammoniak vurderet. 
 
Herudfra er den hidtidige regulering i miljøgodkendelsens vilkår vurderet, og det er 
vurderet, om disse bør ændres eller suppleres af nye vilkår. I det omfang der er 
foretaget ændringer i vilkårene eller der er opstillet nye vilkår, meddeles dette som 
påbud efter husdyrbruglovens § 39. 

 
Ejer af husdyrbruget Jørgen P. Feldstedt har fremsendt oplysninger til revurderingen til 
kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. I ansøgningssyste-
met er der beregninger af bl.a. lugtgener, overholdelse af afstand og ammoniakbelast-
ning, som hverken landmanden eller kommunen kan ændre.  
 
Herudover har miljøredegørelsen fra miljøgodkendelsen fra 1992 (Bilag 4) dannet 
grundlag for udarbejdelse af revurderingen af miljøgodkendelsen sammen med en række 
supplerende oplysninger. 
 
I forbindelse med revurderingen ønskes ikke gennemført ændringer eller udvidelser på 
husdyrbruget. Således er dyreholdets fremtidige størrelse i ansøgningsskemaet angivet 
til 124.885 slagtekyllinger (32 dage), 352.618 slagtekyllinger (40 dage) og 1.346 slagte-
svin (32-109,1 kg), i alt svarende til 232,83 dyreenheder. 
 
Ansøgningsskemaet er oprindelig indsendt den 22. august 2012. Seneste revision af an-
søgningen er med skema nr. 42074, version 4, indsendt til Aabenraa Kommune den 2. 
januar 2014 og udskrevet fra husdyrgodkendelse.dk den 6. januar 2014. Ansøgningen 
fremgår af bilag 1. 
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1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion 
Der er en tilladt produktion på Vestergade 51, 6330 Padborg, på 124.885 slagtekyllinger 
(32 dage), 352.618 slagtekyllinger (40 dage) samt 1.346 slagtesvin (32 – 109,1 kg), i alt 
svarende til 232,83 dyreenheder.  
 
Produktionen ændres ikke i forbindelse med revurderingen.  
 
Lugt, støv og støj 
Produktionen vil forsætte i de eksisterende stalde, hvorfor det ikke medfører forøgede 
lugt, støv og støjgener for naboerne.  
 
I forbindelse med transporter til og fra ejendommen samt ved levering og håndtering af 
råvarer kan der fremkomme støv og støj, hvilket dog oftest er af begrænset karakter. 
Desuden kan der forekomme støj fra ventilationen. Antallet af transporter og omfanget af 
aktiviteter ændres ikke. 
 
Transport til og fra ejendommen 
Der sker ingen ændringer i antallet af transporter i forbindelse med revurderingen af 
slagtekyllingeproduktionen. 
 
Transporterne består også fremover af gødningstransporter, fodertransporter og trans-
porter af dyr. 
 
Adgangen til husdyrbruget sker ad offentlig vej. Langs offentlig vej er der boliger, der 
berøres af trafik til og fra ejendommen. Generne forsøges afhjulpet ved at transporterne 
fortrinsvis sker i dagtimerne. 
 
Andre miljøpåvirkninger 
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring af husdyrgødning, håndte-
ring af spildevand og affald mv.  
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
I forbindelse med en revurdering skal landbruget leve op til kravet om anvendelse af 
bedste tilgængelige teknik (BAT). 
 
På baggrund af de aktuelt gældende BAT – teknikker er der foretaget en systematisk 
vurdering af, om husdyrbruget i nødvendigt omfang bringer BAT i anvendelse.  

 
Staldanlæg 
Produktionen af slagtekyllinger og slagtesvin foregår i stalde med dybstrøelse. Som vir-
kemiddel til at opnå de vejledende emissionsgrænseværdier fra staldende køres 35 % af 
kyllingegødningen og 41 % af slagtesvinegødningen direkte ud. Desuden stilles der vilkår 
om altid at strø med tørstof i mængder, så overfladen er tør.  
 
Foder   
Der fodres efter norm til såvel slagtekyllinger som slagtesvin. Der anvendes fasefodring. 
Mht. slagtekyllingerne stilles der vilkår til indholdet af fosfor - og proteiniindholdet af-
hængig af kyllingealder, da der er givet tilladelse til at variere i slagtealderen.  
 
Energi – og vandforbrug 
Energiforbruget reduceres i slagtekyllingestaldene ved at ventilation og lys er computer-
styrede således kyllingerne får den temperatur og lysmængde, der er optimal i forhold til 
alder/vægt. Varmeforbruget er reduceret ved en godt isoleret stald. Vandforbruget følges 
nøje, idet der er monteret vandmåler, der er tilsluttet alarm, hvis vandforbruget stiger i 
forhold til norm. 
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Energi – og vandforbrug registreres og måles. 
 
Affald 
Affald sorteres, opbevares og fjernes efter gældende regulativer og forskrifter. 
 
Nødfremgangsmåder  
Der er udarbejdet en beredskabsplan i tilfælde af uheld. Medarbejderne er bekendt med 
beredskabsplanen. 
 
Management 
Der praktiseres ”godt landmandsskab”, hvor ansatte får uddannelse og produktionen op-
timeres til den bedst mulige udnyttelse af resurserne. 
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, at husdyrbruget – herunder ved implementering af påbud i nærvæ-
rende afgørelse - anvender foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen 
fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.  
 

1.3 Offentlighed 

Det har været offentlig annonceret den 4. juli 2012 i Aabenraa Ugeavis, at Aabenraa 
Kommune agtede at tage miljøgodkendelsen op til revurdering. I annoncen informeredes 
offentligheden om muligheden for at få materiale angående revurdering tilsendt og for at 
kommentere og stille spørgsmål til revurderingen, når den foreligger. 
 
Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få til-
sendt udkast til revurdering. 
 
Aabenraa kommune har vurderet, at afgørelsen om revurdering ikke er til ugunst for na-
boerne, og har derfor ikke partshørt naboerne efter Forvaltningslovens regler. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til revurdering er nu sendt i høring hos virksomheden.  
Vilkårsændringerne er samtidig varslet som påbud overfor virksomheden. Der er en frist 
på 2 uger til afgivelse af bemærkninger. 
 
Ansøger har i høringsperioden gjort opmærksom på, at vilkår 2 skulle ændres, så det 
fremgår, at der går slagtekyllinger fra 32-40 dage i begge huse. Praksis er sådan, at ef-
ter 32 dage afhentes nogle af kyllingerne, og resten bliver hentet efter 40 dage i begge 
huse. Vilkår 2 er efterfølgende rettet, så vilkåret passer med de faktiske forhold.  
 
Den meddelte afgørelse om revurdering bliver offentlig annonceret i Lokalbladet Budstik-
ken og på Aabenraa Kommunes hjemmeside tirsdag den 25. marts 2014, og afgørelsen 
bliver fremsendt til klageberettigede listet i afsnit 13 ”Klagevejledning”. 
 

1.4 Meddelelse af revurdering af miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes Team Miljø og Team Natur revurderer med nærværende afgørelse 
miljøgodkendelsen af Vestergade 51, 6330 Padborg. Afgørelsen er truffet i henhold til § 
39 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af 
husdyrbrug med senere ændringer. 
 
Ejendommen meddeles revurderet miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 

 
• 124.885 slagtekyllinger (32 dage), 352.618 slagtekyllinger (40 dage) med mu-

lighed for at variere i slagtealderen i intervallet 30 til 42 dage under forudsæt-
ning af, at der maksimalt huses 123.680 kg slagtekyllinger ad gangen på ejen-
dommen og årsproduktionen på 194, 03 DE i slagtekyllinger ikke overskrides 
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• 1.346 slagtesvin (32 – 109,1 kg) og maks. 400 stipladser med mulighed for at 
variere i den gennemsnitlige ind- og afgangsvægt med 10 % under forudsætning 
af at årsproduktionen i slagtesvin på 38, 80 DE ikke overskrides.   

 
Husdyrproduktionen svarer til ialt 232,83 DE. 
 
Der gennemføres ingen ændringer af produktion eller bygninger i forbindelse med revur-
deringen. 
 
Afgørelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Vestergade 
51, 6330 Padborg. 
 
Den revurderede miljøgodkendelse meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 39 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgod-

kendelse mv. af husdyrbrug med senere ændringer.   
• I henhold til påbud i nærværende revurdering. 

 
Revurderingen gælder det beskrevne. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af hus-
dyrbruget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og 
Aabenraa Kommunes regulativer – også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i 
forhold til denne godkendelse. 
 
Det er Aabenraa Kommunes samlede vurdering, at produktionen under overholdelse af 
de fastsatte vilkår: 

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

 
 
 
 
Den 21. marts 2014 
 
     
 
 

Susanne Niman Jensen Tina Hjørne 

Miljøsagsbehandler Biolog 

Team Miljø Team Natur 

Kultur, Miljø & Erhverv Kultur, Miljø & Erhverv 

  

Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune 

www.aabenraa.dk www.aabenraa.dk 

Direkte 73767480 73767284 

landbrug@aabenraa.dk natur@aabenraa.dk  
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2 Vilkår  
 
Vilkår meddeles som påbud 
Vilkår der ikke er mærket er meddelt som påbud i henhold til husdyrbruglovens § 39. Der 
er tale om nye vilkår for eksisterende drift. Der tillægges ikke retsbeskyttelse på disse 
vilkår og vilkårene kan påklages. 
 
Vilkår mærket med A videreføres fra tidligere afgørelser efter Miljøbeskyttelseslovens § 
33. Sidst i vilkåret er angivet vilkårsnummer fra miljøgodkendelse af 19. maj 1992. Disse 
vilkår tillægges ikke ny retsbeskyttelse og kan ikke påklages. Vilkår 6 og vilkår 9 fra mil-
jøgodkendelsen fra 19. maj 1992 ændres, så de passer med gældende forhold. Vilkår 6 
er blevet ændret til vilkår 19 A og vilkår 20 A. Vilkår 9 er blevet ændret til vilkår 21 A. 
For vilkårene, der er mærket med A, står det anført i parentes efter vilkåret, hvilket vil-
kår i miljøgodkendelsen fra 1992, der refereres til. 
 
Vilkårene og påbuddene skal efterleves fra den dato, hvor revurderingen meddeles, 
medmindre der fremgår noget andet af vilkåret eller påbuddet. 
 
Ophævede vilkår 
Herefter er angivet, hvilke vilkår fra miljøgodkendelse af 19. maj 1992, der ophæves 
med denne revurdering og begrundelse herfor. 
 
Vilkår, der ikke længere er aktuelle:  1, 2, 3, 4. 
 
 

2.1 Generelle forhold 

 
Beskrivelse af husdyrbruget 

1. Virksomhedens drift skal være i overensstemmelse med godkendelsen af 
19. maj 1992 og de påbud, der fremgår af denne afgørelse.  

2.2 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
 
Husdyrhold og staldindretning  

2. Dyreholdets omfang og sammensætning må på årsplan ikke oversti-
ge/ændres i forhold til nedenstående tabel dog med mulighed for fleksibili-
tet som angivet i vilkår 3 og 4. Dyreenhedsomregningsfaktoren fremgår 
af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 9. juli 2009 om ændring af be-
kendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, 
husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreenhedsomregningsfak-
torer er det antallet af individer, som gælder. 

 
Stald 
Nr. 

Dyrehold 
Staldsy-
stem 

Al-
der 

Antal slag-
tekyllinger 

Stiplad-
ser 

DE 

ST-
13931
1 

Slagtekyl-
linger  

dybstrøelse 
32 
dage 

59.777 
Jfr. vilkår 
3 

16,16 

ST-
13931
1 

Slagtekyl-
linger 

Dybstrøelse 
40 
dage 

168.782 
Jfr. vilkår 
3 

76,72 

ST-
13932
1 

Slagtekyl-
linger 

Dybstrøelse 40 
dage 

183.836 Jfr. vilkår 
3 

83,56 

ST-
13932
1 

Slagtekyl-
linger  

dybstrøelse 32 
dage 

65.108 Jfr. vilkår 
3 

17,60 
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ST-
13932
2 

Slagtesvin dybstrøelse 

Væg
t 
32-
109,
1 kg 

Antal slag-
tesvin 
1.346 

 
400 

38,80 

I alt    
 

 
232,8
3 

 
 
3. Der må maksimalt belægges med 123.680 kg slagtekyllinger på 70.000 

stipladser i staldene ad gangen. Indenfor disse 2 parametre kan der tilla-
des en variation i slagtealderen forudsat, at 194,03 DE i slagtekyllinger ik-
ke overskrides.  

4. Slagtesvineproduktionen kan gennemføres med en variation på +/- 10 % i 
ind - og afgangsvægt/alder, dog således at årsproduktionen ikke oversti-
ger 38,80 DE. 

5. Dybstrøelsen skal strøs i mængder af tørstof, der sikrer, at dybstrøel-
sesmåtten altid er tør i overfladen. 

 

Ventilation 
6. Ventilatorer skal serviceres og renholdes med de for det konkrete anlægs 

vejledende intervaller og specifikationer med henblik på driftsstikker funk-
tion. Service skal udføres af fabrikanten eller producenten eller en anden 
sagkyndig. 
 

Fodring slagtekyllinger 
7. Proteinindholdet i fuldfoder til slagtekyllinger må i gennemsnit maksimalt 

være flg. totalniveauer for protein afhængig af kyllingealder: 
 

Alder, dage Råprotein, gram pr. kg foder 
30 207 
32 205 
35 203 
40 200 

 
 

8. Fosforindholdet i fuldfoder til slagtekyllinger må i gennemsnit maksimalt 
være flg. totalniveauer for fosfor afhængig af kyllingealder: 

 
Alder 
Dage 

 
Fosfor, gram pr. kg foder 

30 5,6 
32 5,5 
35 5,4 
40 5,3 

 
Fodring slagtesvin 

9. Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr pr. slagtesvin x 
det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end 849,72 kg P 
pr. år. 
 

- ”P ab dyr pr. slagtesvin” beregnes ud fra følgende ligning: 
 

    P ab dyr pr. slagtesvin = ((afgangsvægt – indgangsvægt) x FEsv  pr. kg 
tilvækst x gram fosfor pr. FEsv/1000 – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x 
0,0055 kg P pr. kg tilvækst). 
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Ovenstående vilkår er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående 
tabel. De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårsligningen 
skal samlet set overholdes. 
 

Faktor Værdi 

Antal producerede slagtersvin 1.346 

Indgangsvægt, kg 32 

Afgangsvægt, kg 109,10 

FEsv pr. kg tilvækst 2,84 

Gram fosfor pr. FEsv 4,58 

Kg P ab dyr pr. svin (inkl. P i 
halmstrøelsen) 

0,631 

Kg P ab dyr pr. dyreenhed (inkl. P 
i halmstrøelsen) 21,9 

 
Rengøring af stalde 

10. Staldene skal rengøres og desinficeres efter hvert hold slagtekyllinger. Da-
to for rengøring skal noteres i driftsjournalen, samtidig kontrolleres gulvets 
tæthed. 

 
Energi- og vandforbrug 

11. Vask af stalde skal foregå med højtryksrenser. 
12. Virksomheden skal undersøge for mulighederne for at etablere lavenergi-

belysning i alle driftsbygninger. Virksomheden skal senest 6 måneder efter 
meddelelsen af nærværende afgørelse tilsende tilsynsmyndigheden en re-
degørelse og handlingsplan for etablering af lavenergibelysning i alle 
driftsbygninger.  

13. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne 
dokumenteres i mindst 5 år. 

14. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over det der 
omregnet svarer til 483.000 kwh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste 
aflæsningsdato udarbejdes en handleplan, så elforbruget igen kan reduce-
res til det oplyste, hvis ikke merforbruget ud fra en konkret vurdering kan 
accepteres. Planen skal fremvises ved tilsyn. 

15. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende, f.eks. ventilati-
onsanlægget, skal minimum kontrolleres én gang om året og vedligeholdes 
således, at det altid fungerer optimalt. Dato for kontrol skal kunne doku-
menteres i mindst 5 år.  

16. Vandforbruget til dyreholdet skal registreres mindst en gang årligt. Vand-
forbruget skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.  

17. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 4.330 
m3, skal der inden 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes en 
handleplan, så vandforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal fo-
revises ved tilsyn. 

 
Spildevand samt tag - og overfaldevand 

18. A. Overfladevand fra befæstede arealer, hvor der sker forurening med fo  
der eller husdyrgødning, må ikke tilledes nedsivningsanlæg, men skal op-
samles og udspredes på afgrøder. (6) 

19. A. Vaskevand fra staldene skal enten bringes til gyllebeholder på Simon-
dysvej 11 eller køres direkte ud på bevoksede arealer. (6) 

 
Affald 

20. A. Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 8. (9)  
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Driftsforstyrrelser og uheld 

21. Der skal på ejendommen altid forefindes egnet materiale til opsamling af 
eventuelt spild. 

22. Beredskabsplanen skal opbevares på et kendt og tilgængeligt sted for alle 
medarbejderne.  

23. Beredskabsplanen skal ajourføres løbende og minimum 1 gang årligt. Da-
toen for ajourføringen skal fremgå af planen. 

24. Hvis der er ansat udenlandsk arbejdskraft skal beredskabsplanen oversæt-
tes til et sprog, som de forstår. 

 

2.3 Gødningsproduktion og – håndtering 
 
Håndtering af husdyrgødning 

25. A. Etablering og drift af markstakke skal ske i henhold til anvisningerne i 
vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke. På til-
synsmyndighedens anmodning skal redegøres for, hvorledes vilkåret 
driftsmæssigt sikres overholdt. Vejledningens tekst er vedlagt som bilag 
4. (9) 

26. Dybstrøelsen skal strøs i mængder af tørstof, der sikrer, at dybstrøel-
sesmåtten altid er tør i overfladen. 

27. Minimum 35 % af slagtekyllingegødningen og minimum 41 % af slagtesvi-
negødningen skal køres direkte ud.  
 

2.4 Forurening og gener fra husdyrbruget 
 
Lugt og støv 

28. A. Der må ikke forekomme væsentlige lugt- og støvgener udenfor virk-
somhedens areal. (5) 
  

 
Ammoniakemission 

29. Minimum 35 % af slagtekyllingegødningen og minimum 41 % af slagtesvi-
negødningen skal køres direkte ud.  

 

2.5 Husdyrbrugets ophør 

30. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune senest 
4 uger efter ophøret kontaktes med henblik på vejledning om nødvendige 
foranstaltninger for at undgå forureningsfare.  

 

2.6 Egenkontrol og dokumentation 
Slagtekyllinger og slagtesvin 

31. Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vil-
kårene i godkendelsen er overholdt. Den skal opbevares i mindst 5 år og 
forevises på Aabenraa Kommunes forlangende. Det kan være gødnings-
regnskaber, ansøgninger om støtte efter enkeltbetalingsordningen, foder-
analyser, fakturaer for indkøbt foder, produktionskontrol, slagteriafregnin-
ger, årsopgørelser fra slagteriet, andre kvitteringer for afsatte og købte 
dyr, afsnit fra drifts- og skatteregnskaber vedrørende omsætning af foder 
og dyr samt status dyr og foder. 
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Slagtekyllinger 

32. For indkøbte fodermidler skal følge- og indlægssedler opbevares på hus-
dyrbruget i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende. 

33. Dokumentation for aktuel produktion skal foreligge. Der skal foreligge en 
opgørelse over producerede hold/år, indkøbt foder og antal slagtede dyr. 

34. Èn gang årligt, i forbindelse med indsendelse af gødningsregnskab, skal 
der af ansøger laves en beregning over det gennemsnitlige indhold af pro-
tein og fosfor pr. kg fuldfoder på årsbasis. Beregningen skal opbevares i 
minimum fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 

35. Dokumentation for aktuel produktion skal foreligge. Der skal foreligge en 
opgørelse over producerede hold/år, indkøbt foder og antal slagtede dyr. 

36. Foderets gennemsnitlige indhold af protein og fosfor skal beregnes ud fra 
forbrug af de anvendte foderblandinger og evt. forbrug af hvede. 

37. Foderoplysninger ligger elektronisk i foderleverandørs database. Foderfa-
brikkernes blandeforskrifter skal registreres i forbindelse med leverancerne 
af foder til det aktuelle hold. 

38. Der skal som minimum være én blandforskrift/deklaration for hver anvendt 
fasefoder. 

39. Der skal foreligge et foderprogram, hvor den aktuelle hvedetilsætning er 
beskrevet. Hvedens indhold af næringsstoffer kan dokumenteres ved 
landsgennemsnit eller ved analyse af egen hvede. 
 

Slagtesvin 
40. Der skal føres logbog eller produktionskontrol, hvoraf følgende skal frem-

gå: 
 

- Antal producerede dyr 
- Gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs-, og afgangs-

vægt/slagtevægt) 
- Foderforbrug pr. kg tilvækst 
- Det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEsv i foderblandinger-

ne 
 

41. P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplys-
ninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måne-
der i perioden 15. september 2014 til 15. februar i 2016. 

42. Der skal udarbejdes en blandforskrift for foder mindst hver tredje måned, 
såfremt der anvendes hjemmeblandet foder. 

43. Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned 
samt evt. blandforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år 
og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 
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3  Generelle forhold 
 
Fjerkræbruget er tidligere miljøgodkendt. Miljøgodkendelsen blev meddelt for mere end 8 
år siden, og godkendelsen skal derfor revurderes. Hele virksomheden er godkendelses-
pligtig, og Aabenraa Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. 
 
Kommunen skal i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen sikre at husdyrbru-
get lever op til BAT.  
 
For intensiv fjerkræ- og svineproduktion over en vis størrelse er i EU-regi i 2003 udar-
bejdet en BREF - note, som anfører, hvad der betragtes som BAT (Best Available Tecni-
que) i forbindelse med en række produktionsforhold, herunder driftsstyring, staldindret-
ning, vand- og energiforbrug mv.  
 
Med relevans for nærværende afgørelse har Miljøstyrelsen udarbejdet følgende BAT-
vejledninger: 

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

- Den 6. februar 2012: Fastlæggelse af BAT – emissionsgrænseværdier for konven-
tionel produktion af svin og malkekvæg udenfor gyllesystemer – supplement til 
vejledende emissionsgrænseværdier for svin og kvæg i gyllesystemer.  

 
I tilknytning til vejledningerne er der i 2010 udgivet: Introduktion til miljøstyrelsens vej-
ledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknik (BAT) for husdyrbrug omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12. Det 
fremgår heraf, at BREF-notens angivelser af, hvad der betragtes som BAT, er indarbejdet 
i miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier og i de teknologiblade, der er udgi-
vet i forbindelse hermed. 
 
I klagenævnsafgørelse NMK-135-00013 fremgår det, at der ikke er hjemmel til at 
de i bilag 3 og 4 fastsatte beskyttelsesniveauer skal gælde i revurderingssager. 
Krav i forbindelse med revurdering af hensyn til den omkringliggende natur skal 
derfor udelukkende gennemføres i overensstemmelse med princippet om BAT.   
 
Når det gælder beskyttelsesniveauet for ammoniak, fremgår det dog af bekendtgø-
relsen, at uanset niveauet for BAT, vil bekendtgørelsens totaldepositionskrav skulle 
være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte 
sag. Hvis der er kategori 1- eller 2-naturområder, hvor grænsen for totaldeposition 
af ammoniak i tabel 3 i bekendtgørelsens bilag 3 overskrides, skal revurderingsaf-
gørelsen derfor indeholde en frist for, hvornår totaldepositionskravet skal være 
overholdt. 
 
Nærværende afgørelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for det eksisterende husdyr-
brug. Vilkår der vedrører driften skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med 
den pågældende del af driften. Hvis der ansættes udenlandsk arbejdskraft, skal bered-
skabsplanen oversættes til et sprog, som de forstår jfr. NMK-135-00013. 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Afgørelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget på Vester-
gade 51, 6330 Padborg med ejendoms nr. 5800001720. Husdyrbruget er beliggende i 
landzone ca. 70 m fra eksisterende byzone (Lokalplan nr. 26 Erhvervsområde ved Her-
mesvej i Frøslev). Beliggenheden fremgår af bilag 2 og 3. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 80982, og 
virksomhedens CVR nr. er 64778013. 
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Afgørelsen er baseret på de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema nummer 
42074, version 4, genereret den 6. januar 2014, samt tidligere miljøgodkendelser og 
afgørelser på husdyrbruget. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1. 

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

3.3 Gyldighed 

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

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

3.5 Revurdering af miljøgodkendelsen 

Miljøgodkendelsen skal i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40 regel-
mæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. 
 
I henhold til bekendtgørelsens § 40 stk. 5 skal husdyrbrugets miljøgodkendelse endvide-
re tages op til revurdering, når EU-Kommissionen i EU-Tidende offentliggør en BAT-
konklusion, som omfatter husdyrbrugets produktion. Kommunen skal tilrettelægge re-
vurderingen på en sådan måde, at husdyrbruget kan overholde de på baggrund af BAT-
konklusionen ajourførte vilkår senest fire år efter offentliggørelsen af BAT- konklusionen. 
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4  Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

4.1 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold  

Redegørelse 
Ejendommen er lokaliseret i Aabenraa Kommune. Husdyrproduktionen består af en slag-
tekyllingeproduktion samt en mindre slagtesvineproduktion, der ikke ændres eller udvi-
des bygningsmæssigt eller dyreholdsmæssigt. Husdyrbruget er beliggende i landzone ca.  
70 meter fra byzoneområdet der er omfattet af Lokalplan nr. 26, ”Erhvervsområde ved 
Hermesvej i Frøslev”, som ligger umiddelbart nord for husdyrbruget. Lokalplan nr. 26 er 
vedtaget den 28. april 2010. Lokalplanen er en justering og udvidelse af den tidligere 
lokalplan 1/75, der ophævedes ved vedtagelsen af den nye. Lokalområdet er udlagt til 
erhvervsformål. Området må ikke anvendes til butikker til detailhandel, boliger eller an-
den støjfølsom anvendelse. Lokalplanens Delområde II, der ligger nærmest husdyrbru-
get, udlægges til produktions-, lager-, transport-, håndværks- og servicevirksomheder 
samt tungere produktions- og forarbejdningsvirksomheder, tilhørende virksomhedsklas-
serne 3-6, jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning.  
 
Vurdering  
Aabenraa Kommune vurderer, at da der er tale om et eksisterende husdyrbrug, der ikke 
ændres eller udvides bygningsmæssigt, skal der ikke vurderes og stilles påbud hertil i 
nærværende revurdering. Vilkår 3 i miljøgodkendelsen fra 1992 (bilag 4) ophæves. Det 
er ikke længere aktuelt, da husdyrbruget er etableret.  
 

4.2 Husdyrbrugets bygningsmæssige omfang 

Redegørelse 
 
 Tabel 3 Materialevalg 

Bygning 
Grund-
plan 
ca. 

Byg-
nings-
højde 
ca. 

Tag-
hæld-
ning 

Bygningsmaterialer/farver Anvendelse 

ST-
139322 

slagtesvinestald 448 m2 Ca 7 m 30 º Røde mursten og gråt eternittag slagtesvin 

ST-
139311 

slagtekyllingestald 1480 m2 Ca 7 m 20 º Røde mursten og gråt eternittag slagtekyllinger 

ST-
139321 slagtekyllinger 1690 m2 Ca 7 m 20 º Røde mursten og gråt eternittag slagtekyllinger 

1 Værksted 211 m2 Ca 6 m 20 º Grønne stålplader og eternit Værksted 

2 Maskinhus 640 m2 Ca 7 m 20 º Røde og hvide stålplader Grå 
eternit 

Maskiner 

3 Fodersilo 
2x20 
tons 

6 m  Stålplader 
Færdigfoder 
til kyllinger 

4 Fodersilo 
2x20 
tons 6 m  Stålplader 

Færdigfoder 
til kyllinger 

5 Gastæt silo 6 tons 3 m  Glasfiber hvid  Hvede buffer-
tank 

6 Gastæt silo 6 tons 3 m  Glasfiber hvid  
Hvede buffer-

tank 

7 Fodersilo 15 tons 4 m  Stålplader Færdigfoder 
til slagtesvin 

8 Staklade 150 m2 Ca 6 m 10 º Grå eternit og træplader Diverse mate-
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rialer 

9 Gastæt silo 400 
tons 

12 m  Stålplader 
Opbevaring af 
hvede til kyl-

linger 

10 Beholder til va-
skevand 

15 tons 0 0  Vaskevand fra 
kyllingehuse 

  
Vurdering 
Aabenraa kommune vurderer, at da der ingen bygningsmæssige ændringer sker i forbin-
delse med revurderingen, skal der ikke stilles vilkår. 
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5  Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.1 Husdyrhold og staldindretning 

5.1.1 Generelt 

Redegørelse 
Om driften af kyllingeproduktionen fremgår af godkendelsen fra 1992, at daggamle kyl-
linger indsættes i staldene ved en temperatur på 33o C. Herefter sænkes temperaturen 
med en halv grad pr. dag til den er 22o C. I starten af produktionsperioden er der stort 
set ingen ventilation af staldene, men efter ca. en uge begynder man at ventilere med 
gradvis stigende luftmængde. Det maksimale afkast er angivet til 135.800 m3 / time. 
 
Virksomheden har i forbindelse med nærværende revurdering oplyst følgende om driften: 
 
Der køres 7,4 hold igennem hvert år. Der kommer nye kyllinger hver 7. uge, som det 
passer ind i slagteriets planlægning. Begge huse fyldes og tømmes samtidig. Opfyldnin-
gen sker samtidigt i begge huse. Tømningen sker også samtidigt; men ad 2 gange så ca. 
1/3 af kyllingerne leveres ved 32 dage og 2/3 leveres ved 40 dage. Der indsættes ca. 
70.000 kyllinger i hvert hold. I pausen mellem holdene vaskes stalden af et godkendt 
firma. Vaskevandet opsamles i gyllebeholder, eller køres direkte ud på bevoksede area-
ler. Der bruges 15-18 kubikmeter vaskevand pr. hold. Herudover foretages diverse vedli-
gehold og reparationer. 
 
Slagtesvinene indsættes samtidigt ved en gennemsnitlig vægt på 32 kg i en dybstrøel-
sesstald med 400 stipladser. De sælges over en periode på 3 uger ved en gennemsnitlig 
afgangsvægt på 109,10 kg.  
  
Husdyrproduktionen på Vestergade 51, 6330 Padborg, består ifølge ansøgningsskemaet i 
husdyrgodkendelse.dk af en årlig produktion på 124.885 slagtekyllinger (32 dage), 
352.618 slagtekyllinger (40 dage) og 1.346 slagtesvin (32 – 109,1 kg), i alt svarende til 
232,84 DE. Ansøgningsskemaets oplysninger om stalde og opbevaringsanlæg fremgår af 
nedenstående skemaer: 
 

Tabel 1 – 3: Stalde og opbevaringsanlæg 

 
 

 
Oversigt over dyretyper og staldsystemer der indgår i ansøgningen 
Tabellen viser hvilke kombinationer af dyretyper og staldsystemer (dyrekategorier), der 
indgår i ansøgningen. Koden for dyretype og staldsystem (staldsystemkode) erstatter 
efterfølgende den fulde betegnelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

20

 
 

 
 
 
  



 

 

21

Dyreholdet fremgår af nedenstående tabel. 
 
Tabel 4: Dyreholdet 
 
Produktionsoversigt med angivelse af kode for dyrekategori 
 

 
 
 
Vurdering 
Slagtekyllinger 
Det er et lovkrav, at der maksimalt må gå 40 kg kylling/m2 gulvareal. Der er i alt 3092 
m2 gulvareal, hvilket giver en samlet maksimal belægning på 123.680 kg kylling. Antal 
stipladser i ansøgningen er indsat, så den maksimale belægning vil være 123.680 kg kyl-
ling. Dermed kommer lugtberegningerne til at passe med de faktiske forhold. 
 
Der stilles påbud om maksimal produktion svarende til 123.680 kg kylling i staldene ad 
gangen og maksimalt 70.000 stipladser. Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at der 
indenfor disse 2 parametre kan tillades variation i slagtealderen forudsat at 194,04 DE 
ikke overskrides. 
 
Slagtesvin 
Aabenraa Kommune vurderer, at der kan tillades afvigende slagtevægt af slagtesvinene. 
Der stilles påbud om en maksimal produktion på 1.346 slagtesvin (32-109,10 kg) med 
mulighed for variation i den gennemsnitlige ind – og afgangsvægt under forudsætning af, 
at det samlede antal dyreenheder beregnet efter de til enhver tid gældende omregnings-
faktorer eller geneafstanden for lugt ikke øges.  

5.1.2 BAT staldteknologi 

Redegørelse 
Alle stalde til slagtekyllinger og slagtesvin er dybstrøelsesstalde. 
 
Vurdering 
Staldene ændres ikke i forbindelse med revurderingen. Virksomheden har ikke udarbej-
det en plan for renovering af stalden og indførelse af anden BAT-teknologi.  
 
Staldene betragtes som eksisterende stalde med de ammoniakemissionsgrænseværdier, 
der gælder for eksisterende dybstrøelsesstalde. 
 
Aabenraa Kommune har ved vurderingen af BAT anvendt Miljøstyrelsens vejledende 
emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik 
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(BAT) med konventionel produktion af slagtekyllinger fra 31. maj 2011, samt konventio-
nel produktion af slagtesvin udenfor gyllesystemer fra 6. februar 2012.  
 
De vejledende emissionsgrænseværdier for forureningsparameteren ammoniak gælder 
for hele anlægget. Anlægget skal forstås i overensstemmelse med husdyrgodkendelses-
lovens definition. Det vil sige, at anlægget omfatter husdyrhold, stald samt lager. Og det 
omfatter både det eksisterende anlæg og etableringer, udvidelser og ændringer af an-
lægget. 
 
Emissionsgrænseværdierne er indtil videre kun af vejledende karakter. Det betyder, at 
det fortsat er Kommunens ansvar at sikre, at der bliver foretaget en vurdering af, hvor-
vidt ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse for-
ureningen ved anvendelse af BAT, og i den forbindelse fastsætte nødvendige og relevan-
te vilkår herom i miljøgodkendelsen. 
 
Det er Miljøstyrelsens klare opfattelse, at kommunalbestyrelsen har sikret sig, at husdyr-
bruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forure-
ningen ved anvendelse af BAT ved ansøgninger, der vedrører husdyrbrug med konventi-
onel produktion af slagtesvin og smågrise, såfremt kommunalbestyrelsen foretager sig 
følgende: 
 

• anvender de vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak og i vurderingen 
i godkendelsen begrunder, hvorfor de af ansøger valgte teknikker og teknologier 
lever op til, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af BAT, og 

• fastsætter vilkår til de teknikker og teknologier, som ansøger har valgt. 
 

Det fremgår af ovennævnte BAT-vejledninger, at hensigten ikke er, at virksomheden skal 
pålægges en bestemt løsning, idet BAT - betragtningen vedrører forureningsniveauet.  
 
Kommunen har på baggrund af ovenstående og de vejledende emissionsgrænser for 
slagtekyllinger og slagtesvin beregnet husdyrbrugets samlede maksimale ammoniak-
emission, hvis der anvendes BAT jf. vejledningens anvisninger for de enkelte anlæg og 
dyregrupper: 
 
Tabel 5: BAT – maksimalt emissionsniveau for ammoniak  
 

Dyretype Alder/vægt 
Kg NH3-N/1000  

Producerede kyllinger 

Ialt 

NH3-N – emission 

kg 

Slagtekyllinger 

ST-139311 
32 dage 8,7 x 124.885 1.086,5 

Slagtekyllinger 

ST-139321 
40 dage 15,9 x 352.618 5.606,6 

Slagtesvin 32-109,1 kg 0,67* 908 

I alt   7.601.1 

 
* De anførte grænseværdier er korrigeret for afvigelser i vægt iht. beregningsregler i Vejledning om gødsk-
nings- og harmoniregler, 2011/2012.   

 

Det fremgår af det indsendte ansøgningsskema (tabel 6 nedenfor), at den faktiske, sam-
lede ammoniakemission fra anlægget er på 7.592,71 kg N/år: 
 
Tabel 6: Ammoniaktab fra anlægget 
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Den oplyste produktion overopfylder således BAT-niveauet med + 8,4 kg N/år.  
 
Vurdering 
Det er på ovenstående baggrund Aabenraa Kommunes vurdering, at husdyrbruget opfyl-
der kravet om BAT på staldteknologi med et + på 8.4 kg N/år. Der stilles påbud til de 
oplyste virkemidler, som er, at 35 % af kyllingegødningen køres direkte ud, og 41 % af 
slagtesvinegødningen køres direkte ud. Desuden stilles der vilkår om, at dybstrøelsen 
skal strøs i mængder af tørstof, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfla-
den.    
 
Idet det i øvrigt forudsættes, at driften af staldanlæggene sker som oplyst og i overens-
stemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, finder kommunen ikke an-
ledning til at fastlægge yderligere regulering ved vilkår.    
 

5.2 Ventilation 

Redegørelse 
Ifølge miljøgodkendelsen fra 1992 er ventilationsanlægget hastighedsreguleret, således 
at omdrejningstallet kan varieres efter ventilationsbehovet. I starten af produktionsperi-
oden er der stort set ingen ventilation af staldene, men efter ca. en uge begynder man at 
ventilere med gradvis stigende luftmængde. Det maksimale afkast fra den nyeste stald 
(1.690 m2) er angivet til 135.800 m3 / time.  
 
Virksomheden har i forbindelse med nærværende revurdering oplyst følgende om ventila-
tion: 
 
Ventilationen er fuldautomatisk og styret efter luftfugtighed. Ventilationen er i drift 24 
timer i døgnet - på kyllingestalden dog kun når der er store kyllinger i stalden. 
 
Ventilationssystemet efterses og rengøres i forbindelse med hver vask. 
 
Vurdering 
Naturlig ventilation er BAT ifølge EU’s BREF-note kap 5 (5.2.4), som er opstillet på bag-
grund af vurderinger i notens kap. 4. Aabenraa Kommune finder imidlertid ikke, at vur-
deringerne i afsnit 4.4.2 eller 4.4 giver grundlag for et generelt krav. Tværtimod peges 
på, at ventilation bør kunne sikre luftskiftet af hensyn til dyrevelfærd, hvilket mest effek-
tivt sikres ved mekanisk ventilation på svinebrug. Tilsvarende anføres i forhold til lugt 
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(afsnit 4.7), at lugtproblemer imødegås ved bl.a. at tilføre højde og hastighed i ventilati-
onsafkast, hvilket også mest effektivt kan gennemføres ved mekanisk ventilation. Dette 
er i øvrigt i overensstemmelse med principperne for lugtreduktion, som de anvendes i 
industrielle brancher. Af afsnit 4.7 fremgår, at lugtproblemer bl.a. skal imødegås ved at 
undlade luftstrømme hen over gødningsarealer, mens det af afsnit 2.3.2.2 f.eks. fremgår 
om naturlig ventilation, at etablering af luftstrøm gennem gødningskanaler effektivt sik-
rer en lav gaskoncentration i stalden.  Det er indtrykket, at BREF – notens betragtninger 
ikke tilstrækkeligt har gennemgået en ”Cross – media effect” vurdering. 
 
Aabenraa Kommunen vurderer derfor, at der er grundlag for at betragte det ansøgte sy-
stem som BAT. 
 
For mekanisk ventilerede stalde er det BAT at optimere udformningen af ventilationssy-
stemet i hver stald for at tilvejebringe god temperaturkontrol samt opnå minimumsventi-
lation om vinteren og at undgå modstand i ventilationssystemer gennem hyppigt eftersyn 
og rengøring af luftkanaler og fans. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at dette efterleves med det eksisterende ventilationssy-
stem. Der fastsættes påbud om rengøring og eftersyn. 
 

5.3 Fodring 

5.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Ejendommen er ikke pålagt restriktioner i forhold til fodring. I ansøgningsskemaet er der 
ingen oplysninger indtastet om indhold af næringsstoffer i foderet hverken i nudrift eller 
ansøgt drift fsv. angår slagtekyllingerne, hvorved husdyrgodkendelse.dk beregner på 
baggrund af normtal. For slagtesvinene er fosforindholdet korrigeret ned til 4,58 gram/FE 

 
 

5.3.2 BAT foder  

Slagtekyllinger 
Redegørelse råprotein 
Miljøstyrelsen har udarbejdet vejledende emissionsgrænseværdier for husdyrbrugs am-
moniaktab, som bl.a. afhænger af foderets råproteinindhold.  
 
Vurdering råprotein 
I ovenstående afsnit 5.1.2 er der taget stilling til BAT for ammoniakemissionen, herunder 
i relation til mulighederne for at anvende foderets indhold af råprotein som virkemiddel. 
Som det fremgår, er hensigten ikke, at virksomheden skal pålægges en bestemt løsning, 
idet BAT - betragtningen vedrører forureningsniveauet. Virksomheden må således selv 
vælge, om man vil reducere foderets proteinindhold som led i at reducere husdyrbrugets 
ammoniakemission til BAT-niveau, eller om man vil anvende andre løsninger. 
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Der anvendes normtal for foderets råproteinindhold, der således ikke anvendes som vir-
kemiddel. 
 
Da slagtealderen varierer, stilles der krav om fasefodring med maks. indhold af protein 
efter Teknologibladet for slagtekyllinger – Råprotein i slagtekyllingefoder af 17. maj 2011 
version 1: 
 

Alder, dage Råprotein, gram pr. kg foder 
30 207 
32 205 
35 203 
40 200 

 
Der stilles vilkår til proteinindholdet i foderet og til egenkontrolvilkår til dokumentation 
deraf.  
  
Redegørelse fosfor 
Som nævnt ovenfor er det gennemsnitlige fosforindhold i foder til slagtekyllinger (hhv 32 
og 40 dage) igennem vækstperioden ifølge normtallene i 2012 på 0,59 % og 0,57 %, 
svarende til hhv. 5,9 og 5,7 gram pr. kg. foder. Virksomheden har foretaget en nærmere 
vurdering af fosforindholdet i foderet i de enkelte vækstperioder jf. punkt 2.1.2 i bilag 5. 
Det gennemsnitlige fosforindhold i foderet igennem vækstperioden er ifølge disse oplys-
ninger på 0,506 %, svarende til 5,06 gram pr. kg. foder ved 32 dage og 0,492 % sva-
rende til 4.92 gram pr. kg foder ved 40 dage. 
 
Vurdering fosfor 
Slagtekyllinger: 
I henhold til NMK-135-00006 er det BAT, hvis fosforindholdet i fuldfoder til slagtekyllin-
ger i gennemsnit over en treårig periode maksimalt har følgende totalniveau for fosfor 
afhængig af kyllingealder: 
 
Tabel 7: Slagtekyllinger, alder og fosforindhold (Normtal 2013/2014) 
 

Alder, dage 
 

Fosfor, gram pr. kg foder 
30 5,6 
32 5,5 
35 5,4 
40 5,3 
45 5,2 

 
Dette fosforniveau kan opnås ved anvendelse af alle virkemidler, herunder anvendelse af 
fasefodring, uorganisk fosforkilde med høj tilgængelighed af fosfor og standard anbefale-
de dosis fytase til slagtekyllinger. Niveauet forventes at kunne nås uden meromkostnin-
ger eller en mindre meromkostning, da man kan anvende næsten alle fodermidler. 
 
Aabenraa Kommune vurderer således, at BAT er opfyldt. Der stilles vilkår til fosforindhol-
det i foderet og til egenkontrolvilkår til dokumentation deraf.  
 
Slagtesvin protein 

Proteintildelingen sker efter norm. Der anvendes således ikke reduceret råproteintildeling 
som virkemiddel til at opnå BAT, hvorfor der ikke stilles vilkår. 
 
Slagtesvin fosfor 

Redegørelse 
BAT – kravet på fosforemissionen fra slagtesvinene er i henhold til Vejledende emissions-
grænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), udgi-
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vet af miljøstyrelsen Maj 2011 og Miljøstyrelsens notat af 6. februar 2012: Fastlæggelse 
af BAT- emissionsgrænseværdier for konventionel produktion af svin og malkekvæg 
udenfor gyllesystemer - Supplement til vejledende emissionsgrænseværdier for svin og 
kvæg i gyllesystemer 20,5 kg P/DE + (ca. 1,4 kg P/DE i strøelsen) = 21,9 kg P/DE. Der 
produceres 38,8 DE, hvilket betyder, at det er BAT, hvis der maksimalt produceres 21,9 
kg P/DE x 38,8 DE = 849,72 kg P/år.  
 
Da der i den indsendte ansøgning både indgår slagtekyllinger og slagtesvin på dybstrøel-
se har det været nødvendigt at foretage en beregning, hvor det udelukkende er slagte-
svinene der fremgår. Ansøger har indsendt ansøgning igennem husdyr.dk med skemanr. 
46927, hvor det kun er slagtesvinene der er medtaget. Ansøgningen er vedlagt i uddrag 
som bilag 9. Beregningen viser, at uden brug af virkemidler bliver fosforudskillelsen 
920,37 kg P/år. Værdien kan aflæses i nudrift. Ansøger har valgt i ansøgt drift at anven-
de foderkorrektion som virkemiddel. Da er fosforindholdet i foderet sat ned til 4,58 gram 
fosfor/FE. Det resulterer i en totaludskillelse af fosfor på 848,79 kg P/år.  
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ved at anvende virkemidlet reduceret fosforindhold i 
foderet til slagtesvin kan BAT overholdes.  
 
Der stilles vilkår om fosforindholdet i slagtesvinefoderet med tilhørende egenkontrolvilkår 
efter Miljøstyrelsens teknologiblad Fosforindhold i slagtesvinefoder version 2 revideret 
den 31. maj 2011. 
 

5.4 Opbevaring og håndtering af foder 

Redegørelse 
Virksomheden har i forbindelse med nærværende revurdering oplyst følgende om opbe-
varing af foder: 
 
Der er to fodersiloer til færdigfoder ved hvert kyllingehus med en kapacitet på 20 tons og 
en højde på 6 m.  
 
Der er en buffersilo ved hvert kyllingehus til hvede fra gastæt silo: kapacitet 6 tons, høj-
de 3 m. Siloerne er opført samtidig med kyllingestaldene. 
 
Der er en silo til færdigfoder ved svinestalden: kapacitet 15 t, højde 4 m. Siloen er opført 
ca. 1990. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at foderet opbevares og håndteres forsvarligt uden særlig 
risiko for foderspild, eller at foderet fordærves. Foderet håndteres i et lukket system, 
som mindsker risiko for tab og tilhold af skadedyr. Der stilles ikke særlige vilkår mht. 
opbevaring af foder og foderhåndtering. 
 

5.5 Rengøring af stalde 

Redegørelse 
Virksomheden har i forbindelse med nærværende revurdering oplyst følgende om rengø-
ring af kyllingestaldene: 
 
I pausen mellem holdene vaskes stalden af et godkendt firma. Vaskevandet opsamles i 
gyllebeholder, eller køres direkte ud på bevoksede arealer. Der bruges 15-18 kubikmeter 
vaskevand pr hold. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at rengøring af staldanlæg med opsamling af spildevand i 
betonbeholdere sikrer, at rengøringen sker uden risiko for påvirkning af det omgivende 
miljø. Der stilles påbud vedrørende rengøring af stalde. 
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5.6 Energi- og vandforbrug 

5.6.1 Generelt 

Redegørelse 
Det fremgår af kommunens tilsynsrapporter, at ejendommen bliver forsynet fra Padborg 
Vandværk, og at der derudover er tilladelse til markboring. 
 
Virksomheden har i forbindelse med nærværende revurdering oplyst følgende om hus-
dyrbrugets forbrug af vand og energi: 
 
Vandforbrug 
Jf. tabel fra Danhatch bilag 12 er vandforbruget pr kylling v. 32 dage (delslagtedato) 
4,742 l og ved 40 dage (slutslagt) 7,451 l 
Det giver et forbrug på: 
 

Forbrug  Dyretype/vask Forbrug I alt 

Drikkevand Slagtekyllinger (40 dage) 352.618 x 7,451 l 2.627 m3 

Drikkevand Slagtekyllinger (32 dage) 124.885 x 4,742 l 592 m3 

Drikkevand Slagtesvin 1.346 x 0,6 m3 808 m3 

Rengøring Vaskevand  133 m3 

Beboelse Standard  170 m3 

I alt   4.330 m3 

 
 
Energiforbrug 
 

• 33.000 m3 Naturgas/år 
• 120.000 kwh/år 
• Ca. 1.000 l diesel i forbindelse med husdyrproduktionen 

 
33.000 m2 gas og 120.000 kWh/år. Forholdet mellem gas og el ændres i forhold til det 
angivne, da der er installeret varmevekslere i husene, hvilket reducerer gasforbruget og 
øger elforbruget. Dog med en samlet besparelse. 
 
Stalden vaskes efter hvert hold af et godkendt firma med eget udstyr. Vaskevand op-
samles og udbringes på bevoksede arealer eller køres til gyllebeholder på Simondysvej 
11. 
 
Om drikkevandsanlæggene er oplyst, at der er monteret vandmåler på anlægget. Der er 
tilsluttet alarm, som reagerer på afvigende vandforbrug i forhold til standard vækstkur-
ven for slagtekyllinger. Ved pludselig stigning i flowet afbrydes vandforsyningen. 
 
Virksomheden har i forbindelse med nærværende revurdering oplyst følgende om lys: 
 
Der er lys med automatisk tænding, med bevægelsessensor, til forebyggelse af tyveri. 
Belysningen er i drift i nattetimerne ved bevægelse indenfor området. 
 
Belysningen i stalden er tændt efter forskrifterne og slukket 2x4 timer i døgnet. Der er 
ingen vinduer i kyllingestaldene. 
 
Ved slagtesvinene er der kun lys, når der arbejdes i stalden. 
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Da det er vigtigt med den helt rigtige belysning i kyllingestalde, er der ikke pt. skiftet til 
lavenergi, men så snart den rigtige løsning er på plads, vil der ske et skifte, alene for 
besparelsens skyld. 
 
Væggene er isoleret med 100 mm hulmursisolering (rockwool). Loftet er isoleret med 
250 mm glasuld. Gulvet er etableret med kapillærbrydende lag af singlesten, og 100mm 
betongulv. Gulvet er isoleret af dybstrøelsesmåtten af snittet halm. Problemet i kyllinge-
stalde er kun i begrænset omfang afkøling fra omgivelser, men i langt højere grad afkø-
ling pga. den store luftmængde, der skal bruges til affugtning af luften i stalden. 
 

5.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 
I henhold til Bref-dokumentet er BAT indenfor energiforbrug i fjerkræstalde fokuseret 
omkring brug af energi på opvarmning og ventilering af staldene.  
 
BAT for fjerkræ er at reducere energiforbruget ved at anvende godt landmandsskab be-
gyndende med udformningen af staldene og ved hensigtsmæssig betjening og tilstrække-
lig vedligeholdelse af stalden og udstyret.  
 
Det er BAT  

• At isolere nye bygninger (U-værdier 0,4 W/m2/°C eller bedre) 
• Optimere udformningen af ventilationssystemet i hver stald for at tilvejebringe 

god temperaturkontrol samt opnå minimumsventilation om vinteren 
• Undgåelse af modstand i ventilationssystemer gennem hyppig kontrol og rengø-

ring af luftkanaler og fans 
• Anvendelse af lavenergi-belysning 

 
I henhold til Bref-dokumentet er BAT indenfor vandforbrug i fjerkræstalde at udføre flg.: 

• Rengøring af stald med højtryksrenser efter hver produktionscyklus 
• Udførelse af regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild 
• Registrering af vandforbrug gennem måling af forbrug, og 
• Detektering af og reparation af lakager 

 
Vurdering 
Omregningsfaktoren fra m3 naturgas til kwh er 11. 33.000 m3 naturgas/år svarer således 
til 363.000 kwh/år. Hertil skal lægges 120.000 kwh/år. I alt 483.000 kwh/år. Det vurde-
res ud fra ovenstående at landbruget følger BAT mht. energi – og vandforbrug, jf. be-
tragtningerne under punkt 4 og 5 i bilag 5. Der er stillet påbud om måling af energi - 
og vandforbrug for at kunne fastholde BAT-niveauet, og der er stillet påbud om vedli-
geholdelse og justering af vandsystemer. 
 
Kommunen har foretaget en overslagsmæssig beregning af staldenes U-værdi (transmis-
sionskoefficient), hvoraf fremkommer, at ydermure og tag har en U-værdi på ca. hhv. 
0,36 og 0,15 W/m2/°C, mens gulvet uden dybstrøelseslag andrager ca. 1,64 W/m2/°C, 
hvilket medfører en gennemsnitlig U-værdi for bygningerne på ca. 0,75 W/m2/°C. Etable-
res f.eks. 5 cm dybstrøelse reduceres gulvets U-værdi til ca. 0,94 W/m2/°C, og den gen-
nemsnitlige U-værdi for bygningen til ca. 0,45 W/m2/°C. 
 
På den baggrund, samt at Kommunen er enig med ansøgers betragtninger om, at luft-
skifte i forbindelse med affugtning af luften i stalden er af stor betydning for bygninger-
nes samlede varmetab, og da der ikke etableres nye bygninger, er det kommunens vur-
dering, at slagtekyllingestaldene er tilstrækkeligt isolerede. 
 
 Kommunen vurderer, at virksomheden bør undersøge og redegøre for mulighederne for 
at etablere lavenergibelysning i alle driftsbygninger, hvorfor der stilles påbud om, at en 
redegørelse og en handlingsplan skal tilsendes kommunen senest 6 måneder efter med-
delelsen af nærværende afgørelse.  
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5.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 

Redegørelse 
Følgende fremgår af kommunens tilsynsrapporter: 
 
Husspildevand løber i trixtank og til et nedsivningsanlæg. Spildevand / vaskevand fra 
kyllingestaldene tilledes en lukket beholder. 
 
Der er ingen gyllebeholdere på ejendommen, kun gyllekanaler inde i svinestalden. 
Afløbet fra udleveringsrampen løber ned i nedsivningsanlægget. 
 
Virksomheden har i forbindelse med nærværende revurdering oplyst følgende om spilde-
vand: 
 
Vaskevandet fra tre hold kyllinger køres direkte ud på marken. Fra de øvrige 4,4 hold 
køres ca. 80 m3 til gylleholder beliggende Simondysvej 11, som er ejet af Søndermarks-
gård ApS, ejet af Jørgen Feldstedt. 
 
Overfladevand fra de befæstede arealer løber til nedsivningsbassin nordvest for ejen-
dommen.  
 
Tagvand afledes til nedsivning 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at vaskevand fra staldene skal håndteres efter husdyrgød-
ningsbekendtgørelsens bestemmelser, og at håndteringen er i overensstemmelse med 
denne bekendtgørelses regler.  
 
Der stilles påbud om, at overfladevand fra befæstede arealer, hvor der sker forurening 
med foder eller husdyrgødning, ikke må tilledes nedsivningsanlæg, men skal opsamles og 
udspredes på afgrøder. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at de stillede vilkår sammen med husdyrgødnings-
bekendtgørelsens generelle krav til håndtering af spildevand vil sikre, at udledning af 
spildevand og overfladevand ikke vil medføre forurening af miljøet. 
 

5.8 Kemikalier og medicin 

Redegørelse 
Følgende fremgår af kommunens tilsynsrapporter: 
 
Påfyldning og rengøring af marksprøjte foregår i marken. 
 
Virksomheden har i forbindelse med nærværende revurdering oplyst følgende om kemi-
kalier og medicin: 
 
Pesticider opbevares i kemikalierummet. Der er ikke afløb fra rummet. 
 
Medicin til svin opbevares i forrum til svinestald. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommunen vurderer, at kemikalier og medicin opbevares hensigtsmæssigt. 
 

5.9 Affald 

5.9.1 Generelt  

Redegørelse 
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Oplysninger om husdyrbrugets affald fra kommunens tilsynsrapport fra 2012 er opstillet i 
nedenstående skema: 
 
Tabel 8: Affald 
 
Affaldstype Opbevaringssted Aflevering EAK-kode 

Farligt affald    

Spildolie Opbevares ikke. Service. 
Håndteres af ser-
vicemontør 

13.02.08 

Olie- og brændstoffiltre Opbevares ikke. Service. 
Håndteres af ser-
vicemontør 16.01.07 

Blyakkumulatorer Opbevares ikke. Service. Håndteres af ser-
vicemontør 

16.06.01 

Pesticiddunke 
Opbevares rengjorte i 
container.  Harm Mammen 02.01.05 

Spraydåser Opbevares i en tønde.  Afleveres på gen-
brug. 

16.05.04 

Kanyler Kanyleboks.  Afleveres på gen-
brug. 

18.02.02 

Lysstofrør 
Opbevares ikke. Elektriker 
 Elektriker 20.01.21 

Tomme medicinglas  Samles og afleveres på 
genbrugsplads  

Genbrugsplads Afhængig af ind-
hold / 15.01.07 

Medicinrester  Genbrugsplads 
Afhængig af type 
/ 15.01.07 

Andet affald:    

Papir/pap) Container Harm Mammen 15.01.01 
Plast Container Harm Mammen 15.01.02 

Døde dyr På befæstet plads, hævet 
over terræn 

1-2 gange pr. uge 
efter behov 

01.01.02 

 
 
Vurdering 
Affald skal i henhold til lovgivningen opbevares, håndteres og bortskaffes efter Aabenraa 
Kommunes til enhver tid gældende regulativer og forskrifter. 
 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om 
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egen-
skaber. Ovenstående tabel er ikke en anmeldelse af farligt affald. Desuden skal al farligt 
affald sorteres i separate beholdere og afleveres til godkendte modtagere, hvilket skal 
kunne dokumenteres overfor Kommunen. Opbevaring og bortskaffelse af affald skal altid 
ske efter Kommunens regulativer. 
 
Døde dyr skal opbevares i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse nr. 558 af 
01/06/2011 om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr. 
 
Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets drifts i forbindelse med håndte-
ring af affald.  
 

5.9.2 BAT affald 

Redegørelse 
Håndtering af affald fremgår af afsnit 5.9.1.  
 
Vurdering 
I henhold til BREF er det BAT, at planlægge aktiviteter på anlægget korrekt, såsom leve-
ring af materialer og fjernelse af produkter og spild. Aabenraa Kommune vurderer, at 
husdyrbrugets håndtering af affald er BAT. 
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Vilkår 9 i miljøgodkendelsen ændres så det er tidssvarende. 
 

5.10 Driftsforstyrrelser og uheld 

5.10.1 Generelt 

Redegørelse 
Virksomheden har i forbindelse med nærværende revurdering sendt den eksisterende 
beredskabsplan til Aabenraa Kommune. 

 
Vurdering 
Da produktionssystemerne er med fast gødning med højt tørstofindhold, kan evt. spild 
skovles op. Der er ingen risiko for bortløbning.  
 
Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til straks at 
anmelde dette til alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette tilsyns-
myndigheden, Aabenraa Kommune på tlf. 73 76 76 76. 
 

5.10.2 BAT driftsforstyrrelser og uheld 

Redegørelse 
Der er udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen. 
 
Vurdering 
I henhold til EU´s BREF dokument er det BAT at forebygge uheld og at have nødprocedu-
re i tilfælde af uheld. 
 
Med udarbejdelse af beredskabsplanen sikres det, at ejendommen har en procedure for 
håndtering af uforudsete hændelser, der kan medføre forurening af det omgivende miljø. 
Det vurderes dermed, at ejendommen lever op til BAT i forhold til driftsforstyrelser. 
 
Der stilles påbud om, at virksomheden skal have en beredskabsplan, og at planen lø-
bende skal ajourføres, samt at hvis der ansættes udenlandsk arbejdskraft, skal bered-
skabsplanen oversættes til et sprog, som de forstår.  
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6  Gødningsproduktion og –håndtering 

6.1 Gødningstyper og -mængder 
 
Redegørelse 
Der produceres udelukkende fast gødning på ejendommen. Ifølge normtal for 2012 pro-
duceres pr. 1.000 slagtekyllinger (37 dage) 1,78 t gødning, og hvert slagtesvin frembrin-
ger 0,17 t. gødning. De samlede årlige gødningsmængder er vist i nedenstående tabel: 
 
Tabel 10: Produceret husdyrgødning 
 

Dyretype Gødningstype Mængde (t) 

Slagtekyllinger Dybstrøelse 926 

Slagtesvin Dybstrøelse 229 

I alt Dybstrøelse 1.155 

 

6.2 Opbevaring af husdyrgødning 

6.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Der er ingen gyllebeholdere på ejendommen. I ansøgningsskemaet under husdyrgodken-
delse.dk fremgår, at der ikke produceres gylle på ejendommen, kun dybstrøelse. Der er 
oprettet tre gødningsopbevaringslagre:  
 

- LA-93576, Dybstrøelse stald 1 
- LA-93583, Kyllingestald 2 
- LA-93593, Dybstrøelse slagtesvin 

 
Lagrene er indlagt i ansøgningsskemaet med en kapacitetsandel på hhv. 39 %, 44 % og 
17 %, i alt 100 %. De oprettede lagre er identiske med de tre staldbygninger på ejen-
dommen, idet både kyllinger og svin går i dybstrøelse i staldene.  
 
Der er ingen møddingspladser på ejendommen. Dybstrøelse køres direkte fra staldene til 
opbevaring i markstak, hvor det ligger i ca. et halvt år, inden det bliver bragt ud. Kyllin-
gestaldene udmuges efter hvert hold kyllinger, ca. 7 gange om året.  
 
Vurdering 
Det fremgår af ”Vejledning om etablering og overdækning af kompost i markstakke”, at 
kompost, som har et tørstofindhold på mindst 30 % kan opbevares i markstakke. Det 
nødvendige tørstofindhold opnås normalt i dybstrøelse, som har ligget i stalde i 3 – 4 
måneder, idet dybstrøelse fra fjerkræstalde dog allerede kan være kompostlignende efter 
1 – 2 måneder. 
 
Det vurderes, at driften på husdyrbruget muliggør en tilstrækkelig henlæggelsestid i stal-
denne. 
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6.2.2 BAT opbevaring af husdyrgødning 

Redegørelse 
BAT med hensyn til gødningsopbevaring i midlertidige gødningsstakke på marken er jf. 
referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF), at anbringe stakkene 
væk fra følsomme receptorer, såsom naboer, samt vandløb (inkl. markdræn), som af-
strømningsvæske kan løbe ned i. 
 
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, herunder i forbindelse med overholdelse af reglerne i kapitel 5 i husdyr-
gødningsbekendtgørelsen.  
 
Der stilles påbud om, at etablering og drift af markstakke skal ske i henhold til anvis-
ningerne i vejledning om etablering og overdækning af kompost. 
 

6.3 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
Der forefindes ikke anden organisk gødning på ejendommen. 
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7 Forurening og gener fra husdyrbruget 

7.1 Lugt 

Redegørelse  
Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbrug omfattet af husdyrbrugslovens § 12 er fast-
lagt i husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3. Som det fremgår af ovenstående afsnit 1.1 
”Revurdering af miljøgodkendelse”, er der som udgangspunkt ikke er hjemmel i husdyr-
godkendelsesbekendtgørelsen til at bestemme, at bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer 
i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en godkendelse, som er meddelt efter miljø-
beskyttelsesloven. Det fremgår imidlertid af klagenævnsafgørelse NMK-132-00405, at 
”Påbud med henblik på at reducere luftgener fra et eksisterende husdyrbrug i en revur-
dering reguleres af husdyrbruglovens § 41, stk. 3, hvor påbud i medfør af § 39 skal 
meddeles i de tilfælde, der er nævnt i 40, stk. 2. Det følger heraf, at påbud - ud over, 
hvad der følger af BAT - skal være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er 
fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forud-
ses ved godkendelsens meddelelse, og forureningen i øvrigt går ud over det, som blev 
lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, hvilket skal godtgøres af kommunen”. 
  
Lokalisering 
Det nærmeste lugtbelastede byzoneområde er omfattet af Lokalplan nr. 26, ”Erhvervs-
område ved Hermesvej i Frøslev”, som ligger umiddelbart nord for husdyrbruget, jf. ne-
denstående figur.  
 
Lokalplan nr. 26 er vedtaget den 28. april 2010. Lokalplanen er en udvidelse og justering 
af den tidligere lokalplan 1/75.  Lokalplanområdet er udlagt til erhvervsformål. Området 
må ikke anvendes til butikker til detailhandel, boliger eller anden støjfølsom anvendelse. 
Lokalplanens Delområde II, som ligger nærmest husdyrbruget, udlægges til produktions-
, lager-, transport-, håndværks- og servicevirksomheder samt tungere produktions- og 
forarbejdningsvirksomheder, tilhørende virksomhedsklasserne 3-6, jf. Miljøministeriets 
Håndbog om Miljø og Planlægning. 
 
Som nævnt er lokalplanområdet ikke udlagt til beboelse. Der er imidlertid eksisterende 
beboelse i området. 
 
Beboelsen på Korshøjvej 2A ligger ca. 10 m fra lokalplanområdets sydskel, svarende til 
en afstand på ca. 120 m fra staldenes centrum. 
 
Vurdering af lugtpåvirkningen 
Da der ikke er tale om etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget, kan der, som 
nævnt i redegørelsen, kun meddeles påbud med henblik på at reducere luftgener fra et 
eksisterende husdyrbrug i en revurdering i de tilfælde, hvor det kan begrundes i en væ-
sentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige 
virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, og forureningen i øv-
rigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, hvilket skal 
godtgøres af kommunen”. 
  
Aabenraa kommune vurderer, at lugtgenerne fra slagtekyllinge – og slagtesvineprodukti-
onen ikke er ændrede, siden husdyrbruget blev miljøgodkendt. Det vurderes, at det ikke 
kan godtgøres af Kommunen, at der sker en væsentlig forurening, hvor der er fremkom-
met nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved 
godkendelsens meddelelse, og at forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til 
grund ved godkendelsens meddelelse. Kommunen stiller derfor ikke påbud på den bag-
grund. 
  
Vilkår 5 i miljøgodkendelsen fra 1992 videreføres. 
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7.2 Fluer og skadedyr 

Redegørelse 
Ved seneste tilsyn (2012) er det oplyst, at ejendommen er tilmeldt ordning for rottebe-
kæmpelse ved Dansk Skadedyrskontrol, og at fluer bekæmpes med gyllefluer. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende 
ud fra ovennævnte redegørelse. 
 

7.3 Transport  

Redegørelse 
Virksomheden har i forbindelse med nærværende revurdering oplyst følgende om mæng-
der og typer af transport: 
 
Tabel 13: Transporter 
 

Transporter Antal/år Transportmiddel 

Foder 53 Lastvogn 

Fyringsolie 0  

Dieselolie 17 Tankvogn 

Levering af dyr 10 Lastbil 

Afhentning af slagtekyl-
linger 112 Lastbil 

Afhentning af døde dyr 25 Lastbil 

Husdyrgødning 80 Traktor og vogn 

Affald 52 Dagrenovation 

Transporter i alt 349  

 
Herudover forekommer transport med mindre biler og personbiler, herunder f.eks. dyr-
læge. 
 
Vurdering 
Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet efter færdselslovens regler.  
 
Husdyrbruget ligger ved en større vej med gode adgangsmuligheder. Transporter til og 
fra marker foregår i retningen syd – nordvest, modsat Padborg og udenfor landsbyer. En 
enkelt mark ligger inde i Padborg, men det må vurderes, at der kun er behov for få 
transporter gennem byen.   
  
Aabenraa Kommune vurderer, at der ikke vil forekomme væsentlige støj-, støv- og lugt-
gener i forbindelse med transporter til og fra ejendommen.  
 

7.4 Støj 

Redegørelse 
Virksomheden har i forbindelse med ansøgning om godkendelsen fra 1992 oplyst, at ven-
tilationsanlægget ved daglig drift er den eneste støjkilde. Anlægget er hastighedsregule-
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ret, således at omdrejningstallet og dermed støjudsendelsen er nedsat en stor del af ti-
den. Ventilationsanlægget afkaster ca. 1 meter overkip. Det er oplyst, at virksomhedens 
støjniveau i 15 meters afstand er på 50 dB(A). 
 
Virksomheden har i forbindelse med nærværende revurdering oplyst følgende oplysnin-
ger om støj: 
 
Ventilationen er i drift 24 timer i døgnet - på kyllingestalden dog kun når der er store 
kyllinger i stalden. 
 
Når buffersiloerne er ved at være tomme, fyldes de automatisk ved at der blæses hvede 
fra gastæt silo. Der blæses ca. 20 min af gangen ca. hver 3. dag. 
 
Der er ikke mobile støjkilder på husdyrbruget ud over, når der leveres foder. 
 
Det vurderes ikke, at støjen fra anlægget kan virke generende på naboer. 
 
Vurdering 
Der er ikke sket ændringer i støjkilderne siden miljøgodkendelsen fra 1992. Aabenraa 
Kommune vurderer, at støjniveauet ikke er væsentligt i forhold til omkringboende. I vur-
deringen lægges det også til grund, at der aldrig er modtaget klager om støj fra husdyr-
bruget til Kommunen. 
 
Vilkår 7 og 8 fra miljøgodkendelsen videreføres.  
 

7.5 Støv 

Redegørelse 
Virksomheden har i forbindelse med ansøgning om godkendelsen fra 1992 oplyst, at der 
ikke forekommer støvgener. Støvgener i forbindelse med indblæsning af foder i siloerne 
undgås, ved at siloerne er forsynet med melcykloner, således at der kun kommer meget 
små mængder støv fra afkastene. 
 
Ud over foderindblæsning vurderes, at andre kilder til støvfrembringelse kan være ud-
sugning fra staldene, håndtering af halm, samt transport til og fra husdyrbruget og intern 
transport. Adgangsvejen mellem gården og kyllingestaldene samt arealerne foran stalde-
ne er grusbefæstede. 
 
Udenfor ejendommen kan transport på grusveje til og fra markerne give anledning til 
støvudvikling. 
 
Antallet af transporter og omfanget af aktiviteter ændres ikke. 
 
Vurdering 
I vilkår 5 i husdyrbrugets miljøgodkendelse fra 1992 er fastsat, at der ikke må forekom-
me væsentlige lugt- og støvgener udenfor virksomhedens areal. I nærværende afgørelse 
videreføres dette vilkår. Det er tilsynsmyndighedens afgørelse, om generne er væ-
sentlige. 
 

7.6 Ammoniak – totaldeposition  

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

7.7 Husdyrbrugets påvirkninger af omgivelserne – naturmæssige 
forhold 

I bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse, mv. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 
294 af 31. marts 2009) er der fastlagt beskyttelsesniveauer for ammoniak, fosfor og ni-
trat i forhold til overfladevand, såvel som i forhold til grundvand. Dette beskyttelsesni-
veau er dog ikke gældende for revurderinger. 
 
Det påhviler kommunen at vurdere konkret, om et projekt vil være i overensstemmelse 
med Habitatdirektivforpligtelserne. Habitatdirektivet er i dansk lovgivning implementeret 
gennem bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyt-
telsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen). Af habitatbe-
kendtgørelsen fremgår hvilke sager, jf. husdyrloven, der direkte er omfattet af krav om 
habitatvurdering. Revurderingen af miljøgodkendelser er ikke omfattet af kravet, og der 
skal derfor som udgangspunkt ikke foretages en habitatvurdering. 
 
Det følger dog af habitatdirektivets artikel 6 stk. 2, at en bestående aktivitet ikke må føre 
til betydelige konsekvenser for direktivets målsætninger. Det vurderes, at drift af et hus-
dyrbrug, under særligt uheldige omstændigheder, kan føre til betydelige konsekvenser 
for de målsætninger, der gælder for de omgivende internationale naturbeskyttelsesom-
råder (dvs. negativ påvirkning i forhold til habitatdirektivets målsætninger). 
 
Af de følgende afsnit om påvirkning af natur og overfladevand fremgår, hvordan Aaben-
raa Kommune vurderer forholdet vedrørende kravet i habitatdirektivets artikel 6 stk. 2. 
 
Ammoniakpåvirkning af naturområder 
Redegørelse 
Den samlede ammoniakemission fra ejendommen er beregnet til 7.671 kg NH3/år. 
 
På ejendommen Vestergade 51 sker der påvirkning af omgivende naturområder gennem 
emission af ammoniak fra anlægget og drift af tilhørende arealer. 
 
Det bemærkes, at der ved revurdering af husdyrbrug godkendt efter miljøbeskyttelseslo-
vens kap. 5, ikke findes hjemmel til, hverken i miljøbeskyttelsesloven eller husdyrloven, 
at inddrage husdyrbrugets arealer i revurderingen. Påvirkningen af omgivelserne gennem 
arealanvendelse skal således ikke underkastes en nærmere vurdering og beskyttelsesni-
veauerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og 4 skal således heller ikke 
bringes i anvendelse. 
 
Vurdering 
Det vurderes i den sammenhæng at habitatdirektivforpligtelsen ikke er tilsidesat. Bag-
grund herfor er, at direktivets bestemmelser vedrørende nye planer og projekter fast-
holdt i artikel 6 stk. 3, ikke er relevant, da proceduren omkring revurdering af husdyr-
bruget netop ikke udgør en ny plan eller projekt, men derimod blot omfatter en viderefø-
relse af en eksisterende lovlig aktivitet. 
 
Habitatdirektivets artikel 6 stk. 2 der omhandler medlemsstaternes pligt til at skride ind 
overfor eksisterende lovlige aktiviteter, såfremt disse vurderes at føre til betydelige ne-
gative konsekvenser, vurderes i forhold til arealanvendelse at være implementeret igen-
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nem naturbeskyttelseslovens kap. 2 a og den øvrige generelle regulering på landbrugs-
området og specifikt i husdyrloven. Det vurderes derfor, at heller ikke forpligtigelserne 
forbundet med artikel 6 stk. 2 tilsidesættes. Endvidere vurderes det, at almindelig areal-
anvendelse i forbindelse med husdyrbruget på Vestergade 51 ikke vil kunne føre til de 
omtalte betydelige negative konsekvenser. 
 
De følgende afsnit belyser derfor alene konsekvenserne af ammoniakemissionen fra an-
lægget for nationalt og internationalt beskyttede naturområder og arter. Den samlede 
emission fra ejendommen er 7.671 kg N/år, og da der er tale om en revurdering sker der 
ikke nogen meremission fra ejendommen. 
 
Ud fra nedenstående redegørelse vedrørende ammoniakpåvirkning fra anlægget vurderer 
Aabenraa Kommune samlet set, at fortsat drift af husdyrbruget ikke vil medføre væsent-
lige negative konsekvenser for omkringliggende Natura 2000-områder eller de arter og 
naturtyper, områderne er udpegede for at beskytte. Ligeledes vurderes husdyrbruget 
ikke at medføre væsentlige tilstandsændringer af § 3-beskyttede naturtyper, ammoniak-
følsomme skove, eller væsentlige påvirkninger af yngle- og rasteområder for de strengt 
beskyttede bilag IV arter. 
 
Der er ikke stillet vilkår i forhold til natur. 
 
Ammoniakpåvirkning af § 3-naturområder indenfor 1.000 meter fra anlæg 
Redegørelse 
Der ligger flere naturlokaliteter beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3 eller omfat-
tet af definitionen for ammoniakfølsom skov inden for 1.000 m fra ejendommens anlæg.  
Det drejer sig om en hede, to vandhuller og tre ammoniakfølsomme skove. Se kort 1. 
 
Kun undtagelsesvist og ved meget store husdyrbrug vil det være nødvendigt at stille vil-
kår for beskyttelse af naturlokaliteter beliggende længere væk end 1.000 m fra anlæg-
get, hvilket ikke vurderes at være nødvendigt i nærværende sag. 
Baggrundsbelastningen med luftbåret kvælstof ligger mellem 19-25 kg N/ha/år i området 
omkring Vestergade 51. 
Naturområderne inden for 1.000 m fra anlægget er nummereret med et tal svarende til 
punkterne angivet på oversigtskortet (kort 1). 
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Kort 1. Anlægget med omkringliggende naturområder. 
 
I tabel 2 ses en oversigt over naturområderne inden for 1.000 m fra ejendommen med 
angivelse af afstand til anlæg samt evt. naturkategori. 
 
Naturkategori defineres i bilag 3 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse af hus-
dyrbrug, der også fastsætter beskyttelsesniveauet for henholdsvis kategori 1, 2 og 3 na-
tur, jf. tabel 1.  
 
Tabel 1. Krav til ammoniakdepositionen i de forskellige områder. 
Med "totaldeposition" menes ammoniakdepositionen fra stald og lager fra hele husdyrbruget (både fra den 
ansøgte og eksisterende drift), mens der med "merdeposition" menes 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 be-
skyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og ammoniak-

følsomme 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 merdepo-

sition end 1,0 kg N/ha pr. år. 

 
Beskyttelsesniveauet for kategori 1, 2 og 3 natur gælder ikke umiddelbart for revurderin-
ger. Dog skal der i forbindelse med revurderinger fastsættes en frist for, hvornår total 
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depositionskravet for kategori 1 og 2 natur skal være overholdt, såfremt dette krav ikke 
er overholdt på tidspunktet for revurdering. 
 
Tabel 2. Natur inden for 1.000 m fra anlæg 

Naturpunkt  

 

Merdeposition 

(kg N/ha/år) 

Totaldeposition 

(kg N/ha/år) 

Afstand fra anlæg 

(m) 

Naturkategori 

 

1. Hede 0,0 0,2 (overholdt) 935 2 

2. Vandhul - - 870 - 

3. Vandhul - - 615 - 

4. Skov 0,0 (overholdt) 2,5 280 3 

5. Skov 0,0 (overholdt) 0,8 670 3 

6. Skov 0,0 (overholdt) 0,6 670 3 

 
I den konkrete sag er husdyrlovens beskyttelsesniveau overholdt, og der skal således 
ikke ske reduktion af totaldepositionen. 
 
Nærmeste kategori 1 natur er Frøslev Mose (højmose/nedbrudt højmose) beliggende ca. 
3,7 km vest for anlægget. Jævnfør teknisk notat fra DMU (2006) er depositionen af 
kvælstof negligerbar, når afstanden fra kilden er omkring 3 km. 
Grundet den store afstand er ammoniakdepositionen ikke beregnet, da den forventes at 
være 0,0 kg N/ha/år. 
 
For naturlokaliteterne, der er omfattet af kategori 3 (potentielt ammoniakfølsom skov), 
eller ikke er kategori natur (vandhul), vil husdyrlovens beskyttelsesniveau for kategori 3 
natur altid være overholdt i forbindelse med revurderingen, da der ikke sker nogen mer-
belastning. Endvidere kan der heller ikke forventes tilstandsændring og dermed væsent-
lig påvirkning, når der ikke sker nogen merbelastning. 
 
Vurdering 
For husdyrbruget på Vestergade 51 gælder, at det fastlagte beskyttelsesniveau i husdyr-
godkendelsesbekendtgørelsen er overholdt. Der skal således ikke stilles yderligere krav 
til ammoniakdepositionen på de omgivende naturlokaliteter. 
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Ammoniakpåvirkning af Natura 2000 områder fra anlæg 
Redegørelse 
Det nærmeste Natura 2000 område ligger 2,8 km vest for anlægget. Se kort 2.  
 

 
Kort 2. Nærmeste Natura 2000 område (Frøslev Mose) i forhold til Vestergade 51. 
Det drejer sig om Natura 2000 område nr. 97 Frøslev Mose, som indeholder Habitatom-
råde nr. H87 (Frøslev Mose) og Fuglebeskyttelsesområde nr. F70 (Frøslev Mose). 
Nærmeste kvælstoffølsomme naturområde på udpegningsgrundlaget (kategori 1 natur) 
er en mose ca. 3,7 km vest for ejendommen. Området vurderes at modtage en totalde-
position på 0,0 kg N/ha/år fra ejendommen og tilsvarende vil der ikke være nogen mer-
belastning, da der i forbindelse med revurderingen ikke foretages ændringer. 
Der er som nævnt langt til nærmeste ammoniakfølsomme naturlokalitet i habitatområ-
det, og der forventes derfor ikke nogen væsentlig påvirkning af habitatområdet. 
 
Ifølge Natura 2000-planen for området vil reduktion af kvælstofdepositionen fra luften på 
områdets habitatnaturtyper ske ved administration af lovgivning, herunder husdyrgod-
kendelsesloven, der med ændringen af 10. februar 2011 har fastlagt et særligt beskyttel-
sesniveau af hensyn til bevaringsmålsætningen i Natura 2000-planlægningen. I den kon-
krete sag følges dette beskyttelsesniveau.  
 
Vurdering 
På grundlag af dette vurderer Aabenraa Kommune, at der ikke vil ske væsentlige negati-
ve påvirkninger af Natura 2000-området, eller de arter og naturtyper, området er udpe-
get for at beskytte. 
 
Det bemærkes, at overholdelse af beskyttelsesniveauet vil sikre, at habitatdirektivforplig-
telserne fastholdt i Habitatdirektivets artikel 6 stk. 2 og 3 vil være overholdt. Dette un-
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derbygges af flere afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, herunder eksempelvis NMK-
132-00109. 
 
Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV arter) 
Redegørelse 
Af habitatdirektivets bilag IV fremgår en række særlige dyre- og plantearter, der kræver 
streng beskyttelse.  
Aabenraa Kommune har vurderet anlæggets ammoniakemission i forhold til hvorvidt dy-
rearternes yngle- og rasteområder kan beskadiges i arternes naturlige udbredelsesområ-
de, og af hvorvidt plantearterne kan blive ødelagt, som følge heraf. 
Til vurderingen af arternes udbredelse og levesteder er anvendt ”Håndbog om dyrearter 
på habitatdirektivets bilag IV” (faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser) 
og kommunens øvrige kendskab til arternes forekomst.  
 
Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindeligt udbredt over det meste af landet. Den 
har haft en tilbagegang i de sydøstlige dele af Danmark, men der er ikke længere doku-
mentation for en tilbagegang i de øvrige dele af landet. Den er derfor vurderet ikke truet 
i Danmark.  
Den findes i større eller mindre vandhuller i engområder, moser, dyrkede marker og 
skovbevoksede områder. På denne baggrund vurderes det som sandsynligt, at arten fo-
rekommer i projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller til-
groning af vandhuller gennem øget belastning med næringsstoffer eller dræning og øde-
læggelse af levestederne i omgivelserne. 
 
Løgfrø. Løgfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark og er i tilbagegang. 
Det er muligt, at løgfrøen fortsat er i så stærk tilbagegang på landsplan, at den skal klas-
sificeres som truet. Men der er for få pålidelige data om bestandsudviklingen til at afgøre 
dette sikkert. Løgfrøen foretrækker lysåbne vandhuller i omgivelser med let jord, hvor 
den kan grave sig ned om dagen. Trusler mod arten vil være opfyldning eller tilgroning af 
vandhullet gennem øget belastning med næringsstoffer og ødelæggelse af levestederne i 
omgivelserne. 
 
Løvfrø. Løvfrøen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Den findes blandt an-
det i den østlige del af Sønderjylland mellem Aabenraa og Kolding. Da løvfrøen har været 
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 konkluderes det på baggrund af ovenstående vurderinger, at fortsat drift af an-
lægget ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for de forekommende 
bilag IV dyrearter. Der kendes ikke til forekomster af bilag IV plantearter som kan påvir-
kes eller ødelægges i forbindelse med driften af husdyrbruget. 
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8  Oversigt over bedste tilgængelige teknik (BAT)/renere 
teknologi 

Redegørelse 
IE-husdyrbrug 
Ændringer i BAT er en central del af revurderingen.  
 
I forbindelse med godkendelser og revurdering af IE-husdyrbrug skal kommunen i hen-
hold til § 15 i husdyrbekendtgørelsen anvende Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår og 
lægge EU`s BAT-konklusioner til grund, idet der i stedet anvendes eksisterende BAT-
referencedokumenter indtil en relevant BAT-konklusion foreligger. 
 
Når de relevante BAT-konklusioner eller BAT-referencedokumenter ikke omhandler den 
anvendte bedste tilgængelige teknik, delaktiviteten, produktionsprocessen eller deres 
potentielle miljøpåvirkninger fastlægger kommunen den bedste tilgængelige teknik for 
IE-husdyrbrug i overensstemmelse med § 15 stk. 4 efter høring af husdyrbruget. 
 
Nærværende husdyrbrug er et IE-husdyrbrug, idet et IE-husdyrbrug i bekendtgørelsen 
defineres som et husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov 
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 
 
Der er pt. ikke udarbejdet BAT-konklusioner for husdyrbrug, men der foreligger et eksi-
sterende BAT-referencedokument (BREF – note). I henhold til BREF’en skal der i forbin-
delse med ansøgning om godkendelse redegøres for følgende forhold: 
 

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

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

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

 
 
Definitioner 
BAT = Best Available Techniques.  
 
BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IPPC-direktivet1, hvoraf fremgår følgende: 
 
I direktivets artikel 2, nr. 11, defineres "den bedste tilgængelige teknik" som: "det mest 
effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder, som er udtryk 
for en given tekniks principielle praktiske egnethed som grundlag for emissionsgrænse-
værdier med henblik på at forhindre eller, hvor dette ikke er muligt, generelt begrænse 
emissionerne og indvirkningen på miljøet som helhed." 
 
Der forstås ved: 
 
"teknik": både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg konstrueres, bygges, 
vedligeholdes, drives og lukkes ned. 
 
"tilgængelig": udviklet i en målestok, der medfører, at den pågældende teknik kan an-
vendes i den relevante industrisektor på økonomisk og teknisk mulige vilkår, idet der 

                                                 
1 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
kodificeret ved direktiv 2008/1/EF 
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tages hensyn til omkostninger og fordele, uanset om teknikken anvendes eller produce-
res i den pågældende medlemsstat eller ej, når blot driftslederen kan disponere over 
teknikken på rimelige vilkår. 
 
"bedste": mest effektiv teknik til opnåelse af et højt generelt beskyttelsesniveau for mil-
jøet som helhed. 
 
Kravet om BAT gælder for både eksisterende og nyetablerede dele af anlægget, når der 
søges om godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring. For krav til eksisterende 
dele af anlægget skal der fastsættes en rimelig frist til at opfylde BAT-krav2. 
 
Sammenfatning 
De vejledende emissionsgrænseværdier kan indgå som et vurderingselement, når 
kommunalbestyrelsen skal vurdere, om der er sket ændringer i BAT, som kan begrunde, 
at der meddeles påbud. Dette gælder både i de situationer, hvor kommunalbestyrelsen 
har pligt til at meddele påbud (det i husdyrgodkendelseslovens § 40, stk. 2, nr. 4 nævnte 
tilfælde) og de situationer, hvor kommunalbestyrelsen kan meddele påbud på grund af 
ændringer i BAT. Særligt i sidstnævnte situation skal kommunalbestyrelsen også inddra-
ge proportionalitetsprincippet – der skal være et rimeligt forhold mellem den miljøeffekt, 
som kan opnås på grund af ændringer i BAT, og de økonomiske omkostninger, som dette 
medfører. 
 
Den bedste tilgængelige teknik (BAT) skal fastlægges med henblik på fastsættelse af 
emissionsgrænseværdier for det samlede anlæg. Ansøger og godkendelsesmyndighed 
skal inddrage relevante teknikker og teknologier inden for følgende led i produktionskæ-
den: fodring, staldindretning, herunder svovlsyrebehandling og separering af gylle, biolo-
gisk og kemisk luftrensning samt opbevaring af husdyrgødning. 
 
Hvis den faktiske ammoniakemission fra anlægget (det ansøgte projekt) ikke overskrider 
den vejledende emissionsgrænseværdi fastsat for det samlede anlæg, så overholder pro-
jektet husdyrbruglovens krav om, at husdyrbruget skal begrænse ammoniakemissionen 
mest muligt ved anvendelse af BAT. 
 
Hvis det faktiske fosforindhold i den samlede mængde husdyrgødning produceret på an-
lægget (det ansøgte projekt) ikke overskrider den vejledende emissionsgrænseværdi 
fastsat for det samlede dyrehold, så overholder projektet husdyrbruglovens krav om, at 
husdyrbruget skal begrænse fosforindholdet i husdyrgødningen mest muligt ved anven-
delse af BAT. 
 
Ansøger har metodefrihed til selv at bestemme kombinationen af forskellige teknikker og 
teknologier inden for fodring, staldindretning, herunder svovlsyrebehandling og separe-
ring af gylle, biologisk og kemisk luftrensning samt opbevaring af husdyrgødning, samt 
hvor på anlægget og til hvilke dyretyper teknikkerne og teknologierne ønskes anvendt. 
  
 
Miljøstyrelsens ”Introduktion til Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænse-
værdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) for 
husdyrbrug omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12” fra 2010 
 
Den bedste tilgængelige teknik (BAT) skal fastlægges med henblik på fastsættelse af 
emissionsgrænseværdier. Ansøger og godkendelsesmyndigheden skal inddrage relevante 
teknikker og teknologier inden for følgende led i produktionskæden: 
 
Anlæg 

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

luftrensning 
• Opbevaring af husdyrgødning 

                                                 
2 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 36. 
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Udbringningsarealer 

• Udbringning af husdyrgødning 
 

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

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

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

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

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

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

 
Kommunens vurdering  
Aabenraa Kommune har taget stilling til virksomhedens BAT- oplysninger, og Aabenraa 
Kommune har vurderet, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i 
relation til husdyrbrugloven. 
 
Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i 
miljøgodkendelsen, samt i den skematiske opstilling i bilag 5. I de samme afsnit findes 
ligeledes vurderingerne. Evt. påbud er stillet i afsnit 2. 
 
I denne revurdering indgår ikke udbringningsarealer, idet al husdyrgødningen afsættes til 
enten tredjemandsarealer eller til eksport.  
 
I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over, hvilke områder BAT-redegørelsen 
har omfattet, og i hvilke afsnit redegørelse og vurdering kan findes. 
 
Tabel 14: BAT oversigt 
 

BAT områder Redegørelse og vurdering  

Staldindretning Afsnit 5.1 

Foder Afsnit 5.3 

Forbrug af vand og energi Afsnit 5.6 
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Reduktion af ammoniakemission Afsnit 5.1 

Affald Afsnit 5.9 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte 
hændelser Afsnit 5.11 

Håndtering af husdyrgødning Afsnit 6 

Management Se nedenstående 

 
 
Management 
Overordnet set kan management – god landmandspraksis eller god driftsledelse – også 
bidrage til at forebygge og begrænse forurening. Det fremgår også forudsætningsvis af 
definitionen af ”teknik” i IPPC-direktivets artikel 2, nr. 12, at dette element skal inddra-
ges i forbindelse med fastlæggelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT), jf. ”teknik” 
er både den anvendte teknologi og den måde, hvorpå anlæg… vedligeholdes, drives…”. 
Management er også et selvstændigt punkt i BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ-og 
svineproduktion. 
 
Management er med andre ord en integreret del af begrebet den bedste tilgængelige 
teknik (BAT), hvilket indebærer, at godkendelsesmyndigheden skal foretage en vurdering 
af og fastsætte vilkår til management.  
 
Det nævnes eksempelvis i BREF-dokumentet, at det er BAT at registrere forbruget af 
næringsstoffer i produktionen, herunder fastlægge mål for husdyrholdets næringsbehov i 
forhold til forventet tilvækst, udarbejde foderplaner, der sikrer en optimal udnyttelse af 
foderets næringsstoffer og følge foderforbruget løbende. Disse elementer indgår i dansk 
husdyrproduktion gennem fastlæggelse af retningsgivende normer for husdyrholdets næ-
ringsbehov. 
 
Endvidere betragtes det som BAT at sikre, at ansatte har den nødvendige uddannelse, 
samt at der forefindes beredskabsplaner på husdyrbruget, der sikrer hensigtsmæssig 
adfærd ved uforudsete hændelser. 
 
Virksomhedens oplysninger om management fremgår af punkt 1 i bilag 5. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer ud fra virksomhedens redegørelse, at ansøger lever op til 
BAT indenfor management. 
 
Samlet vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er foretaget en systematisk gennemgang af, om de 
teknologier, der anvendes indenfor de enkelte områder, lever op til niveauet for BAT, og 
at bedriften anvender den bedste tilgængelige teknik.    
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9  Husdyrbrugets ophør  
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at det ved ophør af driften skal sikres, at de nødvendige 
foranstaltninger for at undgå forureningsfare foretages, og at stedet bringes tilbage til 
tilfredsstillende tilstand. Her tænkes der på bortskaffelse af husdyrgødning i staldene, 
affald, olietanke, maskiner og andet materiel. 
 
Der stilles påbud om at kontakte Kommunen ved hel eller delvis ophør af husdyrbruget 
med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. 
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10 Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
I Bilag 5 har virksomheden oplyst om en række metoder og rutiner for opsyn og over-
vågning af bygninger og anlæg, samt drift og produktion. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der skal føres egenkontrol på fodringen og på produkti-
onens omfang. Der er stillet påbud hertil, der har til formål at dokumentere, at bedrif-
ten drives i overensstemmelse med forudsætningerne for revurderingen, og da det er 
BAT at føre egenkontrol.   
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11  Klagevejledning 
Revurderingen 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 lo-
vens § 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 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 25. marts 2014 i Lokalbladet Budstikken og 
på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget i Aabenraa 
Kommune senest tirsdag den 22. april 2014, der er dagen for klagefristens udløb, og in-
den for normal kontortids ophør 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.” 
 
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 
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• 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 Miljø & Natur. 
 
Varsel om påbud og udkastet til revurdering af miljøgodkendelse er blevet sendt til 
kommentering i 2 uger enten pr. brev eller pr. E-mail til nedenstående. 
 

• Ejer af ejendommen, Jørgen Feldstedt, Vestergade 51, 6330 Padborg, 
jo.feldtstedt@gmail.com  

• Miljørådgiver, Martin Ugilt Thomsen, LandboSyd, mut@landbosyd.dk 
 
 
 
Afgørelse om revurdering er blevet sendt enten pr. brev eller pr. e-mail til. 
 

• Ejer af ejendommen, Jørgen Feldstedt, Vestergade 51, 6330 Padborg, 
jo.feldtstedt@gmail.com  

• Miljørådgiver, Martin Ugilt Thomsen, LandboSyd, mut@landbosyd.dk 
• Naturstyrelsen,nst@nst.dk   
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk  
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk  
• Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
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12  Bilag 
 

1. Ansøgningsskema, skemanr. 42074, version 4, genereret den 2. januar 2014 og ud-
skrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk. den 6. januar 2014 

 
2. Situationsplan  

 
3. Oversigtskort af ejendommen i 1:10.000 

 
4. Vilkår i miljøgodkendelse fra 1992 

 
5. BAT skema – ansøgers redegørelse 

 
6. Vejledning om markstakke 

 
7. Foderprogram for proteinindholdet i slagtekyllingefoderet 

 
8. Foderprogram for fosforindholdet i slagtekyllingefoderet 

 
9. Beregning på BAT -fosfor slagtesvin uddrag af fiktiv ansøgning med skemanr.: 

46927 
 

10. Situationsplan med angivelse af placering af døde dyr 
 

11. Transportruter 
 

12. Tabel over slagtekyllingers vandforbrug 
 

13. Beredskabsplan 
 

14. Fuldmagt   
 
















































































































































































