
 

 

 
Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af det økologiske husdyrbrug på 

Hydevadvej 56, 6230 Rødekro 
 
Aabenraa Kommunes Team Miljø har den 30. august 2013 meddelt tillægs-
godkendelse til af husdyrbruget på Hydevadvej 56, 6230 Rødekro, jf. § 11, 
stk. 3 i husdyrbrugloven1. 
 
Tillægsgodkendelsen medfører, at fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen 
fra den 1. september 2010 forlænges med yderligere ét år. 
 
Tillægsgodkendelsen kan i sin helhed ses nedenstående. 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

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

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

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

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

 
En klage skal være skriftlig, og den skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø 
og landbrug, 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 videre-
sende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 

                                           
1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov 
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer 
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Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 10. september 2013 på Aabenraa 
Kommunes hjemmeside og i Aabenraa Ugeavis. En eventuel klage skal være 
modtaget i Aabenraa Kommune senest tirsdag, den 8. oktober 2013, der er 
dagen for klagefristens udløb, og inden for normal kontortids ophør kl. 15:00. 
 
Der kan i øvrigt henvises til miljøgodkendelsens afsnit 4 ”Klagevejledning”. 
 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Susanne Niman Jensen 
Miljøsagsbehandler 
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Datablad 
Titel: Tillægsgodkendelse af kvægbruget ”Hydevadgård” på Hyde-

vadvej 56, 6230 Rødekro. Tillægsgodkendelsen meddeles i 
medfør af § 11 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. de-
cember 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 
med senere ændringer. 

 
Godkendelsesdato: Den 30. august 2013 
 
Ansøger: Nicolaj Greve, Hydevadvej 56, 6230 Rødekro 
 
Telefonnr.:  74669868 
 
Mobilnummer: 51241434 
 
E-mail:  greve_1@hotmail.com 
 
Ejer af ejendommen: Nicolaj Greve, Hydevadvej 56, 6230 Rødekro  
 
Kontaktperson: Nicolaj Greve, Hydevadvej 56, 6230 Rødekro 
 
Husdyrbrugets navn: Hydevadgård  
 
Ejendomsnr.: 5800008251 
 
Matr.nr. og ejerlav: 27, Hydevad, Hellevad 
  85, Hydevad, Hellevad 
  114 Hydevad, Hellevad 
  267, Hønkys, Egvad 
  
CVR nr.:  32013694 
 
CVR/p nr.:  67701615 
 
CHR nr.:  48028  
 
Biaktiviteter:  Ingen 
 
Andre ejendomme: Ingen 
 
Miljørådgiver: Julie Nielsen, Landbosyd, Peberlyk 2, 6200 Aabenraa, tlf. nr. 61 

22 60 89, E-mail: jum@landbosyd.dk 
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
   
Sagsbehandler, miljø: Susanne Niman Jensen, Aabenraa Kommune  
 
Kvalitetssikring, miljø: Lars Paulsen, Aabenraa Kommune  
 
Sagsnr:  13/29848 dok. 1 
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 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om tillægsgodkendelse 
Aabenraa Kommune modtog den 30. august 2013 en ansøgning fra Nicolaj Greve, Hyde-
vadvej 56, 6230 Rødekro om forlængelse af fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen 
fra den 1. september 2010. 
 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Den 1. september 2010 meddelte Aabenraa Kommune miljøgodkendelse af kvægbruget 
på Hydevadvej 56, 6230 Rødekro. 
 
Den 29. august 2012 meddelte Aabenraa Kommune tillægsgodkendelse om fristforlæn-
gelse på 1 år i forhold til udnyttelsesfristen i miljøgodkendelsen fra den 1. september 
2010. 
 
Fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen fra den 1. september 2010 forlænges i dette 
tillæg med yderligere ét år. Der sker ingen ændringer af det miljøgodkendte anlæg og 
arealanvendelsen. 
 

1.3 Offentlighed 
Ansøgningen om tillægsgodkendelse har ikke været offentligt annonceret, da Aabenraa 
Kommune har vurderet, at forlængelsen af udnyttelsesfristen ikke kan medføre en væ-
sentlig påvirkning på miljøet, jf. § 55, stk. 2 i husdyrbrugloven1. 
 
Naboerne har ikke fået en skriftlig orientering om ansøgningen, da Aabenraa Kommune 
har skønnet, at forlængelsen af udnyttelsesfristen er af underordnet betydning for nabo-
erne, jf. § 56, stk. 3 i husdyrbrugloven. 
 
Naboerne er ikke blevet gjort bekendt med ansøgningen, da Aabenraa Kommune har 
vurderet, at forlængelsen af udnyttelsesfristen ikke er til ugunst for naboen og ikke er af 
væsentlig betydning for sagens afgørelse, jf. § 19, stk. 1 i forvaltningsloven2. 
 
Udkastet til afgørelse blev den 30. august 2013 sendt til Nicolaj Greve, Hydevadvej 56, 
6230 Rødekro med oplysning om adgangen til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til 
forvaltningsloven, jf. § 22 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen3. Der var en frist på 2 
uger til at fremsende en udtalelse. 
 
Den meddelte tillægsgodkendelse bliver offentligt annonceret på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside og i Aabenraa Ugeavis tirsdag den 10. september 2013. Afgørelsen bliver 
fremsendt til de klageberettigede, der er listet i afsnit 4 ”Klagevejledning”. 
 

1.4 Meddelelse af tillægsgodkendelse 
Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler tillægsgodkendelse til miljøgod-
kendelsen i henhold til § 11, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om 
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. 
 
Tillægsgodkendelsen vedrører alene en forlængelse af udnyttelsesfristen. 
 
                                           
1 Husdyrbrugloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyr-
brug med senere ændringer 
2 Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007 af forvaltningsloven med senere æn-
dringer 
3 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godken-
delse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer 
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Tillægsgodkendelsen meddeles: 
• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 11, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljø-

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

 
Tillægsgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller æn-
dring af husdyrbruget, før udvidelsen eller ændringen er anmeldt og godkendt af Aaben-
raa Kommune. 
 
Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser og 
Aabenraa Kommunes regulativer – også selv om disse regler eventuelt bliver skærpede i 
forhold til denne tillægsgodkendelse. 
 
 
Den 30. august 2013 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Susanne Niman Jensen 
Miljøsagsbehandler 
Miljø & Natur 
Kultur, Miljø & Erhverv 
Dir.tlf.. 73 76 74 80 
 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
Aabenraa Kommune 
www.aabenraa.dk 
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2 Vilkår 

2.1 Generelle forhold 
Gyldighed 
Vilkår 3 i miljøgodkendelsen fra den 1. september 2010 ændres til: 

3. Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 
4 år regnet fra den 1. september 2010. Godkendelsen anses for udnyttet ved 
iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Såfremt afgørelsen bliver påkla-
get til Natur- og Miljøklagenævnet forlænges fristen for udnyttelsen med den 
tid, hvor klagesagen har verseret hos Natur- og Miljøklagenævnet, medmin-
dre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget blev den 1. september 2010 miljøgodkendt til 249,94 dyreenheder (DE) og 
er derfor omfattet af § 11 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljø-
godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer. Aabenraa Kommune er godken-
delses- og tilsynsmyndighed. 
 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Tillægsgodkendelsen omfatter husdyrbruget Hydevadvej 56, 6230 Rødekro med ejen-
doms nr. 5800008251.  
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 48028, og virk-
somhedens CVR nr. er 32013694. 
 
Tillægsgodkendelsen er baseret på de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema 
nummer 56686 version 1, der er indsendt til og udskrevet af Aabenraa Kommune den 
30. august 2013. Ansøgningen er vedlagt som bilag 1. 
 

3.2 Meddelelsespligt 
Tillægsgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser eller æn-
dringer af anlægget eller arealerne, herunder dyreholdet, staldene, gødningsopbeva-
ringsanlæggene, harmoniarealerne og lignende, før ændringerne er godkendt af Aaben-
raa 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 
Det fremgår af vilkår 3 i den gældende miljøgodkendelse fra den 1. september 2010, at: 

 
”Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra den-
ne afgørelses meddelelse. Med ”udnyttet” menes, at det ansøgte byggeri er 
taget i brug, og der er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøg-
te produktion. Den fulde årsproduktion behøver således ikke være udnyttet 
2 år efter meddelelse af godkendelse”. 
 

 
Det fremgår af afsnit 1 Resumé og samlet vurdering i den gældende miljøgodkendelse, at 
 
”Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at opføre/etablere: 
 

• En ny kostald på ca. 3770 m2 (med staldsystemet fast gulv, 2 % hældning, skrab 
hver 2. time)  

• En gyllebeholder på 3500 x m3 
• En betonplads til kalvehytter og kalvehytter på 400 m2 (10 m x 40 m) 
• 2 stk. amerikaner siloer med en højde på 12 m og med et rumindhold på 12 m3 
• En vaskeplads på ca. 187 m2  
• En ny møddingsplads på ca. 190 m2 
• En brugt malkestald til at begynde med, senere 3 stk. malkerobotter 
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Bygge- og anlægsarbejdet forventes at starte i oktober-november, 2010 og afsluttes i 
april måned, 2011. Umiddelbart efter byggeriets afslutning indsættes der dyr i stalden”. 
 
Det fremgår af den fremsendte ansøgning om fristforlængelse, at: 
 
”Der er meddelt en miljøgodkendelse på Hydevadvej 56, 6230 Rødekro den 1. september 
2010, hvor der er givet 2 års frist til udnyttelsen. Og der er efterfølgende givet tillæg, 
hvor fristen for udnyttelse er udsat til den 1. september 2013. 
Årsagen til at den planlagte udvidelse ikke er sket indenfor det seneste år skyldes, at det 
ikke har været muligt at få finansiering af en ny stald på plads. I forsøget på at opnå fi-
nansiering har det været nødvendig at skifte bank. Dette har betydet, at der er gået me-
get tid med selve bankskiftet, men også med at få finansieringen på plads med den nye 
bank, og udvidelsen kan derfor gennemføres snarest. Det har dog ikke været muligt at 
nå at få planlagt hele bygge- og anlægsarbejdet og få div. tilladelser på plads inden for 
tidsfristens udløb, hvorfor der søges om fristforlængelse på 1 år.”  
 
Vurdering 
Det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 4. januar 2012, nmk-132-
00100, at: 

”Ifølge husdyrbruglovens § 33, stk. 1, skal der i godkendelser efter husdyrbruglovens § 12 fastsættes 

en frist for udnyttelse af disse. Tilladelsen eller godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet in-

den udløbet af denne frist. Fristen bør normalt ikke fastsættes til senere end 2 år fra meddelelsens 

dato. 

… 

Om udnyttelsesfristen fremgår følgende af bemærkningerne19 til husdyrbruglovens § 33, stk. 1 og 2: 

19Lovforslag nr. 55 af 26. oktober 2006, Se Folketingstidende A, 2006-07, side 1906, samt 

http://www.ft.dk. 

"Til stk. 1 

Fristen for udnyttelse af en godkendelse er en videreførelse af reglerne i godkendelsesbekendtgørel-

sens § 15. I stk. 1 foreslås, at en tilladelse eller godkendelse skal være udnyttet senest 2 år efter at 

tilladelsen eller godkendelsen er meddelt. Dette betyder i praksis, at etableringen, udvidelsen eller 

ændringen skal være gennemført inden for det angivne tidsrum. Reglen har som konsekvens, at det 

ikke er muligt, at "hamstre" godkendelser, som kan udnyttes på et senere tidspunkt, hvor reglerne 

muligvis er strammet i forhold til ansøgningstidspunktet. En godkendelse efter lovforslagets § 11 og § 

12 kan først anses for udnyttet, når den godkendte etablering, udvidelse eller ændring er gennemført 

og i drift.… 

Det fremgår således bl.a. af forarbejderne til husdyrbruglovens § 33, at en godkendelse efter lovfors-

lagets § 12 først kan anses for udnyttet, når den godkendte etablering, udvidelse eller ændring er 

gennemført og i drift. 

Husdyrbruglovens § 33, stk. 1, blev ændret ved lov nr. 122 af 23. februar 2011 § 1, nr. 13, hvorved 

der som 4. pkt. i bestemmelsen blev tilføjet følgende: "Tilladelsen eller godkendelsen anses for ud-

nyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder". Formålet med ændringen er at lempe kravet 

om fuld gennemførelse af projektet inden udnyttelsesfristen. 

Den foreslåede tilføjelse blev indsat i lovforslaget efter folketingets første behandling, og er nærmere 

kommenteret i Miljø- og Planlægningsudvalget betænkning af 3. februar 201120. Det fremgår her, at 

tilføjelsen er gældende umiddelbart og bevirker, at hvis der er meddelt en tilladelse eller godkendel-

se, så anses tilladelsen eller godkendelsen for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbej-

der. Betydningen af tilføjelsen er, at reglen ikke kun omfatter tilladelser og godkendelser meddelt ef-

ter lovens ikrafttræden, men også gælder for tilladelser og godkendelser meddelt før lovens ikraft-

træden. Forudsætningen er i alle tilfælde, at den fastsatte udnyttelsesfrist på f.eks. 2 år ikke er over-

skredet. Loven trådte i kraft den 15. marts 2011. 



 

 

9

20 Se Folketingstidende B, 2010-11, L 12, side 2, spalte 1, jf. http://www.folketingstidende.dk. 

Endelige indeholder husdyrbruglovens § 33, stk. 3 en regel om kontinuitetsbrud. Det følger af reglen, 
at hvis en tilladelse eller godkendelse meddelt efter denne lov ikke har været helt eller delvis udnyttet 
i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de se-
neste 3 år.” 

 
Miljøstyrelsen har blandt andet den 8. juli 2010 i et helpdesk svar skrevet, at: 

”Det følger af husdyrgodkendelseslovens § 33, stk. 1, at udnyttelsesfristen normalt ikke må overskri-

de 2 år. Som udgangspunkt skal fristen i den meddelte godkendelse altså tages alvorligt, hvorfor 

godkendelsen bortfalder efter de 2 år, hvis den ikke er udnyttet inden. Offentlige myndigheder er dog 

efter almindelige forvaltningsretlige grundsætninger altid forpligtede til at tage hensyn til særlige for-

hold påberåbt af en borger. Yderligere vil det næppe være proportionalt (og give jer som kommune 

en ekstra arbejdsbyrde), hvis godkendelsen bortfalder, og landmanden skal igennem hele ansøg-

ningsproceduren igen, blot fordi man vælger at holde fast i et formelt udgangspunkt. 

 

I skal altså konkret tage stilling til hvorfor landmanden mener, at han ikke kan nå at udnytte godken-

delsen indenfor 2 års fristen.  

 

Generelt kan siges, at hvis landmanden ikke kan nå at udnytte godkendelsen på baggrund af nogle 

forhold, som landmanden ikke er skyld i eller som ikke var til stede på tidspunktet for godkendelsens 

udstedelse, og landmanden i øvrigt viser interesse i at ville starte produktionen så hurtigt som muligt, 

da kan kommunen udsætte fristen. Fristudsættelsen skal da være rimelig, sådan at landmanden har 

en realistisk mulighed for at udnytte godkendelsen indenfor den nye frist. I rimelighedskriteriet ligger 

dog også, at der skal meget gode grunde til, hvis fristen skal udsættes med eksempelvis 1 år. Dette 

hænger sammen med, at det i § 33, stk. 1 er fastsat, at udnyttelsesfristen normalt ikke må være 

længere end 2 år.  

 

Finanskrisen kan ikke anvendes som eneste argument for at forlænge udnyttelsesfristen. Der skal 

nogle andre forhold til, som I finder helt konkret kan føre til en forlængelse af fristen.” 

 
Som det fremgår af Miljøstyrelsens svar, så er Aabenraa Kommune som offentlig myn-
dighed efter almindelige forvaltningsretlige grundsætninger altid forpligtet til at tage 
hensyn til særlige forhold påberåbt af en borger. Miljøstyrelsen svarer endvidere, at det 
næppe vil være proportionalt, hvis godkendelsen bortfalder, og landmanden skal igen-
nem hele ansøgningsproceduren igen, blot fordi man vælger at holde fast i et formelt 
udgangspunkt. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at det forhold, at det har været nødvendigt med et bank-
skifte for at få finansieringen på plads og at bankskiftet har krævet tid, er særlige for-
hold, som ansøgeren ikke er skyld i. Der vil i løbet af kort tid kunne fås tilsagn fra den 
nye bank om finansiering. Ansøgeren har fået udarbejdet en miljøgodkendelse og betalt 
for denne for at kunne realisere et planlagt projekt, der tidligere er blevet vurderet at 
være erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugs-
ejendom. Ansøgeren er fortsat interesseret i at kunne realisere projektet så hurtigt som 
muligt. Der er således særlige forhold, der gør, at den normale frist for udnyttelse af mil-
jøgodkendelsen kan forlænges. 
 
Aabenraa Kommune har endvidere vurderet, at forlængelsen af udnyttelsesfristerne med 
ét år ikke kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet. 
 
Fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen fra den 1. september 2010 forlænges med 
yderligere ét år. Herefter gælder, at miljøgodkendelsen fra den 1. september 2010 bort-
falder, såfremt den ikke er udnyttet senest den 1. september 2014. 
 
Godkendelsen anses for udnyttet ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder. Så-
fremt afgørelsen bliver påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet forlænges fristen for ud-
nyttelsen  med den tid, hvor klagesagen har verseret hos Natur- og Miljøklagenævnet, 
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medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Vilkår 3 i den gældende mil-
jøgodkendelse er blevet ændret, se ovenstående. 
 

3.4 Retsbeskyttelse 
Retsbeskyttelsesperioden følger miljøgodkendelsen fra den 1. 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 foreta-
ges, når der er forløbet 8 år regnet fra den 1. september 2010. Det er planlagt at foreta-
ge den første revurdering i 2018.  
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4  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, Miljø & 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 bekendt-
gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en 
lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt tirsdag den 10. september 2013 i Aabenraa Ugeavis og 
på Aabenraa Kommunes hjemmeside. En eventuel klage skal være modtaget i Aabenraa 
Kommune senest tirsdag den 8. oktober 2013, der er dagen for klagefristens udløb, og 
inden for normal kontortids ophør kl. 15:00. 
 
Aabenraa Kommune kan endvidere oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 frem-
går, at en klage over en § 11 tillægsgodkendelse ikke har opsættende virkning, med 
mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Miljøministeriet har anmodet Aabenraa Kommune om at oplyse at ”for behandling af kla-
gesager, der indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet, herunder anmodninger om gen-
optagelse, 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.” 
 
Afgørelsen kan påklages af: 

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

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

 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen 
er offentligt bekendtgjort. 
 
Parter og klageberettigede har ifølge Forvaltningslovens § 9  ret til aktindsigt. Eventuel 
aftale herom kan træffes med Miljø & Natur. 
 
Tillægsgodkendelsen er blevet sendt enten pr. brev eller pr. e-mail til nedenstående: 

• Ansøger, Hydevadvej 56, 6230 Rødekro, greve_1@hotmail.com   
• LandboSyd, miljørådgiver, jum@aabenraa.dk    
• Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@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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5 Bilag 
1. Ansøgning med skemanr.: 56686 version 1 indsendt og udskrevet den 30. august 

2013 om forlængelse af fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen 
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1.1 Ejer og driftsforhold  

Dette afsnit indeholder ansøgers kontaktoplysninger samt oplysninger til identifikation af husdyrbruget. 
 
Ansøger tekst:  

 
Kommunikationsemail  

Ejendomme og ejendomsnumre 

 

 
 

Ansøger 

 

Konsulent 

 

Kontaktperson på bedriften 

 

Bedriftsoplysninger 

 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

1.2 Godkendelsespligt  

Herunder gøres der rede for, hvorfor projektet kræver godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven.  

Ansøger tekst:  

 
 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Email adresse der bliver brugt til kommunikation mellem ansøger og sagsbehandler: 
jum@landbosyd.dk 

Navn  Ejendomsnummer  CVR/P nummer 
Hydevadvej 56  5800008251 

Adresse  Postnummer  By 

 
Matrikler på ejendom  Hydevadvej 56 

 
 

Ejerlav  Matrikel nummer 
Hønkys, Egvad  267 
Hydevad, Hellevad  85 
Hydevad, Hellevad  27 
Hydevad, Hellevad  114 

 
CHR på ejendom  Hydevadvej 56 

 
 

CHR 

Nicolai Greve  
Hydevadvej 56  
6230 Rødekro  
 

 
greve_1@hotmail.com 

Tlf.nr.: 51241434  Mobil: 51241434 

Julie S. Nielsen  
Peberlyk 2  
6200 Aabenraa  
 

 
jum@landbosyd.dk 

Tlf.nr.: 74365108  Mobil: 61226089 

 
 
 
 

 
Tlf.nr.:  Mobil: 

Hydevadvej 56  
Hydevadvej 56  
6230 Rødekro  
CVR nummer: 32013694 
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Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

1.3 Godkendelsens omfang  

I dette afsnit gøres der rede for projektets overordnede forhold, som ikke direkte har med miljøpåvirkningen at gøre. Der gøres rede for, hvad projektet omfatter, dvs. hvilke 
ejendomme og bygninger, hvilket dyrehold, hvilke arealer samt eventuelle biaktiviteter. Der oplyses desuden om tidligere godkendelser af husdyrbruget og om hvad der skal 
ske i tilfælde af husdyrbrugets ophør.  

Ansøger tekst:  

 
 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

1.3.1 Projektets omfang  

Ansøger tekst:  

 
Beskrivelse af projektets omfang: 

 
Beskrivelse af projektets datoer: 

 
 

 
 
 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

1.3.2 Tidligere godkendelser  

Ansøger tekst:  

 
 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

1.3.3. Biaktiviteter  

Ansøger tekst:  

 
 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

1.3.4 Husdyrbrugets ophør  

Ansøger tekst:  

 
 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Starttidspunkt for byggeriet:   

Sluttidspunkt for byggeriet:   

Starttidspunkt for driften:   
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1.4.1 Offentlighed og høring  

Der gøres her rede for inddragelse af offentligheden og lovpligtige høringer.  

Ansøger tekst:  

 
 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

1.4.2 Ikketeknisk resumé  

Projektet og dets miljømæssige konsekvenser beskrives i et ikketeknisk resumé, der gør det muligt for offentligheden at få indblik i projektet og konsekvenserne af 
godkendelsen af projektet.  

Ansøger tekst:  

 
Der er meddelt en miljøgodkendelse på Hydevadvej 56, Rødekro d. 1 september 2010, hvor der er givet 2 års frist  l udny elsen. Og der  er e erfølgende givet et  llæg, hvor 
fristen for udny else er udsat  l d. 1. september 2013.   
Årsagen  l at den planlagte udvidelse ikke er sket indenfor det seneste år skyldes, at det ikke har været muligt at få finansiering af en ny stald på plads. I forsøget på at opnå 
finansiering har det været nødvendig at ski e bank. De e har betydet, at der er gået meget  d med selve bankski et, men også med at få finansieringen på plads med den 
nye bank. Det ser imidler d ud  l at være lykkes at få finansieringen på plads med den nye bank, og udvidelsen kan derfor gennemføres snarest. Det har dog ikke været 
muligt, at nå få planlagt hele bygge‐ og anlægsarbejdet og få div.  lladelser på plads inden for  dsfristen udløb,  hvorfor der søges om fris orlængelse på 1 år. 
 
 
 
  
 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

2.1. Dyrehold og management  

I dette afsnit oplyses der om dyr og staldsystemer, der indgår i ansøgningen, samt om management og brug af bedste tilgængelige staldteknologi på husdyrbruget. 

I tabellerne vises oversigter af staldafsnit, dyr og staldsystemer, og der bruges korte koder for staldafsnit samt for kombinationer af dyretype og staldsystem. 

Ansøger tekst:  

 
Beskrivelse af anlægget:  
 
Hydevadvej 56  
 
 
Staldoversigt med angivelse af StaldID for staldnavn  
 
Ud for betegnelsen for hvert staldafsnit er der angivet et staldID, der efterfølgende erstatter det oplyste navn på staldafsnittet.  
 

 
 
 
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.  
 

 
 
 
Produktionsoversigt med angivelse af kode for dyrekategori  
 
Tabellen viser hvilke dyrekategorier, der indgår i ansøgningen i henholdsvis nudrift og ansøgt drift. StaldID og staldsystemkoder er forklaret i de ovenstående to tabeller.Tal i 
kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne, når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine egne 
oplysninger.  
 

 
 
* Ændret fravænningsvægt i alt per årsso er beregnet efter formlen: Ændret fravænningsvægt per årsso = ((Indtastet vægt ved fravænning  7,3) x aktuelt antal 
fravænnede smågrise per årsso). Hvor antal fravænnede smågrise per årsso enten er den indtastede værdi eller det aktuelle antal smågrise ifølge nyeste Nnormer (dvs. 
systemets standardtal).  
 

StaldID 
 

 Staldafsnit navn

 Ingen data 

Staldsystem 
kode

 Navn på dyretype og staldsystem Nudrift/ 
ansøgt

Antal 
dyr

Antal 
DE

 Ingen data 

StaldID Godk. pligtig 
renovering

Staldsystem 
kode

Nudrift/ 
ansøgt

Antal 
dyr

Antal  
Stipladser

Evt. vægt ﴾kg﴿/alder ﴾mdr.﴿ 
Ind  

 
Ud  

 

Evt. mælkeydelse 
﴾EKM﴿ /ændret 

fravænningsvægt 
i alt per årsso*

Antal 
DE

 Ingen data 
 Sum Nudrift     ‐ 

Ansøgt     ‐ 
 Ændring alle produktioner:     ‐ 
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Oplysninger om udegående dyr  
 
Produktioner som ikke fremgår af denne tabel er ikke udegående  
Der er ingen udegående dyr på ejendommen  
 
 
Oplysninger om mink  
 
Der er ingen mink på ejendommen.  
 
 
Normer for beregning af produktionseffektivitet og fodring samt oplysninger om fravænning i soproduktioner  
 
Tal i kursiv er standardtal (normtal), som anvendes i beregningerne når ansøger ikke har oplyst andet. Når et tal ikke vises i kursiv, betyder det, at ansøger har indtastet sine 
egne oplysninger.  
Der er ikke foretaget foderoptimeringer.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Bedste tilgængelige foderteknologi  
 

 
 
 
Produktioner fordelt på dyrekategorier  
 

 
 
Kort over staldafsnit  
 

 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

2.2. Lokalisering  

I dette afsnit gøres der rede for husdyrbrugets lokalisering. Det vil sige hvordan husdyrbruget er placeret i forhold til steder, hvor der efter lovgivningen gælder et fast 
afstandskrav samt placeringen i landskabet.  

Ansøger tekst:  

 
 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

2.2.1 Faste afstandskrav  

I dette afsnit gøres der rede for husdyrbrugets placering i forhold til de faste afstandskrav, der gælder efter husdyrgodkendelseslovens §§ 6 og 8.  

Ansøger tekst:  

 
 

Management 

Rengøring og desinficering 

Overbrusning i svinestalde 

Bedste tilgængelige staldteknologi 

StaldID ProduktionsID Staldsystem 
kode

Bedste tilgængelige 
foderteknologi

 Ingen data 

Dyrekategorier  
 

Nudrift/ansøgt drift Antal Dyreenheder

 Kvæg Nudrift 0,00 
Ansøgt 0,00 

 Ændring ‐ Kvæg 0,00 
 Fjerkræ og andre dyr Nudrift 0,00 

Ansøgt 0,00 
 Ændring ‐ Fjerkræ og andre dyr 0,00 
 Svin Nudrift 0,00 

Ansøgt 0,00 
 Ændring ‐ Svin 0,00 
 Sum Nudrift 0 

Ansøgt 0 
 Ændring – I alt 0,00 
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Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

2.2.2 Landskabet og planforhold  

I dette afsnit gøres der rede for placeringen af husdyrbrugets bygninger i landskabet, og hvordan de påvirker landskabet.  

Ansøger tekst:  

 
 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

2.3.1 Energiforbrug  

Der gøres her rede for husdyrbrugets energiforbrug.  

Ansøger tekst:  

 
Energiforbrug på anlæg  

Energiteknologi på anlæg  

 
Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

2.3.2 Vandforbrug  

Der gøres her rede for husdyrbrugets vandforbrug.  

Ansøger tekst:  

 
Vandforbrug på anlæg  

Vandteknologi på anlæg  

 
Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

2.4.1 Lugt  

I dette afsnit gøres der rede for lugtemissionen fra husdyrbruget og geneafstandene for lugt til naboer og områder, som er omfattet af beskyttelsesniveauet for lugt.  
I tabellen ”Samlet resultat af lugtberegning” vises de beregnede geneafstande for lugt til naboer og områder, som er omfattet af husdyrgodkendelseslovens 
beskyttelsesniveau, og det oplyses om genekriterierne er overholdt til naboer og områder, som er omfattet af beskyttelsesniveauet. 
I de efterfølgende tabeller vises der detaljer om lugtberegningerne. Der oplyses om de enkelte staldafsnits afstand og placering i forhold til naboer og områder omfattet af 
beskyttelsesniveauet, den beregnede lugtemission fra hvert staldafsnit, samt forudsætninger for beregningerne af emissionen, herunder effekten af eventuel 
lugtbegrænsende teknologi. Hvis der står ”Ingen data” i en tabel betyder det, at der ikke er relevante data at vise om emnet i dette tilfælde. Det kan f.eks. være, hvis der 
ikke indgår særlig miljøteknologi til begrænsning af lugten. 

Ansøger tekst:  

 
Samlet resultat af lugtberegning 

Område Andre 
ejendomme 
med mere 

end 
75 DE﴾antal﴿

Beregnings 
model

Samlet 
ukorrigeret

Korrigeret 
geneafstand 
﴾ansøgt drift﴿

Korrigeret 
geneafstand 

﴾nudrift﴿

Vægtet 
gennemsnits 

afstand

Genekriterie 
overholdt

 Eksisterende eller 
 fremtidig byzone

0  Ny 0,00  0,00  0,00  0,00  Genekriterie overholdt. Ingen 
nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 
gange geneafstand. 

 Samlet  
 bebyggelse

0  Ny  0,00  0,00  0,00  0,00  Genekriterie overholdt. Ingen 
nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 
gange geneafstand. 

 Enkelt bolig 0  Ny  0,00  0,00  0,00  0,00  Genekriterie overholdt. Ingen 
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Lugtgeneberegninger – Detaljer om staldafsnit 

Byzone  
 

 
Samlet bebyggelse  
 

 
Enkelt bolig  
 

 

Lugtemission fra produktioner 

 

Effekt af miljøteknologi til begrænsning af lugt 

 
 

Oplysninger om ventilation (ansøgt drift) 

 
 

Afkasttype og øvrige bemærkninger 

 
 

 
 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

2.4.2 Støj  

I dette afsnit gøres der rede for hvilke støjkilder, der er på husdyrbruget, hvilke tidspunkter de er i drift og hvilke tiltag, der skal begrænse eller forhindre støjgener for 
naboerne.  

Ansøger tekst:  

 
Beskrivelse af støjkilder  

Beskrivelse af driftsperiode 

Beskrivelse af støjkildetiltag 

 
Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

2.4.3 Lys  

I dette afsnit beskrives mulige gener fra belysning på anlægget og eventuelle genebegrænsende foranstaltninger.  

Ansøger tekst:  

 

nabobeboelser/byzone indenfor 1,2 
gange geneafstand. 

StaldID Afstand til område﴾meter﴿ Placering 300‐60 grader 
﴾ja/nej﴿

Indgår staldafsnit i beregning  
for område ﴾ja/nej﴿

Ingen data 

StaldID Afstand til område﴾meter﴿ Placering 300‐60 grader 
﴾ja/nej﴿

Indgår staldafsnit i beregning  
for område ﴾ja/nej﴿

Ingen data 

StaldID Afstand til område﴾meter﴿ Placering 300‐60 grader 
﴾ja/nej﴿

Indgår staldafsnit i beregning  
for område ﴾ja/nej﴿

Ingen data 

StaldID Kode for 
staldsystem

Antal 
dyr

Antal 
stipladser

Ton dyr 
på stald

Antal 
måneder 

udegående

Lugt fra 
produktion 

﴾LE﴿

Lugt fra 
produktion 

﴾OU﴿

Effekt af 
teknologi 

﴾%﴿

Faktisk lugt 
emmision fra
produktion 

﴾LE﴿

Faktisk lugt 
emmision fra 
produktion  

﴾OU﴿
 Ingen data 

StaldID Nudrift 
ansøgt drift

Supplerende 
teknologi

Indtastet 
lugt effekt

Driftstimer 
pr. år

Resulterende 
reduktion 

﴾%﴿
 Ingen data 

StaldID Naturlig 
ventilation

Drifts 
effekt ﴾%﴿

Driftstimer 
pr. år

Højde på 
afkast

 Ingen data 

StaldID Afkast 
type

Type og øvrige 
bemærkninger

 Ingen data 

Relevante oplysninger 
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Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

2.4.4 Fluer og skadedyr  

I dette afsnit beskrives bekæmpelse og forebyggelse af fluer og skadedyr.  

Ansøger tekst:  

 
Generel beskrivelse skadedyr  

Beskrivelse af gener fra fluer  

Beskrivelse af rottebekæmpelse  

 
Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

2.4.5 Støv  

I dette afsnit beskrives mulige støvgener fra husdyrbruget og eventuelle genebegrænsende foranstaltninger.  

Ansøger tekst:  

 
 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

2.4.6 Transport  

I dette afsnit gøres der rede for til og frakørselsforhold til husdyrbruget, mulige gener fra transporter samt eventuelle genebegrænsende tiltag  

Ansøger tekst:  

 
 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

2.5.1 Restvand  

Ansøger tekst:  

 
Beskrivelse af mængde af restvand 

Beskrivelse af tilledning af restvand 

Beskrivelse af afledning af restvand 

 
Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

2.5.2 Husdyrgødning og foder  

I dette afsnit gøres der rede for mængden af produceret husdyrgødning og opbevaringen af husdyrgødningen. Der gøres desuden rede for eventuel forurening fra 
foderoplag samt tiltag til begrænsning af forureningen. 
I tabellerne vises oplysninger om anlæggene til opbevaring af husdyrgødning. Der bruges en kort kode for hvert opbevaringslager. 
Den første tabel viser en oversigt af de anlæg til opbevaring af husdyrgødning, der indgår i ansøgningen. Ud for betegnelsen for hvert opbevaringslager er der angivet en 
kode, der efterfølgende erstatter det oplyste navn på opbevaringslageret. De følgende tabeller viser detaljerede oplysninger om opbevaringslagrene i henholdsvis nudrift og 

Husdyrgodkendelse.dk                                                          Ansøgningsnummer: 56686

Side 9 / 18



ansøgt drift. 

Ansøger tekst:  

 
Oversigt over opbevaringslagre 

Detaljer om opbevaringslagre 

 

Detaljer om fast lager 

 

Detaljer om flydende lager 

 
 

Beskrivelse af risici  

Beskrivelse af mulige uheld  

Beskrivelse af risikominimering  

Beskrivelse af gener i forbindelse med uheld  

Beskrivelse af opbevaring af ensilage og foder  

 
Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

2.5.3 Affald og kemikalier  

I dette afsnit gøres der rede for opbevaring og bortskaffelse af affald, miljøfarlige stoffer og døde dyr på husdyrbruget.  

Ansøger tekst:  

 
Beskrivelse af døde dyr  

Beskrivelse af fast affald  

Beskrivelse af kemikalier generelt  

Beskrivelse af pesticider  

Beskrivelse af oliekemikalier  

Beskrivelse af øvrige kemikalier  

Beskrivelse af egenkontrol  

 
Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

2.5.4.1 Ammoniaktab  

I dette afsnit gøres der rede for ammoniakemissionen fra husdyrbruget, samt hvordan emissionen begrænses. 
I den første tabel vises, på baggrund af ansøgningssystemets beregninger, om det lovpligtige krav om ammoniakreduktion er overholdt 
I den anden tabel vises det beregnede tab af ammoniak fordelt på forskellige typer af kilder på husdyrbruget. 
I de følgende tabeller vises der oplysninger om ammoniakemission og begrænsning af emissionen for de enkelte staldafsnit. Det er bl.a. vist, hvor meget forskellige tiltag 
bidrager til at begrænse ammoniakemissionen i forhold til emissionen fra referencesystemet. 

Ansøger tekst:  

Kode for 
opbevaringslager

Navn på opbevaringslager Beskrivelse af opbevaringslager

Ingen data 

  Kode for 
 opbevaringslager 

Nyt/eksisterende 
opbevaringslager 

Drifttype Lagertype Dimension Kapacitet 

 Ingen data 

  Kode for 
 opbevaringslager 

Drifttype Lagerandel 
fast i %

Andel af dybstrøelse der køres direkte ud og pløjes ned 

Ingen data 

  Kode for 
 opbevaringslager 

Drifttype Lagerandel 
flydende i %

Virkemiddel 

Ingen data 
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Resultat af beregninger på generelt ammoniakreduktionskrav  
 

 
Ammoniaktab i nudift og ansøgt drift fordelt på staldsystemer og opbevaringslagre  
 

 
Resultat af beregninger af ammoniaktab på produktionsniveau  
 

 
 

 
Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning (miljøteknologi)  
 

 
 

 
 

 

 
 
Effekt af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning fra lager (miljøteknologi og andel dybstrøelse direkte ud)  
 

 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

2.5.4.2 Påvirkning af natur  

I dette afsnit gøres der rede for ammoniakemissionens påvirkning af naturområder. Udgangspunktet for vurderingen af påvirkningen af ammoniakfølsomme naturområder er 
bl.a. størrelsen af ammoniakdepositionen på områderne. Indledende oplyses der derfor om en række faktorer, som har betydning for beregningen af ammoniakdepositionen. 

Ansøger tekst:  

 
Nøgletal emission  
 

 
 

Beskrivelse af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning 

 
Beskrivelse af ammoniakdeposition i naturområderne 

 
 

 Overstiger græsmarksafgrøder over 25 % af totalrationen for malkekøer inklusiv opdræt?   Nej 
 Er det generelle krav om reduktion af ammoniaktab fra stald og lager opfyldt?  Ja 
 Eventuel yderligere reduktion nødvendig for at opfyld kravet  0 kgN/år 

   Ansøgt(kgN/år) 
 Ammoniaktab fra staldsystemer mv. ikke omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav:  0  
 Ammoniaktab fra staldafsnit og lagre omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav, men  
 eksisterende uændret produktion:  0  
 Ammoniaktab fra husdyrproduktion omfattet af det generelle ammoniakreduktionskrav (etableringer 
udvidelser, ændringer):  0  
 Ammoniaktab fra lagre af flydende husdyrgødning:  0  
 Ammoniaktab fra lagre af fast husdyrgødning:  0  

StaldID Kode for 
staldsystem

Ammoniak‐ 
tab fra 

reference 
staldsystem 

﴾kgN/år﴿

Ammoniak‐ 
tab fra 
valgt 

staldsystem 
﴾kgN/år﴿

Effekt af 
valgt 

staldsystem 
﴾kgN/år﴿

Effekt af 
valgt 

staldsystem 
﴾%﴿

Effekt af 
miljø‐ 

teknologi 
﴾kgN/år﴿

Effekt af 
foder‐ 

optimering 
m.m. 

﴾kgN/år﴿

Effekt af 
miljøtiltag 

lager 
﴾kgN/år﴿

Faktisk 
ammoniak‐ 
tab fra stald 

og lager 
﴾kgN/år﴿

 Ingen data 
 Sum  Nudrift 0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00   0,00  
   Ansøgt 0,00   0,00   0,00     0,00   0,00   0,00   0,00  

Ammoniaktab pr. DE og pr. produktionsenhed  
 

StaldID Kode for 
staldsystem

Ammoniaktab 
pr. produktionsenhed 

﴾kgN/år﴿

Ammoniaktab 
pr. DE 

﴾kgN/år﴿
 Ingen data 

StaldID Nudrift 
Ansøgt drift

Supplerende 
teknologi

Indtastet 
ammoniak 
effekt ﴾%﴿

Driftstimer  
per år / 

Benzoesyre 
﴾gr﴿ 

Reduceret 
ammoniak‐ 

fordampning 
﴾kgN/år﴿

 Ingen data 

Beskrivelse af teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning 

Effekt af foderoptimering og antal fravænnede smågrise  
 

StaldID Kode for 
staldsystem 

Nudrift 
Ansøgt drift 

FE Gram 
råprotein 

pr. FE 

Gram P 
pr. FE 

Antal 
fravænnede 

grise 

Fravænnings‐ 
vægt 

Effekt foderoptimering 

 Ingen data 

Beskrivelse af foderoptimeringstiltag til begrænsning af ammoniakfordampning 

LagerID Lager 
type

Nudrift 
Ansøgt drift

Tiltag Indtastet 
emmisions 
effekt ﴾%﴿

Andel af 
dybstrøelse 
direkte ud

Reduceret 
ammoniak‐ 

fordampning 
﴾kgN/år﴿

 Ingen data 

   kgN/år 
 Samlet emission fra stald og lager  0  
 Meremission fra stald og lager  0  
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Oversigt over beregninger på ammoniakpåvirkning af natur 

 
 
Maksimale depositioner  
 

 
 
 
 
Naturlinje oversigt  
 

 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

3.1 Markoplysninger  

I dette afsnit oplyses der om en række generelle forhold om driften af husdyrbrugets udbringningsarealer, og i tabellerne vises oplysninger om de enkelte marker, som udgør 
udbringningsarealet. Oplysningerne er grundlaget for beregninger af nitratudvaskning og fosforoverskud samt kommunens vurdering af miljøpåvirkningen.  

Ansøger tekst:  

 

Grundlæggende arealoplysninger 
 
Antal DE kvæg, får og geder på bedriften inkl. DE på andre bedrifter, der afsættes grovfoder til beregnet  
ud fra 3000 FE/DE: 0 DE 
 
Er antal af andre DE udbragt på bedriften større end det før angivne antal DE kvæg, får og geder: Nej  
 
Anvender og efterlever bedriften husdyrgødningsbek. bilag 2 jf. § 28 stk. 3 om forhøjet harmonital på 2,3 for visse kvægbedrifter: Nej  
 
Er bedriften et økologisk landbrug: Nej  
 
% af samlet areal med efterafgrøder udover PDkrav: 0 % 
 
Reduceret kvælstofnorm: 0 %  
 

Arealoplysninger 

Udbringningsarealer 

 
De stjernemarkerede (*) arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af 
kortværket til husdyrgodkendelse.dk. 
Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne.  
 
I de efterfølgende beregninger bliver arealerne som er markeret med * behandlet efter de manuelt indtastede oplysninger i arealtabellen.  
 
 

Aftalearealeraler 

 

 
 

Generel vurdering: 

Naturpunkt 
﴾navngivet 
efter 
nærmeste 
stald/lager﴿

Kilde for 
ammoniak‐ 
fordampning 
﴾stald/lager﴿

Kildes andel af 
merdepostion i 
naturpunktet

Kildes andel af 
totaldepostion i 

naturpunktet ﴾kildes andel + 
de andre kilders andele﴿

Total merdepostion i 
naturpunktet ﴾kildes 

andel + de andre kilders 
andele﴿

Totaldeposition i 
naturpunkt ﴾kildes andel 

+ de andre kilders andele﴿

 Ingen data 

   kgN 
 Højeste merdeposition i naturområdet  0  
 Højeste totaldeposition i naturområdet  0  

Kilde for 
ammoniak‐ 
fordampning 
﴾stald/lager﴿

Naturpunkt 
﴾navngivet 
efter nærmeste 
stald/lager﴿

Kildehøjde 
meter

Retning fra 
naturpunkt til 
kilde ﴾grader﴿

Afstand fra 
stald/lager 

til naturpunkt 
﴾meter﴿

Ruhed 
opland

Ruhed 
natur

 Ingen data 

Navn Ha Drænet Jb.Type Vandet
Sæd‐ 
skifte

Ref.  
Sæd‐ 
skifte

N‐kl. 
0﴾ha﴿

N‐kl. 
1﴾ha﴿

N‐kl. 
2﴾ha﴿

N‐kl. 
3﴾ha﴿

G.vand 
﴾ha﴿

P‐kl. 
0﴾ha﴿

P‐kl. 
1﴾ha﴿

P‐kl. 
2﴾ha﴿

P‐kl. 
3﴾ha﴿

Ingen data 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Navn ha Områder omfattet af N‐ eller P‐klasse 1‐ 3?
Har modtageren en arealgodkendelse til 
modtagelse af de tilførte mængder?

Ingen data 

Total 0 
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Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 
 

3.2 Gødningsregnskab  

I dette afsnit vises et regnskab over produceret, tilført og fraført husdyrgødning på den bedrift, som husdyrbruget hører under, og der gøres rede for teknologi anvendt til 
udbringning af husdyrgødning.  

Ansøger tekst:  

 
Nudrift 

Produceret husdyrgødning 

Tilført husdyrgødning 

Afsat husdyrgødning 

Total husdyrgødning 

Beregning af harmonital 

Harmonital: 0 DE/ha  
 

Ansøgt drift 

Produceret husdyrgødning 

Tilført husdyrgødning 

Afsat husdyrgødning 

Anlæg Gødningstype KgN KgP
DE ‐ kvæg, 
kår, geder

DE ‐ svin og  
andre dyr

Hydevadvej 56 Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hydevadvej 56 Svinegylle 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hydevadvej 56 Kvæggylle 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hydevadvej 56 Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hydevadvej 56 Dybstrøelse 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hydevadvej 56 Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hydevadvej 56 Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hydevadvej 56 Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 

Anlæg Gødningstype KgN KgP Antal DE

Ingen data 

Anlæg Gødningstype KgN KgP
DE ‐ kvæg, 
får, geder

DE ‐ svin og  
andre dyr

Ingen data 

Gødningstype KgN KgP
DE ‐ kvæg, 
får, geder

DE ‐ svin og  
andre dyr

Ingen data 

Total 0 0 0 0 

Anlæg Gødningstype KgN KgP
DE ‐ kvæg, 
kår, geder

DE ‐ svin og  
andre dyr

Hydevadvej 56 Fjerkrægylle 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hydevadvej 56 Svinegylle 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hydevadvej 56 Kvæggylle 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hydevadvej 56 Minkgylle 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hydevadvej 56 Dybstrøelse 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hydevadvej 56 Fast gødning 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hydevadvej 56 Ajle 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hydevadvej 56 Afsat ved græsning 0,00 0,00 0,00 0,00 

Anlæg Gødningstype KgN KgP Antal DE

Ingen data 

Anlæg Gødningstype KgN KgP
DE ‐ kvæg, 
får, geder

DE ‐ svin og  
andre dyr

Ingen data 
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Total husdyrgødning 

Beregning af harmonital 

Harmonital: 0 DE/ha 

Udbringningsteknologi 

 
Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

3.3 Nitrat (overfladevand)  

Dette afsnit drejer sig om nitratudvaskning til overfladevand. Ansøgningssystemet har beregnet nedenstående fem parametre, som indgår i kommunens vurdering af 
udvaskning af nitrat til overfladevand.  

Ansøger tekst:  

DE reduktionsprocent: %.  
 
Beregning af det maksimale dyretryk DEmax og det reelle dyretryk DEreel for ansøgt drift:  

 
DEmax: 0 DE/ha. 

DEreel: 0 DE/ha.  

 
 
Beregning af udvaskning af N via FarmN (kg N/ha DEmax uden virkemidler og kg N/ha DEreel med virkemidler): 

 
KgN/ha DEmax: 0 kgN/ha. 

KgN/ha DEreel: 0 kgN/ha. 

 
Beregning af Nudvaskning for arealer med nitratfølsomme indvindingsområder via FarmN.  
 
Ansøgt 
 
Merbelastning (Ansøgt  Nudrift) 
 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 
 

3.4 Nitrat (grundvand)  

Ansøger tekst:  

 
Resultat af FarmN beregningerne på nitrat (Grundvand) findes på foregående side  3.3. Nitrat (overfladevand) 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

3.5 Fosfor  

Dette afsnit drejer sig om påvirkningen af overfladevand med fosfor. I ansøgningssystemet er udbringningsarealernes fordeling i fosforklasser opgjort, som det fremgår af 
nedenstående tabel, og der er foretaget beregninger, som indgår i kommunens vurdering af miljøpåvirkningen.  

Ansøger tekst:  

 
 
 
Krav om Poverskud overholdt:  
Evt. yderligere reduktion nødvendig for at overholde kravet: kg P. 
Maksimalt tilladt Poverskud/ha/år i gennemsnit for hele bedriften (ifølge tabel) : kg P/ha/år. 
P tilført pr. ha/år i ansøgt drift: kg P/ha/år. 
Pfraførsel per ha/år i ansøgt drift (arealvægtet gennemsnit): kg P/ha/år. 
Poverskud/ha/år for ansøgt projekt: kg P/ha/år. 
 

Kommentar fosfor 

Gødningstype KgN KgP
DE ‐ kvæg, 
får, geder

DE ‐ svin og  
andre dyr

Ingen data 

Total 0 0 0 0 

Ansøgningen har ingen udbringningsarealer. Udvaskningen kan ikke beregnes.

Ansøgningen indeholder ingen arealer
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Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

3.6 Ammoniak fra udbringning  

I dette afsnit gøres der rede for påvirkning af natur som følge af ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning.  

Ansøger tekst:  

 
 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

3.7 Gener fra udbringning  

Ansøger tekst:  

 
 

Generel vurdering: 

Generel vurdering er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 

Vilkår: 

Vilkår er låst indtil ansøgningen bliver sat i behandling 
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Arealer 

 

Udbringningsarealer 

De stjerne (*) markerede arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelseområder for 
fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk. 
Arealerne kan også redigeres manuelt til at ligge udenfor beskyttelsesområderne. 

Aftalearealer 
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