
 

 

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen på Løgumklostervej 20, 6230 
Rødekro 
 
Aabenraa Kommunes Team Natur har den 1. november 2013 meddelt 
tillægsgodkendelse til den eksisterende miljøgodkendelse på ejendommen 
Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro, jf. § 12, stk. 3 i husdyrbrugloven. 
 
Tillægsgodkendelsen omfatter afsætning af husdyrgødning til biogasanlæg. 
 
Tillægsgodkendelsen kan ses nedenstående i sin helhed. 
 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

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

Arbejderbevægelsens 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, Kultur, Miljø & 
Erhverv, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa 
Kommune skal, hvis Kommunen vil fastholde afgørelsen, snarest og som 
udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til 
Natur - og Miljøklagenævnet.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig 
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen 
udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 

 Kultur, Miljø & Erhverv 

Team Natur 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
Tlf.: 73 76 76 76 
 
Dato: 01-11-2013 
Sagsnr.: 13/10595 
Dok.nr.: 301854/13 
Kontakt: Lonnie Jessen 
Direkte tlf.: 73768239 
E-mail: lj@aabenraa.dk 

 
Digital annonce 
Aabenraa Kommunes hjemmeside 
  



Side 2 af 2 

Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 5. november 2013 på Aabenraa 
Kommunes hjemmeside. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune 
senest tirsdag den 3. december 2013 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der 
er dagen for klagefristens udløb. 
 
Der kan i øvrigt henvises til tillægsgodkendelsens afsnit 5 ”Klagevejledning”. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 

   
Lonnie Jessen  
Miljøsagsbehandler 
Team Natur  
Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
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Datablad 
Titel: Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af kvægbruget Svejlund 

I/S, Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro. Tillægsgodkendelsen 
meddeles i medfør af § 12, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 
4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med 
senere ændringer. 

 
Godkendelsesdato: 1. november 2013 
 
Ansøger: Svejlund I/S v/ Nis P. Nielsen m.fl. 

Interessenterne er: 
Nis Peter Johannes Nielsen, Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro 
Christian Nielsen, Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro 
Jakob Nielsen, Hellevadvej 13, 6240 Løgumkloster 

 
Telefonnummer: 74 66 94 03 / 40 25 94 03  
 
Ejer af ejendommen: Nis Peter Nielsen, Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro 
 
Kontaktperson: Nis Peter Nielsen, Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro 
 
Husdyrbrugets navn: Svejlund I/S 
 
Ejendomsnr.: 5800009753 
 
Matr.nr. og ejerlav: 16 m.fl. Svejlund, Hellevad 
 
CVR nr.: 28364687 
 
CHR nr.: 48046 
 
Biaktiviteter:  Ingen 
 
Andre ejendomme: Ejendommen drives som et I/S mellem far og to sønner. Den ene 

søn driver derudover en svineejendom, men under et andet CVR 
nr. Arealerne for svineejendommen indgår dog i Svejlund I/S, da 
gyllen fra svineejendommen afsættes til arealerne under Svejlund 
I/S 

 
Miljørådgiver: Anny Hansen, LandboSyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, 

aha@landbosyd.dk, 74365019  
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
 
Sagsbehandler, natur: Lonnie Jessen 
 
Kvalitetssikring, natur: Marie-Luise Meyhoff 
 
Sagsnr.: 13/10595 
 
Høring: 3 ugers kommentering 
 
Øvrige afgørelser: Ingen 
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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om tillægsgodkendelse 
Aabenraa Kommune modtog den 22. maj 2013 en ansøgning om § 12, stk 3 
tillægsgodkendelse fra Svejlund I/S, ejet af Nis Peter Nielsen m.fl.. Ansøger ønsker at 
afsætte overskydende gylle i etape 2 til biogasanlæg i forhold til miljøgodkendelsen fra den 
27. september 2010. 
 
Baggrunden for at søge om ændringer og dermed et tillæg til den eksisterende 
miljøgodkendelse skal findes i, at Natur- og Miljøklagenævnet den 20. november 2012 
afgjorde, at aftalearealerne tilhørende Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro skulle have en 
arealgodkendelse efter husdyrlovens § 16, da aftalearealerne er beliggende i opland til 
Lister Dyb, Vadehavet, hvor der er et stigende husdyrtryk. 
 
I stedet for at få alle disse arealer godkendt efter husdyrlovens § 16, har ansøger valgt at 
lade nogle af disse arealer udgå og i stedet afsætte overskydende husdyrgødning til 
biogasanlæg.  
 
Ændringerne består i: 

• En forpagtning er ophørt og udbringningsarealerne hertil er udgået 
• Tre gylleaftaler er ophørt og aftalearealerne hertil er udgået 
• Overskydende husdyrgødning afsættes til biogasanlæg  

 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Husdyrbruget på Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro, er den 27. september 2010 blevet 
miljøgodkendt efter husdyrbrugloven. I den oprindelige ansøgning om miljøgodkendelse var 
der således anmeldt et samlet areal på 280,93 ha ejet og forpagtet jord. Desuden var der 
indgået aftale om afsætning af husdyrgødning på tredjemandsareal svarende til 242,63 ha. 
 
Efter at Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse til landbrugsejendommen på 
Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro, er nogle af de aftaler, som er indgået med tredjemand 
om afsætning af husdyrgødning, ophørt.   
 
Baggrunden for ophør af gylleaftaler skal findes i, at Natur- og Miljøklagenævnet den 20. 
november 2012 afgjorde, at de aftaler, der var indgået med tredjemand om afsætning af 
flydende husdyrgødning skulle godkendes separat efter husdyrbruglovens § 16. Baggrunden 
for denne afgørelse skal findes i, at aftalearealerne er beliggende i delopland til Lister Dyb, 
Vadehavet, hvor udviklingen i dyreholdet er stigende. 
 
Tre af de seks aftaler om afsætning af husdyrgødning til tredjemand er ophørt og en 
forpagtningsaftale er ophørt. 
 
Det samlede ejede og forpagtede areal udgør nu 240,58 ha. 
 
Overskydende husdyrgødning, svarende til 224 DE, afsættes til biogasanlæg. Der sker ingen 
ændringer af det miljøgodkendte anlæg.  
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1.3 Offentlighed 
Ansøgningen om tillægsgodkendelse har ikke været offentligt annonceret, da Aabenraa 
Kommune har vurderet, at afsætning af overskydende gylle til biogasanlæg ikke kan 
medføre en væsentlig påvirkning på miljøet, jf. § 55, stk. 2 i husdyrbrugloven1. 
 
Naboerne har ikke fået en skriftlig orientering om ansøgningen, da Aabenraa Kommune har 
skønnet, at afsætning af gylle til biogasanlæg er af underordnet betydning for naboerne, jf. 
§ 56, stk. 3 i husdyrbrugloven. 
 
Naboerne er ikke blevet gjort bekendt med ansøgningen, da Aabenraa Kommune har 
vurderet, at afsætning af gylle til biogasanlæg ikke er til ugunst for naboerne og ikke er af 
væsentlig betydning for sagens afgørelse, jf. § 19, stk. 1 i forvaltningsloven2. 
 
Udkastet til afgørelsen blev den 1. oktober 2013 sendt til Svejlund I/S v/ Nis P. Nielsen med 
oplysning om adgangen til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til forvaltningsloven, jf. § 
22 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen3. Der var en frist på 3 uger til at fremsende en 
udtalelse. 
 
Der har ikke været kommentarer til udkastet. 
 
Den meddelte tillægsgodkendelse bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside tirsdag den 5. november 2013. Afgørelsen bliver fremsendt til de 
klageberettigede, der er listet i afsnit 5 ”Klagevejledning”. 
 

1.4 Meddelelse af tillægsgodkendelse 
Aabenraa Kommunes Team Natur meddeler tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af 27. 
september 2010 for Svejlund I/S, Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro, i henhold til § 12, 
stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug med senere ændringer. 
 
Tillægsgodkendelsen vedrører afsætning af overskydende husdyrgødning (224 DE) til 
biogasanlæg i etape 2 og ændring af vilkår 74, 76, 79 og 80 i miljøgodkendelsen af 27. 
september 2010 samt tilføjelse af vilkår 79a, 79b og 79c. 
 
Tillægsgodkendelsen meddeles: 

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

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

 
Tillægsgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring 
af husdyrbruget, før udvidelsen eller ændringen er anmeldt og godkendt af Aabenraa 
Kommune. 
 
Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og 
Aabenraa Kommunes regulativer – også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i 
forhold til denne tillægsgodkendelse. 
 

                                           
1 Husdyrbrugloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 
med senere ændringer 
2 Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007 af forvaltningsloven med senere 
ændringer 
3 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse 
m.v. af husdyrbrug med senere ændringer 
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Det er Aabenraa Kommunens samlede vurdering, at tillægget til den tidligere meddelte 
miljøgodkendelse af 27. september 2010 ikke kan indebære forøget forurening eller andre 
virkninger på miljøet fra det miljøgodkendte husdyrbrug, da tillægget ikke vedrører anlæg 
eller nye arealer. 
 
 
Den 1. november 2013 
 
 

 
Lonnie Jessen 
Natur- og miljøsagsbehandler 
Team Natur 
lj@aabenraa.dk 
Direkte tlf. 73 76 82 39  
 
Aabenraa Kommune 
Kultur, Miljø & Erhverv  
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk 
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2 Vilkår 

2.1 Generelle forhold 
Gyldighed  
Vilkår 74 i miljøgodkendelsen fra den 27. september 2010 ændres til: 

74. På bedriftens udbringningsarealer må der maksimalt udbringes 535,78 DE 
husdyrgødning på de 240,58 ha udbringningsarealer (ejet/forpagtet). 

 
Vilkår 76 ændres til: 

76. Udbringning af husdyrgødning fra produktionen må kun finde sted på de 240,58 ha 
udbringningsareal, som er angivet i ansøgningen i bilag 1. 

 
Vilkår 79 ændres til: 

79. Der skal afsættes op til 165,28 DE til udbringning på aftalearealer (141,99 ha) og 
der skal foreligge dokumentation herfor.  

 
Nyt vilkår 79a tilføjes: 

79. a) Overskydende husdyrgødning (224 DE) skal afsættes til biogasanlæg.  
 
Nyt vilkår 79b tilføjes: 

79. b) Afsætning af husdyrgødning til biogasanlæg kan erstattes af anden afsætning, 
forudsat at miljømyndigheden giver accept hertil. 

 
Nyt vilkår 79c tilføjes: 

79. c) Tillægsgodkendelsen må ikke tages i brug, før der foreligger skriftlig aftale om 
afsætning af overskydende husdyrgødning (224 DE) til biogasanlæg. 

 
Vilkår 80 ændres til: 

80. Græsningstrykket på engarealer langs Surbæk må ikke overstige 0,8 DE/ha/år, 
svarende til 9,36 DE eller 18,72 DE græssende i 6 mdr. om året. De pågældende 
arealer (13, 17, 18, 20, 21 og 100) udgør 11,7 ha af de 240,58 ha ejede/forpagtede 
arealer. 

 
 
Alle øvrige vilkår i godkendelsen af den 27. september 2010 gælder fortsat. 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget er større end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 12 i 
lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 
med senere ændringer. Aabenraa Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere om 
ændringen af dyreholdet kan give gener for naboer (lugt, støj, støv osv.), men også om 
ændringen giver en belastning på miljøet og naturen, herunder belastningen med nitrat og 
fosfor. Naturvurderingen omfatter ændringens påvirkninger af beskyttet natur i henhold til 
både husdyrbrugloven og naturbeskyttelsesloven, samt EU-habitat- og 
fuglebeskyttelsesområder. Desuden skal kommunen vurdere, om diverse afstandskrav 
overholdes, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes og kravet om BAT er opfyldt, 
samt sikre at uheld forebygges. 
 
Disse forhold er behandlet i miljøgodkendelsen af husdyrbruget fra den 27. september 
2010. I denne tillægsgodkendelse behandles udelukkende ændringen i afsætning af 
husdyrgødning. Baggrunden for denne vurdering er, at der ikke sker ændringer eller 
udvidelse af dyreholdet, samt at der ikke etableres bygninger eller opbevaringsanlæg til 
husdyrgødning eller ændres på andre af de miljøgodkendte anlæg. 
 
Denne tillægsgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for den ændrede afsætning 
af husdyrgødning i forhold til den eksisterende miljøgodkendelse. Vilkår der vedrører driften 
skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis 
der ansættes udenlandsk arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de 
forstår. 
 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Tillægsgodkendelsen omfatter kvægbruget Svejlund I/S, Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro 
med ejendoms nr. 5800009753.  
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 48046, og 
virksomhedens CVR nr. er 28364687. 
 
Tillægsgodkendelsen er baseret på de oplysninger, der fremgår af ansøgningen, der er 
dateret den 22. maj 2013 samt oplysninger fra miljøgodkendelsen af 27. september 2010. 
Ansøgningen er vedlagt som bilag 1. 
 

3.2 Meddelelsespligt 
Tillægsgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser eller 
ændringer af anlægget eller arealerne, herunder dyreholdet, staldene, 
gødningsopbevaringsanlæggene, ensilageopbevaringsanlæggene, harmoniarealerne og 
lignende, før ændringerne er godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
De anmeldte ændringer vurderes herefter af kommunen. Udskiftning af arealer inden for 
samme kategori (ejede/forpagtede og tredjemands arealer) kan udskiftes uden en ny 
miljøgodkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare end 
de godkendte arealer.  
 

3.3 Gyldighed 
Redegørelse  
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Miljøstyrelsen har den 8. juli 2010 i et svar på husdyrhelpdesken skrevet, at: 
”Det vil ikke være i strid med husdyrgodkendelsesloven at meddele miljøgodkendelse, hvor det ligger til 
grund, at der afsættes husdyrgødning til et biogasanlæg, der endnu ikke kan modtage husdyrgødning. 
 
Godkendelsen kan dog ikke udnyttes før biogasanlægget lovligt kan modtage husdyrgødningen. 
Yderligere skal det overfor ansøger gøres klart, at ansøger skal være opmærksom på, at godkendelsen 
kan forældes, hvis den ikke udnyttes i tide. Sagt med andre ord kan ansøger ende i en situation, hvor 
denne ikke kan udnytte sin godkendelse, såfremt anlægget ikke i tide lovligt kan modtage 
husdyrgødningen. Kommunen kan eventuelt stille vilkår om, at godkendelsen først kan udnyttes, når 
biogasanlægget er klar til at modtage husdyrgødningen. 
 
Kommunen kan ikke stille vilkår om, at der skal indsendes ansøgning om § 16-godkendelse. Det kan 
alene forlanges, at ansøger må skaffe udbringningsarealer, hvis husdyrgødningen mod forventning ikke 
vil kunne afsættes til biogasanlægget, for at kunne udnytte sin godkendelse. Ansøger må i så fald søge 
om et tillæg til sin godkendelse, og ved behandlingen af ansøgningen, vurderes det om der skal kræves 
§ 16-godkendelse på arealerne.” 

   
Det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 17. december 2012, nmk-132-
00395, at: 

” 
… 

Gyllebehandling på biogasanlæg 
Der er klaget over, at godkendelsen forudsætter, at langt størstedelen af gyllen skal afsættes til 
biogasanlæg, der endnu ikke er opført. 
Hertil bemærker Natur- og Miljøklagenævnet, at nævnet har tilføjet følgende vilkår til 
godkendelsen: 
"Der må maksimalt udbringes gylle svarende til 93 DE. Miljøgodkendelsen må ikke tages i brug, 
før der foreligger skriftlige aftaler om afsætning af husdyrgødning svarende til de resterende DE 

til biogasanlæg eller til godkendte arealer."” 
 
 
I en senere afgørelse, nmk-132-00438 af 29. januar 2013, specificeres det, at: 

” 
… 

Harmonikrav og gylleopbevaringskapacitet 
Det fremgår af godkendelsen, at husdyrbruget kun råder over 267,2 ha ejede og forpagtede 
arealer til udbringning af husdyrgødning fra ejendommen. Herudover påtænkes den resterende 
mængde gødning fra produktionen af 138,6 DE afsat til et endnu ikke opført biogasanlæg 
alternativt udbragt på aftalearealer. Der er imidlertid ikke indgået nogen konkret aftale herom. 
Godkendelsen kan derfor først anvendes fuldt ud, når der foreligger en sådan konkret aftale. 
Godkendelsen tilføjes et vilkår herom. 

… 
 
Som vilkår nr. 3.2.3 indsættes: 
"Indtil der foreligger en aftale om afsætning af husdyrgødning fra produktionen af 138,6 DE til 
biogasanlæg alternativt til aftalearealer, der er vurderet af [… Kommune], må godkendelsen 

kun udnyttes op til 319,3 DE."” 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der kan meddeles tillægsgodkendelse til afsætning af 
overskydende husdyrgødning til biogasanlæg, selvom dette endnu ikke er opført. 
Tillægsgodkendelsen må først udnyttes når der foreligger en skriftlig aftale med 
biogasanlægget jf. ovennævnte afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet, men skal være 
udnyttet inden 20. november 2017 jf. Natur- og miljøklagenævnets afgørelse fra den 20. 
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november 2012 med ændrede frister for udnyttelse af miljøgodkendelsen af den 27. 
september 2010. 
  

3.4 Retsbeskyttelse  
Retsbeskyttelsesperioden følger den gældende miljøgodkendelse fra den 27. september 
2010. 
 

3.5 Revurdering af tillægsgodkendelsen 
Tillægsgodkendelsen skal som den gældende miljøgodkendelse regelmæssigt og mindst 
hvert 10. år tages op til revurdering. Den første regelmæssige revurdering skal foretages, 
når der er forløbet 8 år regnet fra den 27. september 2010. 
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4 Vurdering af husdyrbrugets ændringer 
Redegørelse  
Følgende arealopgørelse er hentet i miljøgodkendelsen af 27. september 2010: 
 
Tabel 1 Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer samt gylleaftaler jf. 
miljøgodkendelsen af 27. september 2010. 

Ejede/forpagtede arealer 
Navn Adresse Udbringningsareal ha Antal DE og 

Gødningstype 
Ejet areal Løgumklostervej 

20, 6230 Rødekro 
og Hellevadvej 18, 
6240 Løgumkloster 

205,46 472,55 

Ejet areal til 
afgræsning 

Løgumklostervej 
20, 6230 Rødekro 
og Hellevadvej 18, 
6240 Løgumkloster 

10,77 (8,61) 

Forpagtet areal Svejlundvej 8 
6230 Rødekro 

25,12 57,77 

Forpagtet areal Rangstrupvej 2 
6230 Rødekro 

39,58 91,03 

I alt  280,93 621,35 
Gylleaftale 

Navn Adresse Udbringningsareal ha  
Gylleaftale 
(Produktionsmæssig 
sammenhæng)* 

Hovedgaden 55, 
Hellevad, 
6230 Rødekro 

41,56 95,58 

Gylleaftale Bjergvej 4, 
Bedsted, 
6240 Løgumkloster 

48,64 68,09 

Gylleaftale (økolog) Lundbyesvej 30, 
6240 Løgumkloster 

91,01 63,70 

Gylleaftale Klovtoftvej 38, 
6230 Rødekro 

37,47 52,45 

Gylleaftale Bovlund Bjergvej 
48, 6534 Agerskov 

14,16 19,82 

Gylleaftale (økolog) Svejlundvej 3, 
6230 Rødekro 

9,79 6,85 

I alt  242,63 306,49 
* Belægges med 2,3 DE/ha pga. aftale om driftsmæssig sammenhæng. 
 
Der er arealer til i alt 927,84 DE ifølge tabel 1.  
 
Det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. november 2012, at der senest 
1 år efter nævnets afgørelse skal udarbejdes ansøgning om § 16 godkendelse af 
aftalearealer.  
 
Ansøger Svejlund I/S ønsker i stedet at afsætte overskydende husdyrgødning i etape 2 til 
biogasanlæg. Flere af ovennævnte adresser med gylleaftaler udgår og jf. ansøgningen i 
bilag 1 ser arealopgørelsen for Svejlund I/S nu ud som i tabel 2. 
 
Tabel 2 Oversigt over ejede og forpagtede udbringningsarealer samt gylleaftaler jf. 
ansøgningsskemaet i bilag 1. 
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Ejede/forpagtede arealer 
Navn Adresse Udbringningsareal ha Antal DE og 

Gødningstype 
Ejet areal Løgumklostervej 

20, 6230 Rødekro 
og Hellevadvej 18, 
6240 Løgumkloster 

203,98 469,15 

Ejet areal til 
afgræsning 

Løgumklostervej 
20, 6230 Rødekro 
og Hellevadvej 18, 
6240 Løgumkloster 

11,7 9,36 

Forpagtet areal Svejlundvej 8 
6230 Rødekro 

24,90 57,27 

I alt  240,58 535,78 
Gylleaftale 

Navn Adresse Udbringningsareal ha  
Gylleaftale 
(arealgodkendelse 
foreligger) 

Hovedgaden 55, 
Hellevad, 
6230 Rødekro 

41,19 94,73 

Gylleaftale (økolog) Lundbyesvej 30, 
6240 Løgumkloster 

91,01 63,70 

Gylleaftale (økolog) Svejlundvej 3, 
6230 Rødekro 

9,79 6,85 

I alt  141,99 165,28 
  
Der hører i alt 382,57 ha harmoniarealer til ejendommen jf. tabellen ovenfor og kort 
1. På ovennævnte harmoniarealer kan der udbringes i alt 701,06 DE.  
 
Produktionen på Løgumklostervej 20 udgør ifølge beregninger i 
husdyrgodkendelse.dk 628,61 DE med dyrehold som i gældende § 12 godkendelse. 
Fra Hellevadvej 18 (del af Svejlund I/S) modtages al husdyrgødning fra 
produktionen, svarende til 296,11 DE.  
 
I alt er der i gødningsregnskabet for I/S Svejlund 924,72 DE.  
 
Overskydende gylle svarende til 224 DE afsættes til biogasanlæg i etape 2. 
 



 

13 
 

Kort 1 Oversigt over udbringningsarealer for Svejlund I/S. 
 
 
Vurdering  
Aabenraa Kommune vurderer ud fra oplysningerne i ansøgningen i bilag 1, at det ansøgte 
ikke indebærer forøget forurening eller andre virkninger på miljøet fra det miljøgodkendte 
husdyrbrug, da tillægget ikke vedrører anlæg eller øget udbringning på arealer.  
 
Husdyrbruget Svejlund I/S har i alt 924,72 DE i gødningsregnskabet. På ejendommens 
harmoniarealer kan der udbringes i alt 701,06 DE. Overskydende husdyrgødning svarende 
til 224 DE afsættes til biogasanlæg i etape 2.  
 
Tillægget kan først udnyttes når der forelægger skriftlig aftale med biogasanlægget for 
afsætning af overskydende husdyrgødning jf. Miljøstyrelsens helpdesksvar og Natur- og 
Miljøklagenævnets afgørelser. Miljøgodkendelsen af 27. september 2012 må kun udnyttes 
op til 701,06 DE indtil der foreligger aftale med biogasanlæg. 
 
Tillægget meddeles på baggrund af ansøgningen i bilag 1. Afgasset husdyrgødning er ikke 
omfattet af dette tillæg og må ikke tages retur fra biogasanlægget uden kommunens 
forudgående tilladelse.        
 

4.1 Arealer beskyttet efter husdyrlovens § 7 
Der er ingen øget påvirkning i forhold til miljøgodkendelsen fra den 27. september 2010. 
 

4.2 Arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 
Der er ingen øget påvirkning i forhold til miljøgodkendelsen fra den 27. september 2010. 
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4.3 Nitrat til grundvand 
Der sker ingen øget udvaskning i forhold til miljøgodkendelsen fra den 27. september 2010. 
 

4.4 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 
Der sker ingen øget udvaskning i forhold til miljøgodkendelsen fra den 27. september 2010. 
 

4.5 Fosfor til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 
Der sker ingen øget udvaskning i forhold til miljøgodkendelsen fra den 27. september 2010. 
 

4.6 Natura 2000 – terrestrisk natur 
Der er ingen øget påvirkning i forhold til miljøgodkendelsen fra den 27. september 2010. 
 

4.7 Natura 2000 – kystvandområder 
Der er ingen øget påvirkning i forhold til miljøgodkendelsen fra den 27. september 2010. 
 

4.8 Påvirkning af arter med særlige strenge beskyttelseskrav (bilag 
IV) 

Der er ingen øget påvirkning i forhold til miljøgodkendelsen fra den 27. september 2010. 
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5 Klagevejledning 
Tillægsgodkendelsen er meddelt i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 
2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer og kan i medfør af 
lovens § 76 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
En klage skal være skriftlig, og den skal sendes til Aabenraa Kommune, Team Natur, 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune skal, 
hvis Kommunen vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 
uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.  
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig 
bekendtgjort, 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 5. november 2013 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest tirsdag 
den 3. december 2013, der er dagen for klagefristens udløb, og inden 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 modtaget. 
Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, 
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 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet 
afgørelse i sagen. 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at 
klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.” 
 
Aabenraa Kommune kan endvidere oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, 
at en klage over en § 12 miljøgodkendelse ikke har opsættende virkning, med mindre 
Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
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Afgørelsen kan påklages af: 
• Afgørelsens adressat 
• Miljøministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt 
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• Sundhedsstyrelsen 
• Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, 

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

 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er 
offentligt bekendtgjort. 
 
Parter og klageberettigede har ifølge Forvaltningslovens § 9 har ret til aktindsigt. Eventuel 
aftale herom kan træffes med Byg, Natur & Miljø. 
 
Udkast til tillægsgodkendelsen for Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro med oplysning om 
mulighed for i en 3 ugers periode at kommentere udkastet, er blevet sendt enten pr. brev 
eller pr. e-mail til nedenstående.  
 

• Ansøger, Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro 
• Interessent, Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro 
• Interessent, Hellevadvej 13, 6240 Løgumkloster 
• Svejlundvej 8, 6230 Rødekro 
• Hovedgaden 55, 6230 Rødekro 
• Lundbyesvej 30, 6240 Løgumkloster 
• Svejlundvej 3, 6230 Rødekro  
• LandboSyd, aha@landbosyd.dk  

 
Tillægsgodkendelsen er blevet sendt enten pr. brev eller pr. e-mail til nedenstående. 
 

• Ansøger, Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro 
• Interessent, Løgumklostervej 20, 6230 Rødekro 
• Interessent, Hellevadvej 13, 6240 Løgumkloster 
• Svejlundvej 8, 6230 Rødekro 
• Hovedgaden 55, 6230 Rødekro 
• Lundbyesvej 30, 6240 Løgumkloster 
• Svejlundvej 3, 6230 Rødekro   
• LandboSyd, aha@landbosyd.dk  
• Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, sesyd@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening dnaabenraa-sager@dn.dk   
• Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité aabenraa@dn.dk  
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  
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6 bilag  
1. Ansøgning om afsætning af overskydende husdyrgødning til biogasanlæg, dateret den 
22. maj 2013.   
 
2. Fuldmagt fra ansøger til LandboSyd. 






























































































