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1 Resumé og samlet vurdering 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Gert Lambert Pedersen har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktio-
nen på ejendommen ”Søndermark” beliggende Brokbjergvej 16, 6200 Aabenraa. Ansøg-
ningen er indsendt til kommunen gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem. 
I ansøgningssystemet er der foretaget beregninger af bl.a. lugtgenegrænser, overholdel-
se af afstandskrav og ammoniakbelastning, som hverken landmanden eller kommunen 
kan ændre.  
 
Ansøgning er oprindelig indsendt den 21. december 2008, seneste revision af ansøgning 
er med skema nr. 9996, version 8 indsendt til Aabenraa Kommune den 12. juni 2010 og 
udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 24. juli 2010. Ansøgningen fremgår af 
bilag 1. 
 
Husdyrbruget har ikke tidligere været miljøgodkendt, da husdyrbruget har været under 
størrelseskriteriet for godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven 
 
Ansøgningen vedrører ændring og udvidelse af produktionen i smågrise og slagtesvin, og 
derudover er der søgt om godkendelse til 4 heste. 
 
Dyreholdets størrelse skal i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009 om ændring 
af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgød-
ning, ensilage mv. beregnes efter bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om 
husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyre-
holdets størrelse er i nudrift beregnet til 115,69 dyreenheder (gl. DE) og i ansøgt drift til 
335,3 dyreenheder (gl. DE). Der er således ansøgt om en miljøgodkendelse efter § 12.  
 
Alle vurderingerne efter bilag 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilla-
delse og godkendelse mv. af husdyrbrug skal foretages under anvendelse af omregnings-
faktorerne for beregning af dyreenheder i henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 
2009 om ændringer af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyre-
enheder, husdyrgødning, ensilage mv. Dyreholdets størrelse i nudrift er 105,43 dyreen-
heder (nye DE) og ansøgt drift 280,99 dyreenheder (nye DE). 
 
Ansøger planlægger i forbindelse med udvidelsen at opføre: 
 

• en smågrisestald på 3.200 m2 (40 m x 80 m) med gyllekøling 
• en gyllebeholder på 4.000 m3 
• fast overdækning på gyllebeholder på 4.000 m3 
• en fortank til gylleseparation med betonlåg på 600 m3  
• en foderlade på 1.000 m2 (25 m x 40 m) 
• 2 siloer til korn (højde 15 m) 
• en vaskeplads på 60 m2 

 
På adressen Kielsbjergvej 12 søger samme ejer også om miljøgodkendelse af en udvidel-
se af husdyrholdet af søer. Anlægget på Brokbjergvej 16 kommer således til at aftage og 
viderefede de smågrise, der produceres på Kielsbjergvej 12. 
Udvidelsen på Kielsbjergvej 12 og Brokbjergvej 16 vil blive gennemført af flere faser. 
Under forudsætning af at der opnås godkendelse i efteråret 2010, vil detailprojekteringen 
blive iværksat herefter. Byggeriet på Kielsbjergvej 12 forventes at blive igangsat i foråret 
2011, og forventes afsluttet med udgangen af 2012. Derefter vil der blive sat søer ind, 
og smågriseproduktionen startes op. Byggeriet på Brokbjergvej 16 forventes igangsat i 
2012, men ibrugtagning af anlægget vil skulle afvente smågriseproduktionen på Kiels-
bjerg, og gennemførelse af etape 1 med byggeri og opstart af smågrise produktion på 
Brokbjergvej 16 vil derfor muligvis først kunne gennemføres i løbet af 3 år fra godken-
delserne er givet. 
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Det forventes, at der kan produceres 29 smågrise pr. so i første fase, og at den effektivi-
tetsmæssige og avlsmæssige fremgang vil medføre, at der ca. 5 år efter godkendelsen er 
meddelt, produceres 34 grise pr. so på Kielsbjergvej 12.  
 
Brokbjerg: etape 1:  
Opførelse af ny stald og gyllebeholder med fast overdækning 
Opstart af dyrehold med smågrise fra Kielsbjergvej 12 op til 34.800 smågrise samt 2.200 
polte, svarende til at der produceres 29 smågrise/so på Kielsbjergvej 12. 
 
Etape 2:  
Udvidelse af dyreholdet til 40.800 smågrise, svarende til at der produceres 34 smågrise / 
so.  
Idet dyreholdet udvides over 400 DE samlet på bedriften (både Kiesbjergvej 12 og Brok-
bjergvej 16)vil der blive behov for at separere en del af husdyrgødningen. Der installeres 
en fast plads med afløb til gyllebeholder på Brokbjergvej 16, hvor der kan stå et mobilt 
separationsanlæg. Etableringen af selve anlægget fremgår af miljøgodkendelsen for 
Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa. Der afsættes rejektvand eller en blanding af rejektvand 
og gylle til Kielsbjergvej 12, afhængigt af produktionens størrelse og behovet for at redu-
cere antallet af DE. 
 
Der er gennemført 2 scenarie-beregninger: 
Etape 1-beskrivelse for Kielsbjergvej 12: 1.200 søer, 29 smågrise/so, 800 polte fra 
60 kg, ingen separering af gyllen fra Kielsbjerg, samt modtagelse af uforarbejdet husdyr-
gødning fra 114,11 DE svin og 1,04 DE heste fra Brokbjergvej 16. 
Alle beskyttelsesniveauer er opfyldt, se bilag 1.1.1. 
 
Etape 1-beskrivelse for Brokbjergvej 16: 2.200 slagtesvin, 800 polte til 60 kg, 7.700 
smågrise og 4 heste, i alt 115,15 DE. Den uforarbejdede gylle afsættes til Kielsbjergvej 
12. 
Alle beskyttelsesniveauer er opfyldt, se bilag 1.1.2. 
 
Overgang mellem etape 1 og etape 2: Der vil være en glidende overgang mellem 
etape 1 og 2, idet produktionen på begge ejendomme opbygges gradvist, og separerin-
gen vil blive kørt ind gradvist, så der separeres i det omfang, det er nødvendigt af hen-
syn til at overholde harmonikravet. Etape 1-dyreholdet på Brokbjergvej 16 er beregnet 
for at vise, hvilken produktion, der er plads til og hvad indholdet af N og P er, hvis der er 
1.200 søer på Kielsbjergvej 12 og ingen separation. 

1.2 Ikke teknisk resumé 
Produktion og arealer 
Svineproduktionen på Brokbjergvej 16, 6200 Aabenraa udvider fra de nuværende 3553 
slagtesvin (30-110 kg, 960 stipladser) svarende til 105,43 DE til 2200 slagtesvin (32-114 
kg, 640 stipladser), 800 slagtesvin (32-60 kg, 320 stipladser), 40.800 smågrise (7,3-32 
kg, 6275 stipladser) og 4 heste (300-500 kg) svarende til 280,99 DE. Der hører i alt 0,27 
ha til ejendommen, der anvendes til hestefold, hvor der afsættes 0,35 DE ved græsning.  
Der afgives i etape 2 180,82 DE rejectvand fra separeret gylle og 1,04 DE dybstrøelse til 
Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa og fiberfraktion i alt 98,79 DE fra separeret gylle til Bio-
Energi Syd. I etape 1 jf. ovenfor afsættes der 114,11 DE uforarbejdet gylle og 1,04 DE 
dybstrøelse til Kielsbjergvej 12. 
 
Beliggenhed og planmæssige forhold 
Der bliver etableret en smågrisestald på ca. 3.200 m2, som placeres syd for eksisterende 
produktionsanlæg, og en foderlade på ca. 1.000 m2, som placeres øst for eksisterende 
produktionsanlæg. Byggestil og byggemateriale for de to nybygninger, bliver som for den 
eksisterende slagtesvinestald. De to nye kornsiloer på 15 m etableres øst for den nye 
foderlade. Ny fortank til separation etableres vest for eksisterende slagtesvinestald, hvor 
også den nye vaskeplads etableres. 
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Hele dette produktionsanlæg kommer til at ligge samlet; men derudover etableres en ny 
gyllebeholder på 4.000 m3, sammen med eksisterende gyllebeholder på 2.200 m3 ca. 270 
m vestsydvest for produktionsanlægget, uden tilknytning til resten af produktionsanlæg-
get. Til denne placering uden tilknytning til ejendommens hidtidige staldanlæg gives der 
tilladelse i henhold til § 22 i Husdyrbrugloven. 
 
Der er meddelt dispensation for afstandskravet til offentlig vej (15 m) og naboskel (30 
m) for placeringen af den nye gyllebeholder, der kommer til at ligge henholdsvis 10 m fra 
offentlig vej og 5 m fra naboskel. 
 
Derudover er der meddelt dispensation til afstandskrav til beboelse på samme ejendom 
(15 m) til at indrette hestestald i en tidligere kostald. Der er 10 m fra hestestalden til 
beboelsen på samme ejendom. 
 
Landskabelige værdier 
Ansøger har i forbindelse med planlægningen af det nye byggeri vurderet de nye bygnin-
gers placering i landskabet ud fra besigtigelse samt billeder taget fra forskellige vinkler i 
landskabet, bilag 1.1. 
Staldanlægget vil blive etableret i tilknytning til det eksisterende byggeri og vil blive op-
ført i materialer og farver som de eksisterende. Den nye gyllebeholder vil blive etableret 
ved siden af den eksisterende i det åbne land. 
 
For at mindske det nye anlægs visuelle indflydelse på det omkringliggende landskab stil-
les der krav om beplantning ud mod Sønderborgvej. 
 
Fra Sønderborgvej ved afkørslen til Bovrup Storegade vil den nye stald, foderladen og de 
nye siloer blive synlige, mens det nye staldanlæg set fra Brokbjergvej vil være skærmet 
af det eksisterende anlæg.  
 
For at mindske gyllebeholdernes visuelle indflydelse på det omkringliggende landskab 
stilles der krav om beplantning ud mod offentlig vej og ind mod naboskel. 
 
Lugt, støv og støj 
Produktionen vil forsætte i de eksisterende stalde, og der etableres en smågrisestald, 
som placeres længere væk fra de nærmeste naboer, og ifølge beregningerne er lugtge-
negrænserne overholdt. Nærmeste nabo, hvortil der stilles krav i forhold til lugtgener 
(Brokbjergvej 18), ligger ca. 290 meter fra staldanlægget, og den beregnede ge-
neafstand for lugt er 207,5 meter. Der ligger ingen byzone, sommerhusområde eller lo-
kalplans udpegede boligområder inden for 1.000 m fra produktionen. 
 
Ved levering af foder kan der forekomme støv, og der kan forekomme støj i forbindelse 
med blanding af foder og ved indblæsning af foder i siloerne, samt ved transporter til og 
fra ejendommen. Desuden kommer der støj fra ventilationen. 
 
Transport til og fra ejendommen 
Udvidelsen af husdyrbruget vil bl.a. medføre, at antallet af transporter øges fra ca. 425 
til 1.119 årligt.  
 
Transporterne sker hovedsageligt ad Brokbjergvej og gennem Bovrup til Sønderborgvej.  
 
Transporterne af husdyrgødning gennem Bovrup begrænses til tidsrummet kl. 6 til 19 på 
hverdage. 
 
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur 
Der findes ingen arealer med særlig værdifuld natur, som er beskyttet efter § 7 i lov om 
miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. indenfor en afstand af 1.000 m fra anlægget, og det 
nærmeste Natura 2000 område er Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov, der ligger 
3,4 km SSV for anlægget. Der er et § 3 beskyttet overdrev 1.050 meter vestsydvest for 
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anlægget og 850 meter vest for gyllebeholderne, en beskyttet eng ca. 920 meter øst for 
staldanlægget og syv § 3 vandhuller med en afstand fra 150 m til 1.000 m fra anlæg, 
 
Næringsstoffer til vandmiljøet og grundvandet 
Al husdyrgødning, undtagen 0,35 DE, der afsættes ved græsning på 0,27 ha, afsættes til 
Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa, hvortil der også er ansøgt om miljøgodkendelse.  
 
For de 0,27 ha på Brokbjergvej 16 viser beregningerne i ansøgningssystemet, at kravene 
til maksimalt fosforoverskud er overholdt, og kravene til nitratudvaskning til overflade-
vand og grundvand er overholdt. Udbringningsarealet er placeret uden for områder, der 
er sårbare for nitratudvaskning til overfladevand. Efter udvidelsen er udvaskningen til 
overfladevand beregnet til 53,4 kg N/ha/år. Udbringningsarealet ligger udenfor nitratføl-
somt indvindingsområde i forhold til grundvand.  
 
Andre miljøpåvirkninger 
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og udbringning af husdyr-
gødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser mv. Det bety-
der, at udvidelsens virkninger på miljøet, hvad angår disse faktorer, må betragtes som 
tilfredsstillende. 
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Beskrivelsen af de ledelses- og kontrolrutiner, der anvendes for at styre husdyrbrugets 
miljøforhold, herunder de anvendte teknologier redegør for bedriftens BAT niveau inden-
for områderne staldindretning, foder, forbrug af vand og energi og opbeva-
ring/behandling af husdyrgødning og affald. 

- Staldindretning: Ny smågrisestald etableres som To-klimastald med delvist spal-
tegulv, der anses for BAT for dyretypen, og der etableres gyllekøling i stalden og 
overbrusningsanlæg. Den eksisterende slagtesvinestald er indrettet med drænet 
gulv og spalter, der ikke er BAT. Dette kompenseres der for ved etablering af gyl-
lekøling i den nye stald.  

- Vand: Drikkeventiler placeres over krybberne og under krybbernes overkant. 
Overbrusningsanlægget anvendes til overbrusning af dyrene og til i iblødsætning 
af staldene før vask. Efterfølgende vaskes med højtryksrenser og koldt vand. 
Vandforbruget tjekkes ca. en gang om måneden, staldene kontrolleres dagligt, 
der udføres småreparationer straks de opdages og tilkaldes service om nødven-
digt.  

- Energi: Der er undertryksventiler i alle nye stalde, overskudsvarmen fra gyllekø-
ling anvendes til opvarmning af staldanlæg, lejeboliger og opvarmning af vand til 
forbrug. Ventilationsanlæggene renholdes og ventilationsanlæggene er styret af 
temperaturreguleret styringssystem. 

- Foder:Der anvendes fasefodring og foderet er tilsat fytase. Der optimeres løbende 
på proteinindhold og fosfor. Råproteinindholdet og fosforindholdet ligger generelt 
lavere end standardværdierne og værdierne i BREF-noten.  

- Management: Arbejdet varetages af kvalificeret og veluddannet personale. Der 
udfærdiges bl.a. mark- og gødningsplaner, og der er udfærdiget en beredskabs-
plan. Alle aktiviteter planlægges, og der er dagligt eftersyn af anlæg mv., regi-
strering af ressourceforbrug, oplæring og uddannelse af personale, hyppig rengø-
ring. Der er opdeling af dyreholdet i en soproduktion og en smågriseproduktion på 
de to ejendomme – denne opdeling af dyregrupperne gør det lettere at holde be-
sætningen fri for sygdomme.  

- Husdyrgødning: Husdyrgødning opbevares i stabile beholdere, der kontrolleres 
både udvendigt og indvendigt hvert år. Den nye beholder etableres med fast 
overdækning, og den gamle dækkes med naturligt flydelag, der kontrolleres. Hus-
dyrgødning udbringes med gylleudlægger med slæbeslanger på veletablerede af-
grøder, og der køres aldrig på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedæk-
ket mark. Gylleudbringning sker ikke på søn- og helligdage og ikke op til store fe-
ster, såfremt der er kendskab hertil. 
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- Affald: Der er redegjort for affaldsmængder og bortskaffelsen, og affald håndteres 
efter Aabenraa Kommunes til enhver tid gældende regulativer og forskrifter. 

 
Alternative løsninger 
Af logistiske- og arbejdsmæssige årsager er det nødvendigt at produktionsudvidelsen og 
opførelsen af nye stalde sker i tilknytning til de eksisterende stalde og den eksisterende 
produktion. Dette sammen med den nuværende produktions placering gør, at der reelt 
ikke kan peges på andre og bedre placeringsmuligheder på ejendommen.  
Alternativet kunne være, at placere hele staldanlægget på Kielsbjergvej 12 sammen med 
soholdet – ved dette alternativ ville man gå glip af de sundhedsmæssige fordele, der lig-
ger i at adskille sostaldene fra ungdyrstaldene.  
 
0-alternativet vil være at bedriften fortsætter husdyrproduktionen som hidtil, hvilket ikke 
er et reelt alternativ, da det vil betyde en afvikling set i forhold til den generelle økono-
miske samfundsudvikling. 
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse 
af bedste tilgængelige teknik, BAT. Endvidere vurderer kommunen, at husdyrbruget efter 
udvidelsen kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet, såfremt vilkå-
rene i denne miljøgodkendelse overholdes. 
 
Aabenraa Kommune har meddelt miljøgodkendelse af den ansøgte etablering, ændring 
og udvidelse af husdyrbruget på Brokbjergvej 16, 6200 Aabenraa. 

1.3 Offentlighed 
Ansøgning om miljøgodkendelse har været offentlig annonceret i uge 19, 2009 i Aaben-
raa Ugeavis for at informere offentligheden om ansøgningen og tidligt inddrage denne i 
beslutningsprocessen. 
 
Aabenraa Kommune har ikke modtaget henvendelser angående anmodning om at få til-
sendt udkast til miljøgodkendelse. 
 
Museum Sønderjylland – arkæologi Haderslev blev 20. marts 2009 orienteret om ansøg-
ningen. 
 
Ansøgningsmaterialet og udkastet til miljøgodkendelse blev den 3. august 2010 sendt i 
høring hos ansøger, naboer og andre berørte, samt til andre, som har anmodet herom. 
Høringsberettigede er mærket med * i listen over klageberettigede i afsnit 13 Klagevej-
ledning. Der var en frist på 6 uger til afgivelse af bemærkninger. 
 
Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden. 
 
Den meddelte miljøgodkendelse bliver offentlig annonceret i Lokal- Bladet Budstikken, 
Aabenraa onsdag den 6. oktober 2010, og afgørelsen bliver fremsendt til klageberettige-
de personer, organisationer og myndigheder, samt de myndigheder der har været ind-
draget i sagens behandling. Disse er listet i afsnit 13 Klagevejledning. 

1.4 Meddelelse af miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler miljøgodkendelse i henhold til § 
12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug med senere ændringer til udvidelse af husdyrbruget på Brokbjergvej 
16, 6200 Aabenraa. 
 
Ejendommen meddeles miljøgodkendelse til en årlig produktion på: 

• 2.200 slagtesvin (32 – 114 kg), 640 stipladser  
• 800 slagtesvin (32-60 kg), 320, stipladser 
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• 40.800 smågrise (7,3 – 32 kg), 6275 stipladser  
• 4 heste (300-500 kg), 6 stipladser 

 
Svarende til 280,99 DE. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles også til: 
 

• en smågrisestald på 3.200 m2 med gyllekøling (40 m x 80 m) 
• en gyllebeholder på 4.000 m3 
• fast overdækning på ny gyllebeholder på 4.000 m3 
• en fortank til gylleseparation med betonlåg på 600 m3 
• en foderlade på 1.000 m2 (25 m x 40 m) 
• 2 gastætte siloer med en højde på 15 m og med et rumindhold på 2.650 m3 
• Vaskeplads på 60 m2 

 
Det skal oplyses, at denne miljøgodkendelse ikke omfatter byggetilladelse eller andre 
tilladelser/afgørelser efter anden lovgivning end efter husdyrgodkendelsesloven. 
 
Godkendelsen gælder samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Brokbjerg-
vej 16, 6200 Aabenraa. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, 
• efter § 12, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om 

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

 
Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring af 
husdyrbruget, 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 det ansøgte projekt: 

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

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

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

• beliggenheden og udformningen ikke tilsidesætter de landskabelige værdier 
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Den 30. september 2010 
 
 
 
Lene Kragh Møller   Birgitte Myrthue  
Miljøsagsbehandler   Natursagsbehandler 
Teknik & Miljø   Teknik & Miljø 
Miljø & Natur   Miljø & Natur 
 
Aabenraa Kommune   Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa  Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
www.aabenraa.dk   www.aabenraa.dk 
Direkte 73 76 88 35   Direkte 73 76 78 63 
lkmoe@aabenraa.dk   bmy@aabenraa.dk 
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2 Vilkår  

2.1 Generelle forhold 
 
Beskrivelse af husdyrbruget 

1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med 
de oplysninger, der fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale, skema 
nr. 9996, version 8, genereret den 12. juli 2010 og udskrevet fra 
www.husdyrgodkendelse.dk den 24. juli 2010 og med de vilkår, der frem-
går af miljøgodkendelsen. 

2. Ændringer i ejerforhold eller hvem, der er ansvarlig for driften af husdyr-
bruget skal meddeles skriftligt til Aabenraa Kommune. 

 
Gyldighed  

3. Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt etape 1 ikke er udnyttet 
inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Etape 2 bortfalder, såfremt 
den ikke udnyttet inden 5 år fra denne afgørelses meddelelse. Med ”udnyt-
tet” menes, at det ansøgte byggeri er taget i brug, og der er indsat dyre-
hold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Den fulde årsprodukti-
on behøver således ikke at være udnyttet 5 år efter meddelelse af godken-
delsen. 

2.2 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 
Bygge- og beskyttelseslinjer og fredninger 

4. Toklimastald til smågrise (1.1.2, bygning 9), fortank (1.1.6, bygning 10), 
foderlade, bygning 13, 2 kornsiloer, bygning 14 og vaskeplads, bygning 12 
skal opføres jf. situationsplan bilag 1.2. 

5. Gyllebeholder på 4.000 m3 (1.1.5, bygning 11), skal opføres mindst 10 m 
fra skel mod offentlig vej og mindst 5 m fra naboskel mod nord. 
 

Placering i landskabet 
6. Til afskærmning af den nye gyllebeholder (1.1.5, bygning 11) på 4.000 m3 

og den gamle gyllebeholder (1.1.4, bygning 8) på 2.200 m3 skal der etab-
leres og vedligeholdes et tre-rækket læhegn omkring beholderne, og der 
skal etableres tre-rækket læhegn nord for staldanlægget ud mod Sønder-
borgvej som vist i bilag 1.2.1. Læhegnet skal bestå af egnstypiske træer og 
buske, som i løbet af 4-5 år giver en vedvarende og effektiv afskærmning. 
Beplantningen skal foretages den første kommende plantesæson efter at 
anlægget er taget i brug. Der må være to adgange igennem de nye læbæl-
ter ved de to gyllebeholdere, på maksimalt 12 meters bredde, som vist på 
bilag 1.2.1.  

7. De nye læhegn og de eksisterende læhegn, må ikke fjernes og beskadiges, da 
de skal give en visuel, vedvarende og effektiv afskærmning. 

8. Den nye smågrisestald (1.1.2, bygning 9), foderlade (bygning 13), gylle-
beholder (1.1.5, bygning 11), fortank til separation (1.1.6, bygning 10), 
vaskeplads (bygning 12) og de to kornsiloer (bygning 14) skal opføres i 
materialer, dimensioner og farvevalg som beskrevet i ansøgningen. 

2.3 Husdyrhold, staldanlæg og drift 
 
Husdyrhold og staldindretning  

9. Dyreholdets omfang og sammensætning samt fordeling i de enkelte stald-
afsnit må på årsplan ikke overstige/ændres i forhold til nedenstående tabel 
dog med mulighed for fleksibilitet som angivet i vilkår 10. Dyreenhedsom-
regningsfaktoren fremgår af bilag 1 til bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 
2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere 
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end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. Ved ændringer i dyreen-
hedsomregningsfaktorer er det antallet af individer, der gælder. 

 

Stald 
 Nr. 

Dyrehold 
Staldsystem 
(gulvsystem og ud-
mugnings-system) 

Vægt/ 
Alder 

Sti-
pladser/ 
antal dyr 

DE 

1.1.1-1 Slagtesvin 
Drænet gulv + spalter 
(33/67), træk og slip 
udmugning 

32-114 
kg 

640/2.200 68,81 

1.1.1-2 Slagtesvin 
Drænet gulv + spalter 
(33/67), træk og slip 
udmugning 

32-60 kg 320/800 6,80 

1.1.2 Smågrise 

Toklimastald, delvis 
spaltegulv m. gyllekø-
ling og træk og slip 
udmugning 

7,3-32 kg 
6.275/ 
40.800 

204,00 

1.1.3 Heste 
Hestebokse m. strøel-
se 

300-500 
kg 

6/4 1,38 

I alt     280,99 

 
10. Inden for de enkelte dyretyper tillades afvigelser i antal DE på +/- 10 % på 

årsplan, så længe det maksimale antal DE ikke overskrides, jf. ovenståen-
de tabel, og geneafstanden for lugt ikke forøges 

11. Driftsherren skal underrette Aabenraa kommune om besætningens størrel-
se efter 2 og 5 år, og når besætningen er nået op på 280,99 DE. 

12. Smågrise- og slagtesvineproduktionen skal foretages jævnt fordelt hen 
over året. 

13. Den nye smågrisestald (1.1.2) skal indrettes som, Toklimastald med delvis 
spaltegulv, jf. BAT-byggeblad 106.03-52. 

14. Det skal sikres, at spalterne altid er funktionsdygtige, således at gødning 
og urin hurtigt fjernes fra gulvet og ledes til gødningskanalerne. Kontrol 
skal ske minimum 1 gang i døgnet. 

15. Der skal etableres et overbrusningsanlæg i stald 1.1.2, så det sikres at gri-
sene afsætter gødning på spaltearealet, og ikke på det faste og eventuelt 
drænede areal. 

 
Ventilation 

16. Ventilationsanlæggene i den nye smågrisestald (1.1.2) skal være et under-
tryksanlæg. Alle afkast skal være over kip (0,5 m over kip).  

17. Ventilatorer skal serviceres og renholdes med de for de konkrete anlægs 
vejledende intervaller og specifikationer med henblik på driftssikker funkti-
on. 

 
Fodring 

18. Foderets indhold af råprotein og totalfosfor til de enkelte smågrise og 
slagtsvin må ikke indeholde mere råprotein og totalfosfor end angivet i ne-
denstående tabel. 

19. Der skal i fodringen af smågrise og slagtesvin benyttes minimum 2-faset 
fodring. 

 

 Vægtinterval 
Indhold af råpro-

tein (% pr. kg 
tørfoder) 

Samlet fosforind-
hold (% pr. kg 

tørfoder) 

Fravænnede grise <10 kg 19-21 0,75-0,85 

Smågrise <25 kg 17,5-19,5 0,60-0,70 
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 Vægtinterval 
Indhold af råpro-

tein (% pr. kg 
tørfoder) 

Samlet fosforind-
hold (% pr. kg 

tørfoder) 

Slagtesvin 25-50 kg 15-17 0,45-0,55 

Slagtesvin 50-110 kg 14-15 0,38-0,49 

 eller 

 Vægtinterval 
Indhold af råpro-

tein (% pr. kg 
tørfoder) 

Samlet fosforind-
hold (% pr. kg 

tørfoder) 

Slagtesvin 30-114 kg 14,2-15,5 0,40-0,50 

 
20. Fytase skal tilsættes smågrise- og slagtesvinefoderet efter normal praksis. 

 
Rengøring af stalde 

21. Staldene skal rengøres og desinficeres efter hvert hold grise. Dato for ren-
gøring skal noteres i driftsjournalen, samtidig kontrolleres spalternes funk-
tionsdygtighed. 

 
Energi- og vandforbrug 

22. Vask af stald skal foregå med højtryksrenser. 
23. Elforbruget skal mindst registreres en gang årligt. Elforbruget skal kunne 

dokumenteres i mindst 5 år. 
24. Hvis elforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 301.100 

kWh/år, skal der indenfor 3 måneder fra sidste aflæsningsdato udarbejdes 
en handleplan, så elforbruget igen kan reduceres til det oplyste, hvis ikke 
merforbruget ud fra en konkret vurdering kan accepteres. Planen skal 
fremvises ved tilsyn. 

25. Anlæg og installationer, der er særligt energiforbrugende, skal minimum 
kontrolleres én gang om året og vedligeholdes således, at det altid funge-
rer optimalt. Dato for kontrol skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.  

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

27. Hvis vandforbruget på årsplan stiger med mere end 10 % ud over 8.050 
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 fore-
vises ved tilsyn. 

28. Ventilationsmotorerne på stald 1.1.2 skal være lavenergimotorer. 
 
Spildevand samt tag - og overfaldevand 

29. Vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gødningsre-
ster, skal foregå på støbt plads med tæt bund og med bortledning af spil-
devandet til opsamlingsbeholder eller gyllebeholder. 

30. Der skal etableres et forsinkelsesbassin på mindst 100 m3, mellem den nye 
gyllebeholder og Bovrup Bæk, jf. bilag 1.4. Den endelige projektering skal 
foregå i samråd med kommunen. 

 
Kemikalier og medicin mv. 

31. Eventuelt lager af gødningsstoffer, kemikalier, foderstoffer m.v., på ejen-
dommen skal opbevares, således at de ikke kan ledes til jord, grundvand, 
overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske udslip. 
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Affald 
32. Opbevaringspladsen til døde dyr skal placeres indenfor den etablerede be-

plantning omkring de to gyllebeholdere vestsydvest for staldanlægget, som 
vist på bilag 1.3. 

33. Affald skal opbevares og håndteres, som beskrevet i tabel 10.  
 
Olie 

34. Opbevaring af fyringsolie skal til enhver tid ske i en typegodkendt behol-
der, der står på fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og så der ikke er 
mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 

 
Driftsforstyrrelser og uheld 

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

36. Virksomheden skal opdatere nuværende beredskabsplan, så den svarer til 
de faktiske forhold på bedriften efter udvidelsen. Den opdaterede bered-
skabsplan skal fremsendes til Aabenraa Kommune senest 1 måned efter, at 
udnyttelsen af godkendelsen er påbegyndt. Datoen for revidering af bered-
skabsplanen skal fremgå af planen. 

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

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

2.4 Gødningsproduktion og – håndtering 
 
Opbevaring af flydende husdyrgødning 

39. Den nye gyllebeholder (1.1.5) på 4.000 m3 skal overdækkes med fast 
overdækning i form af telt eller betonlåg. Overdækningen skal lukkes igen 
umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel. Eventuelle skader på den fa-
ste overdækning skal repareres, således at overdækningen altid er helt 
tæt. 

 
Drift af gyllesepareringsanlæg 

40. Der skal etableres et gyllesepareringsanlæg med kemisk fældning. 
41. Tørstoffraktioner udskilt fra husdyrgødningen skal afsættes uden for hus-

dyrbruget. 
42. Alle synlige slanger og rør skal kontrolleres for at se, om der er utætheder. 

Konstateres der utætheder, skal disse straks tætnes. Gyllesepareringsan-
lægget skal tilses, når det er i drift på Brokbjergvej 16. 

43. Der skal være mulighed for at opbevare gylle fra staldene inden separati-
on, såfremt der opstår længerevarende driftsproblemer på separationsan-
lægget. 

44. Driftsherre skal løbende og regelmæssigt mindst en gang om måneden føre 
optegnelser over timeforbruget på gyllesepareringsanlægget. 

45. Der skal være mulighed for at opbevare gylle i stalden og mulighed for at 
pumpe gylle fra forbeholderen direkte i gyllebeholderen, såfremt der opstår 
længerevarende driftsproblemer på separationsanlægget. Fældningsmidler 
(polymerer mv.) skal opbevares på Kielsbjergvej 12. 

46. Når separationsanlægget er i drift skal separationsanlægget og containeren 
til opbevaring af fiberfraktionen placeres på betonplads med afløb til en 
godkendt beholder til flydende husdyrgødning. 

47. Spild af gylle/rejektvand, fiberfraktion, polymerer og fældningsmidler skal 
opsamles straks. Der skal bruges absorberende materiale til opsamling af 
spild af hjælpemidlerne. 

48. Det skal sikres, at der ikke kan pumpes gylle ind i separatoren ved alarm 
for høj vandstand i pumpebrønden. 
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49. Såfremt gylleseparationsanlægget ikke fungerer, skal tilsynsmyndigheden 
informeres herom. Kommunen kan ved længerevarende driftsproblemer el-
ler ved gentagne problemer kræve miljøgodkendelsen revurderet. 

 
Drift af gyllekølingsanlæg 

50. I stald 1.1.2 skal alle gyllekummer forsynes med gyllekølingsanlæg i alt 
1070 m2. For at opnå den i ansøgningen planlagte reduktion af ammoniak-
emissionen på 18,5 pct., skal der i gennemsnit over året køles med 20,1 
W/m2. Varmepumpen skal derfor kunne levere en køleeffekt på mindst 
21,51 kW. Med denne pumpe skal gyllekølingsanlægget være i drift 8760 
timer per år. 

51. Med den valgte varmepumpe på 34 kW skal driftstiden være 5541 timer ud 
fra formel: krav til køleeffekt / installeret køleeffekt x 8760 timer. 

52. Anlægget for gyllekøling skal være forsynet med en timetæller på varme-
pumpen, og den månedlige driftstid hvor varmepumpen kører, skal indfø-
res i en driftsjournal. 

53. Der monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpens køleside, 
som løbende registrerer køleeffekten. Energimålerne skal være forsynet 
med automatisk datalogning, der som minimum registrerer måneds - og 
årskøleeffekten i kWh. Disse data skal opbevares i mindst 5 år og forevises 
på kommunens forlangende 

54. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem 
samt en alarm og en sikkerhedsordning, der i tilfælde af lækage i varmesy-
stemet stopper anlægget. Anlægget må ikke kunne genstarte automatisk 
efter driftsstop. Gyllekølingssystemets køleslager skal nedstøbes i beton. 
Køleslangerne må på intet sted være i kontakt med jord. 

 
Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

55. Fast husdyrgødning og dybstrøelse fra hestestald 1.1.3 skal opbevares i 
gyllebeholder. 

56. Eksisterende møddingsplads må ikke anvendes til opbevaring af fast gød-
ning eller dybstrøelse. 

 
Anden organisk gødning 

57. Bedriftens areal må ikke tilføres anden organisk gødning. 
 
Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

58. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og 
der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. 

59. Der må ikke etableres og anvendes fast/mobilt pumpeudstyr på gyllebe-
holderne. 

60. Overførslen af gylle fra gyllebeholdere til gyllevogn eller lastbil skal foregå 
ved hjælp af sugekran med påmonteret returløb, på enten gyllevogn eller 
lastbil. 

61. Husdyrgødning må ikke køres ud på mark, der er vandmættet, oversvøm-
met, frossen eller snedækket. 

2.5 Forurening og gener fra husdyrbruget 
 
Lugt 

62. Såfremt der efter Aabenraa Kommunes vurdering opstår væsentlige lugt-
gener, der vurderes at være væsentligt større, end det kan forventes ifølge 
grundlaget for miljøvurderingen, kan Aabenraa Kommune meddele påbud 
om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foran-
staltninger. Eventuelle udgifter hertil afholdes af bedriften.  
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Fluer og skadedyr 
63. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum 

er i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyr-
laboratorium. 

 
Transport 

64. Til- og frakørsel til ejendommen skal fortrinsvis ske ad de oplyste trans-
portveje. 

65. Ved transport af gylle ud på offentlige veje/private fællesveje skal gylle-
vognens åbninger være forsynet med låg eller lignende, så spild ikke kan 
finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal det straks opsamles. 
 

Støj  
66. Bidraget fra landbruget med adressen Brokbjergvej 16, 6200 Aabenraa bestemt 

som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i Det åbne land ikke 
overskride følgende værdier: 
 

 Mandag - fredag kl. 07.00 
- 18.00 

Lørdag kl. 07.00 - 14.00 

Mandag - fredag kl. 18.00 - 
22.00 

Lørdag kl. 14.00 - 22.00 
Søn og helligdag kl. 07.00 - 

22.00 

Alle dage 
kl. 22.00 – 

07.00 

Det åbne land 55 45 40 
 
Notationer og principper, der anvendes ved beskrivelse og regulering af ekstern 
støj fra landbruget, er anført i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj 
fra virksomheder. 
 
Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved udendørs opholdsarea-
ler ved boliger. 
 
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer. 
For aftenperioden kl. 18.00 -22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
den mest støjbelastede time. 
For natperioden kl. 22.00 - 07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for 
den mest støjbelastede halve time. 
 
Støj fra intern transport på landbrugets område medregnes i landbrugets støj-
bidrag. 
Dog medregnes kun støjbidrag fra transport ved driftsbygninger og i umiddel-
bar nærhed af disse samt ved gyllebeholdere. 
Ved tilkørsel af foderafgrøder som eksempelvis korn og majs til siloanlæg eller 
til faste oplagspladser eller ved bortkørsel af gylle/fast gødning i forbindelse 
med udbringning til mark kan der ses bort fra støjbidraget fra disse aktiviteter. 
 
Støj fra faststående anlæg placeret på arealer uden for driftsbygningernes om-
råde, eksempelvis fast opstillede motorer og vandpumper, skal medregnes i 
landbrugets støjbidrag. 
Støj fra mobile anlæg opstillet ved driftsbygninger, eksempelvis fra blæsere på 
lastvogne med varer til landbruget, skal medregnes i landbrugets støjbidrag, 
uagtet at anlæggene måtte befinde sig på et køretøj, der ikke hører til landbru-
get. 
Støj fra læsning af svin, uagtet om det foregår ved driftsbygninger eller fra et 
køretøj eller lign., der er placeret på arealer uden for driftsbygningernes områ-
de, skal medregnes i landbrugets støjbidrag. 
 
Målinger/beregninger til kontrol af, at grænseværdierne er overholdt, skal udfø-
res, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
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Dog kan målinger/beregninger kræves højst en gang årligt. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at målinger/beregninger skal foretages af et 
akkrediteret firma eller laboratorium eller af en certificeret person omfattet af 
Miljøstyrelsens godkendelsesordning "Miljømåling - ekstern støj". 
Udgifterne afholdes af landbruget. 

 
Støv 

67. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor ejendommens eget 
areal, vurderet af tilsynsmyndigheden. 

68. Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæs-
ning af foder undgås, f.eks. med cykloner eller anden støvbegrænsende 
foranstaltning. 
 

Lys 
69. Belysning i stald (1.1.1 og 1.1.2) skal være slukket mellem kl. 23 og kl. 

06, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. 
 

Ammoniak – generel reduktion 
70. De 4 heste skal være udegående 3 måneder om året indenfor udbring-

ningsarealet. 

2.6 Påvirkninger fra arealerne 
 
Udbringningsarealerne 

71. Rejectvand fra separeret gylle svarende til 180,82 DE og dybstrøelse sva-
rende til 1,04 DE skal afsættes til arealer indeholdt i miljøgodkendelse for 
husdyrbruget beliggende Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa. 

72. Når dyreholdet overstiger 407,66DE på Brokbjergvej 16 og Kielsbjergvej 
12 tilsammen (Etape 2) skal gyllen separeres. 

73. Fiberfraktionen fra separeret gylle svarende til 98,79 DE skal afsættes til 
BioEnergi Syd eller anden godkendt modtager. 

74. Arealet på 0,27 ha hørende til Brokbjergvej 16, 6200 Aabenraa, må kun 
anvendes til græsning. 

2.7 Husdyrbrugets ophør 
75. Ved hel eller delvis ophør af virksomheden skal Aabenraa Kommune kon-

taktes med henblik på vejledning om nødvendige foranstaltninger for at 
undgå forureningsfare. 

76. De fritliggende gyllebeholdere (1.1.4 og 1.1.5) på henholdsvis 2200 m3 og 
4000 m3 skal fjernes, når de ikke længere er nødvendige for driften, eller 
når gyllebeholderne ikke kan nyttiggøres på anden vis inden for lovgivnin-
gens rammer, herunder planloven. 

2.8 Egenkontrol og dokumentation 
77. 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, slagteriafregninger, 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. 

78. Den månedlige driftstid, hvor varmepumpen kører, skal indføres i en drifts-
journal og forevises Aabenraa Kommune på forlangende. Dokumentationen 
skal opbevares i mindst 5 år. 

79. Når der opbevares rejektvand i beholderen (1.1.4), skal flydelaget kontrol-
lers hver 14. dag. 
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80. Gyllebeholderne skal tømmes mindst én gang om året, hvor de skal gen-
nemgå et visuelt eftersyn og vedligeholdes. Tidspunktet for gennemgangen 
skal registreres i driftsjournalen. 

81. Driftsforstyrrelser og uheld, der vurderes at kunne påvirke natur og miljø 
skal registreres med dato og beskrivelse i driftsjournalen. 

82. Enhver type af driftsstop af gyllekølingsanlæg og gyllesepareringsanlægget 
skal noteres sammen med årsagen dertil. Disse data skal opbevares i 
mindst 5 år på husdyrbruget og forevises på kommunens forlangende. 

83. Gyllekølingsanlægget skal vedligeholdes ved at følge fabrikantens vejled-
ning herom. Nødvendige reparationer og justeringer skal foretages. Der 
skal føres journal over datoer for reparationer, samt over hvilke reparatio-
ner der er foretaget. Disse oplysninger skal opbevares i mindst 5 år, og fo-
revises på kommunens forlangende. 

84. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten eller anden anlægskyn-
dig om årlig serviceeftersyn af gyllesepareringsanlægget. Den skriftlige af-
tale og de årlige servicerapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 
5 år, og forevises kommunen på forlangende. 

85. Der skal indgås skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktionen. Aftalen 
skal som minimum indeholde følgende oplysninger: leverandørens og mod-
tagers navn, adresse og CVR nr., hvor mange kg kvælstof og hvor mange 
kg fosfor aftalen omhandler. 

86. Skriftlige aftaler om afsætning af fiberfraktioner skal opbevares på husdyr-
bruget i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende. 

87. Der skal foreligge dokumentation for levering af fiberfraktioner i form af 
kvittering for overførsel af husdyrgødning med underskrift af modtager. 
Disse oplysninger skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevi-
ses på kommunens forlangende. Såfremt lovgivningen vedrørende gød-
ningsregnskaber kræver en længere tidsperiode, skal den overholdes. 

88. For indkøbte fodermidler skal følge- og indlægssedler opbevares på hus-
dyrbruget i mindst 5 år og forevises på kommunens forlangende. 
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3 Generelle forhold 
Husdyrbruget er større end 250 dyreenheder (DE) og er derfor omfattet af § 12, stk. 2 i 
lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse mv. af hus-
dyrbrug med senere ændringer. Hele virksomheden er godkendelsespligtig, og Aabenraa 
Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for husdyrbruget. 
 
Kommunen skal i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse vurdere om æn-
dringen 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 hen-
hold til både husdyrgodkendelsesloven og naturbeskyttelsesloven, samt EF-habitat- og 
fuglebeskyttelsesområder og ramsarområder. Desuden skal kommunen vurdere om di-
verse afstandskrav overholdes, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes, og at kra-
vet om BAT er opfyldt, samt sikre at uheld forebygges. 
 
Bekendtgørelsen om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug stiller krav om redukti-
on af ammoniakemissionen. Kravet afhænger af tidspunktet for indsendelse af ansøgnin-
gen. Ansøgninger indsendt første gang i 2007 skal reducere ammoniakemissionen med 
15 % i forhold til normtallet for bedste staldsystem i 2005/2006. For ansøgninger ind-
sendt første gang i 2008 skal ammoniakemissionen reduceres med 20 %, og i 2009 skal 
ammoniakemissionen reduceres med 25 %.  
 
Denne miljøgodkendelse fastlægger de vilkår, der skal gælde for en udvidelse og æn-
dring af det eksisterende husdyrbrug. Vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de 
ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der ansættes uden-
landsk arbejdskraft, skal vilkårene oversættes til et sprog, som de forstår. 

3.1 Beskrivelse af husdyrbruget 
Redegørelse 
Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på husdyrbruget Brok-
bjergvej 16, 6200 Aabenraa med ejendoms nr. 5800006160. Ansøger driver/ejer ejen-
dommen Brokbjergvej 16, 6200 Aabenraa og Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa. Ejen-
dommene på Brokbjergvej 16 og Kielsbjergvej 12 er ikke teknisk og forureningsmæssigt 
forbundne, og der er dermed ikke samdrift mellem ejendommene. Der er ca. 1200 m 
mellem de to anlæg. Der er ikke kumulation i forhold til naboer, eller i forhold til natur, 
da de nærmeste sårbare naturområder (§7-natur) ligger henholdsvis nord for det nordli-
ge af de to anlæg og syd for det sydlige af de to anlæg. Der er ikke fælles opbevarings-
anlæg for gødning, idet begge anlæg hver især har tilstrækkelig opbevaringskapacitet. 
Der er ikke fælles foderblandings- eller foderopbevaringsanlæg. Det ene er et smågri-
se/slagtesvineanlæg og det andet er et soanlæg. Begge anlæg kan stå alene produkti-
onsmæssigt, hvis de mod forventning skulle blive solgt hver for sig. Der vil være jævnli-
ge transporter af smågrise fra Kielsbjergvej til Brokbjergvej, og polte den anden vej, men 
transporterne udgør ikke en større grad af sammenhæng end der normalt er mellem so-
producent og smågriseproducent. 
 
Til husdyrbruget er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende CHR nr. 77348, og 
virksomhedens CVR nr. er 86402416. 
 
Godkendelsen er baseret på de oplysninger, som fremgår af ansøgningsskema nummer 
9996, version 8, genereret den 12. juli 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodken-
delse.dk den 24. juli 2010. Ansøgningen med tilhørende bilag, der bl.a. indeholder den 
miljøtekniske beskrivelse, er vedlagt som bilag 1. 
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3.2 Meddelelsespligt 
Godkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser eller ændringer i 
dyreholdet, herunder staldanlæggene, gødningsopbevaringsanlæggene, harmoniarealer-
ne 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 
Den samlede miljøgodkendelse bortfalder, såfremt etape 1 ikke er udnyttet inden 2 år 
efter den er meddelt. Etape 2 bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år efter 
den er meddelt. Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis ikke andet er anført være 
opfyldt fra det tidspunkt, hvor godkendelsen udnyttes. 
 
Herefter gælder det, at hvis den meddelte miljøgodkendelse, ikke har været udnyttet helt 
eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke 
har været udnyttet de seneste tre år. 
 
Afvigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, brand, sygdom i besætningen mv., 
betragtes ikke som kontinuitetsbrud. 

3.4 Retsbeskyttelse 
Med denne miljøgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i 
godkendelsen indtil 30. september 2010.  
  
Aabenraa Kommune kan dog tage godkendelsen op til revurdering inden for de 8 år og 
om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 

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

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

delsens meddelelse. 
 
Det samme er tilfældet, hvis: 

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

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

3.5 Revurdering af miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. 
Den første regelmæssige revurdering skal foretages, når der er forløbet 8 år. Det er plan-
lagt at foretage den første revurdering i 2018. 
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4 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 

4.1 Bygge- og beskyttelseslinier, fredninger mv.  
Redegørelse 
Afstandene er enten målt fra nærmeste stald/gyllebeholder eller fra det samlede staldan-
læg som beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk. 
 
Ansøgte byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens udvikling som en del 
af en bedrift med søer og smågrise. Øgede krav til miljø- og dyrevelfærd, kombineret 
med en skarp konkurrence i ind- og udland, skaber et behov for specialisering. Her er det 
valgt at specialisere sig i produktion af smågrise, med en ejendom der kan aftage små-
grise fra et stort soanlæg. Af hensyn til sundhed og smitte er det valgt at placere sopro-
duktion og smågrise på to forskellige anlæg. Med et øget dyrehold er der også behov for 
øget opbevaringskapacitet til foder og gylle, og der opføres derfor også lade, siloer og ny 
gyllebeholder. Stald, lade og siloer opføres i tilknytning til det eksisterende anlæg på 
ejendommen, mens gyllebeholderen opføres ved siden af den eksisterende beholder. 
Dette er den hensigtsmæssigt bedste placering af hensyn til tilkørselsforhold, oversigt 
mv.  
 
Nærmeste nabobeboelse på ejendom uden landbrugspligt er Brokbjergvej 18, der er be-
liggende ca. 212 m fra nærmeste stald på Brokbjergvej 16.  Nærmeste byzone, der også 
er nærmeste samlede bebyggelse er Bovrup, ligger ca. 1 km nordvest for staldanlægget. 
 
Husdyrbruget er beliggende i landzone. 
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Tabel 1 Afstandskrav til kommuneplaner/lokalplaner/nabobeboelse 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige byzone 

1000 m 
Nærmeste byzone/fremtidige 

byzone er Bovrup, der ligger NV 
for staldanlægget 

50 m 

Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens frem-
tidige sommerhusom-
råde 

8,7 km 
Nærmeste sommerhusområde er 

Skarrev NV for ejendommen 
50 m 

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

1040 m 
Nærmeste område er et planlagt 

erhvervsområde ”Center og 
håndværksområde” ved Bovrup 

50 m  

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

6,8 km 
Nærmeste område er et rekrea-
tivt område ved Krusmølle VNV 

for ejendommen 
50 m 

Nabobeboelse 212 m 

Nærmeste nabo er Brokbjergvej 
18, der ligger NNV for staldan-
lægget, nærmeste stald er he-

stestalden (1.1.3)  

50 m 

 
Tabel 2 Afstandskrav – placering af anlæg 

Nærmeste… Afstand Beskrivelse Afstandskrav 

Beboelse på samme ejen-
dom 

10 m 
Fra tidligere kostald, der indret-
tes til hestestald til stuehus på 

ejendommen 
15 m  

Levnedsmiddelvirksomhed >25 m 
Der er ingen levnedsmiddel-
virksomheder i nærheden af 

anlægget 
25 m 

Fælles vandindvindings-
anlæg 

1,4 km 
Bovrup Vandværk, vandforsy-

ningsboring nr. 161.172, 
161.173 og 161.183 

50 m 

Enkelt vandindvindings-
anlæg 

1,5 km DGU.Nr.:  169.148 25 m 

Vandløb 1200 m Tilløb til Bovrup Bæk 15 m 

Dræn 15 m 
Byggefladen er drænet. Dræn 
indenfor byggefeltet sløjfes i 
forbindelse med byggeriet 

15 m 

Sø ca. 240 m Målt fra den nye gyllebeholder 15 m 

Offentlig vej 10 m 

Der søges om dispensation til 
at placere den nye gyllebehol-
der indtil 10 m fra Brokbjerg-
vej, som eksisterende gyllebe-

holder 

15 m 

Naboskel 5 m Der søges om dispensation til 
at lægge den nye gyllebeholder 

30 m 
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indtil 5 m fra naboskel 

Afstande, hvortil der er dispenseret, er vist på bilag 1.13 
 
Kirkebeskyttelseslinie og kirkeomgivelser 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for ”Kirkebyggelinien” eller udpeg-
ningen ”Kirkelandskaber. 
 
Kystnærhedszonen 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg indenfor udpegningen ”Kystnærhedszo-
nen”.  
 
Lavbundsarealer inkl. evt. okkerklassificering 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Lavbund og ok-
ker”. 
 
Skovrejsningsområder 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Strandbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Klitfredningslinie 
Der er hverken bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Skovbyggelinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen. 
 
Sø- og åbeskyttelseslinie 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Sø- og åbeskyt-
telseslinier”.  
 
Fredede områder, fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fredede områ-
der”, ”Fredede fortidsminder” eller 100 meter beskyttelseslinien for fortidsminder. 
  
Beskyttede sten- og jorddiger 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg der grænser op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
Hestefolden, der er ejendommens eneste areal, grænser ikke op til ”Beskyttede sten- og 
jorddiger”. 
 
Vurdering 
Den nye gyllebeholder, overholder ikke afstandskravet til offentlig vej og naboskel, idet 
den etableres i tilknytning til eksisterende gyllebeholder, der heller ikke overholder af-
standskrav til offentlig vej. På nuværende tidspunkt ligger der en pumpeledning fra for-
tanken ned gennem marken til den eksisterende gyllebeholder, hvortil den nye gyllebe-
holder også bliver tilkoblet. Håndteringen af gylle i forbindelse med udbringning, vil med 
valgte placering, foregå samme sted fra, og placeringen af den nye gyllebeholder ved 
siden af den eksisterende er valgt af produktionsmæssige årsager. Med en placering på 
linje med den eksisterende, er det vurderet, at der er taget størst muligt hensyn til de 
landskabelige forhold. En dispensation fra afstandskrav til naboskel er en forudsætning 
for at gyllebeholderen kan placeres på linje med den eksisterende beholder.   
 
Hestestalden, der etableres i tidligere kostald, overholder ikke afstandskrav til beboelse 
på samme ejendom, og der er givet dispensation til indretning af hestestalden i den eksi-
sterende tidligere kostald. 
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Alle øvrige afstandskrav jf. §§ 6 og 8 i husdyrgodkendelsesloven er, som det fremgår af 
tabel 1 og 2 overholdt. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommen kan drives uden påvirkning af bygge- og 
beskyttelseslinjer, fredninger mv., når gældende lovgivning i naturbeskyttelsesloven og 
museumsloven overholdes, og at det ikke er relevant at stille yderligere vilkår til dette. 

4.2 Placering i landskabet 
Redegørelse 
Der ansøges om at opføre ny smågrisestald, ny gyllebeholder med overdækning, ny for-
tank til separation (overdækket), ny foderlade, 2 siloer til korn og en vaskeplads. Dyre-
holdet omlægges og udvides og der etableres hestestald i en tidligere kostald. Anlægget 
fremgår af bilag 1.2 og 1.3. 
 
De nye bygninger vil blive opført i samme farver og samme materialer som det eksiste-
rende byggeri, og dermed holdes hele byggeriet i samme materiale- og farvevalg. Place-
ringen af det nye anlæg er bestemt af produktionsforholdene på ejendommen, hvor en 
tilknytning til eksisterende staldanlæg anses for det produktionsmæssigt optimale, da det 
nuværende staldanlæg vil indgå i den fremtidige produktion. Det ansøgte byggeri er er-
hvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens udvikling som en del af en bedrift med søer 
og smågrise jf. afsnit 4.1 ovenfor. Øgede krav til miljø og dyrevelfærd kombineret med 
en skarp konkurrence i ind- og udland skaber et behov for specialisering. Stald, lade og 
siloer opføres i tilknytning til det eksisterende anlæg på ejendommen, mens gyllebehol-
deren opføres ved siden af den eksisterende beholder. Dette er en hensigtsmæssig place-
ring af hensyn til tilkørselsforhold, oversigt mv.  
 
Landskabelige værdier 
 
 Tabel 3 Materialevalg 

Bygning 
Grund-

plan 
ca. 

Byg-
nings-
højde 

ca. 

Tag-
hæld-
ning 

Bygningsmateria-
ler/farver 

Anvendelse 

1.1.1 

(3) 

Slagtesvine-
stald (eksi-
sterende) 

880 m2 8 m 25 º 
Betonelementer be-

klædt med lysgrå granit 
og mørkt eternittag 

Slagtesvine-
stald 

1.1.2 

(9) 
Smågrise-
stald (ny) 

3200 m2 9 m 20º 
Betonelementer be-

klædt med lysgrå granit 
og mørkt eternittag 

Smågrisestald 

1.1.3 

(6) 

Hestestald 

(Gml ko- og 
hestestald) 

220 m2 7 m 35º 
Gule mursten og mørkt 

eternittag 
Hestebokse 
og depot 

1.1.4 

(8) 

Gyllebehol-
der  

(eksisteren-
de) 

D: 25 m 

2200 m3 
2 m over 

terræn 
- Betonelementer 

Rejectvand 
fra separering 

eller gylle 

1.1.5 

(11) 
Gyllebehol-
der (ny) 

D: 35 m 

4000 m3 
2 m over 

terræn 
- Betonelementer 

Rejectvand 
fra separering 

eller gylle 

(10) 
Fortank til 
separation 
(ny) 

D: 7 m 

600 m3 
Under 

terræn 
- 

Betonelementer med låg 
af beton 

Samletank i 
forbindelse 

med gyllese-
parering 

(12) 
Vaskeplads 
(ny) 

60 m2 - - Beton 
Vask af vogne 
til transport af 
dyr og place-
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ring af mobile 
separations-

anlæg 

(13) 
Foderlade 
(ny) 

1000 m2 9 m 20-25º 

Betonelementer be-
klædt med lysgrå søsten 

og mørkt eternittag. 
Delvist beklædt med 

mørke stålplader. 

Korngrav til 
aflæsning af 
råvarer, og 
indendørs 

male-blande 
faciliteter 

(14) 
2 kornsiloer 
(ny) 

D: 15 m 15 m - Stål med ståltag 
Opbevaring af 

korn 

(7) 
Halmlager 
(eksisteren-
de) 

120 m2 6 m 60º 
Hvidmalede lecablokke 

og mørkt eternittag 
Halmopbeva-

ring 

(5) Maskinhus 290 m2 7 m 35º 

Hvidpudsede mursten 
og delvist beklædt med 
mørke stålplader og tag 

af mørke stålplader 

Depot og 
maskinhus 

(4) Maskinhus 300 m2 6 m 25º 
Petroleumsfarvede stål-
plader og tag af mørke 

eternitplader 

Depot og 
fremtidigt 

også halmla-
ger 

(2) 
Udlejnings-
bolig 

150 m2 6 m 45º 
Hvidpudsede mursten 
og mørkt eternittag 

Beboelse 

(1) 
Stuehus/ 

udlejnings-
bolig 

400 m2 7 m 45º 
Hvidpudsede mursten 
og mørkt eternittag 

Beboelse 

 
Områder med landskabelig værdi 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kyst-
landskaber”.  
 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde land-
skaber”.  
 
Uforstyrrede landskaber 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Uforstyrrede 
landskaber”. 
 
Kulturhistoriske værdier og bevaringsværdige landsbyer 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Værdifulde kul-
turmiljøer”, og bedriftens areal til hestefold ligger ikke inden for udpegningen. 
 
Naturmæssige værdier 
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Særlig næringsfattige naturarealer”, og 
bedriftens areal til hestefold ligger ikke inden for udpegningen. 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Naturområder”, og bedriftens areal til 
hestefold ligger ikke indenfor udpegningen. 
Der er ingen bygninger inden for udpegningerne ”Områder med naturinteresser”, og be-
driftens areal til hestefold ligger ikke indenfor udpegningen. 
 
Arealer udpeget jf. § 7 i lov om godkendelse af husdyrbrug 
Der er ca. 4,4 km til det nærmeste udpegede § 7 areal. Det er et overdrevsareal nord for 
anlægget. 
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Natura 2000 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000 område) ligger ca. 
3,4 km SSV for ejendommen. Området er Habitatområde nr. 83 ”Rinkenæs Skov, Dyre-
haven og Rode Skov, der også er fuglebeskyttelsesområde, nr. 68 af samme navn. 
 
Det nærmeste marine internationale naturbeskyttelsesområde ligger ca. 21 km nord for 
ejendommen. Området er Habitatområde nr. 96 ”Lillebælt”, der også er fuglebeskyttel-
sesområde, nr. 47 og Ramsarområde nr. 15 af samme navn. 
 
Beskyttede naturarealer (§ 3) 
Der er ingen bygninger inden for udpegningen og arealet, der anvendes til hestefold lig-
ger ikke indenfor eller grænser op til beskyttede naturarealer udpeget ifølge § 3. 
 
Geologiske værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningen ”Skovrejsning 
uønsket pga. geologiske forhold”. 
 
Rekreative værdier 
Der er ingen bygninger eller opbevaringsanlæg inden for udpegningerne ”Fritidsområ-
der”, ”Eksisterende sommerhusområder”, ”Nye sommerhusområder”, ”Arealudlæg til fe-
rie-fritidsformål”, ”Planlagte arealer til ferie-fritidsformål” eller ”Planlagte arealer til by-
formål”.  
 
Vurdering 
Ejendommen er beliggende i det åbne land ca. 1 km sydøst for Bovrup, der er den nær-
meste byzone i området. Der er tale om et åbent landskab, præget af mindre landbrugs-
ejendomme med spredt landbrugsbebyggelse og med en del marker adskilt af læhegn. 
En del af anlægget er afskærmet af beplantning ud mod Brokbjergvej. 
 
I tabel 3 er angivet de bygningsmæssige ændringer og nyetableringer og bilag 1.3 viser 
placeringen af samtlige bygninger. Den nye smågrisestald (bygning 9), der er bygnings-
værkets mest markante bygning, etableres vinkelret på eksisterende slagtesvinestald 
(bygning 3) og foderladen (bygning 13) placeres i byggefeltet nord for smågrisestalden 
og øst for eksisterende slagtesvinestald sammen med de to kornsiloer (bygning 14). Den 
nye fortank til separation (bygning 10) og vaskepladsen (12) etableres vest for eksiste-
rende slagtesvinestald (bygning 3). De nye bygninger vil blive opført i samme materialer 
og farver som eksisterende slagtesvinestald, og dermed holdes hovedparten af byggeriet 
i samme materiale- og farvevalg. Placeringen af de nye anlæg er bestemt af produktions-
forholdene på ejendommen, hvor en tilknytning til eksisterende svinestald anses for det 
produktionsmæssigt optimale. Med den valgte placering af de ovenfornævnte nye anlæg 
vil bygningsværket fremstå som en helhed og med vilkår om beplantning ud mod Søn-
derborgvej, som aftalt med ansøger jf. bilag 1.2.1, er det vurderet at nybygningerne ikke 
visuelt vil ændre væsentligt på oplevelsen af landskabet. 
 
Udover de allerede nævnte bygningsmæssige etableringer vil der blive etableret en gylle-
beholder sammen med eksisterende gyllebeholder ca. 270 m vestsydvest for staldanlæg-
get. Den valgte placering er dels valgt af produktionsmæssige årsager, hvor en etable-
ring ved siden af den eksisterende er mest hensigtsmæssigt i forbindelse med udbring-
ningen, men placeringen uden tilknytning til eksisterende staldanlæg er også valgt af 
hensyn til lejerne på de to udlejningsejendomme, der ligger i tilknytning til produktions-
anlægget. 
 
Der er med hjemmel i bekendtgørelse om godkendelse af husdyrbrug § 12 stillet vilkår 
om, at der etableres afskærmende beplantning omkring gyllebeholderne, og om at gylle-
beholderne fjernes, når de ikke længere er nødvendige for ejendommens drift, såfremt 
de ikke kan nyttiggøres på anden vis indenfor lovgivningens rammer, herunder planlo-
ven. Med det stillede vilkår om etablering af beplantning omkring de to gyllebeholdere er 
det vurderet, at de landskabelige hensyn varetages tilstrækkeligt. På den baggrund er 
der givet tilladelse efter § 22 i Husdyrbrugloven til, at den nye gyllebeholder på 4.000 m3 
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kan etableres sammen med den eksisterende gyllebeholder, uden tilknytning til ejen-
dommens øvrige produktionsanlæg. 
 
Aabenraa Kommune vurderer samlet, at de ansøgte ændringer og udvidelser ikke vil æn-
dre væsentlig på oplevelsen af landskabet, ud fra ovennævnte redegørelse. 
 
Der er ikke konflikt mellem arealanvendelsen og de nævnte udpegninger, og kommunen 
vurderer på baggrund heraf, at det ikke er relevant at stille vilkår til dette. 
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5 Husdyrhold, staldanlæg og drift 

5.1 Husdyrhold og staldindretning 

5.1.1 Generelt 

Redegørelse 
Produktionen foregår således, at staldsektionerne fyldes en ad gangen. Der er en op-
holdstid på ca. 8 uger, hvorefter stalden tømmes, rengøres og desinficeres inden der ind-
sættes et nyt hold slagtesvin eller smågrise. 
 
Eksisterende slagtesvinestald er opført i 2002 og forventes renoveret ca. 2025. Stalden 
er indrettet med drænet gulv og spalter (33/67) og ”træk og slip” udmugningssystem. 
Kanalerne er 60 cm dybe, og der er ikke ”propper” i. Der er ikke hældende vægge, gød-
ningsskraber eller andet i kanalerne. 
Den nye smågrisestald indrettes som toklimastald med delvis spaltegulv, gyllekøling og 
”træk og slip” udmugningssystem. 
 
Tabel 4 Dyreholdet 

Stald 
 Nr. 

Dyrehold 
Staldsystem 
(gulvsystem og ud-
mugnings-system) 

Vægt/ 
alder 

Sti-
pladser/ 
antal dyr 

DE 

1.1.1-1 Slagtesvin 
Drænet gulv + spalter 
(33/67), træk og slip 
udmugning 

32-114 
kg 

640/2.200 68,81 

1.1.1-2 Slagtesvin 
Drænet gulv + spalter 
(33/67), træk og slip 
udmugning 

32-60 kg 320/800 6,80 

1.1.2 Smågrise 

Toklimastald, delvis 
spaltegulv m. gyllekø-
ling og træk og slip 
udmugning 

7,3-32 kg 
6275/ 

40.800 
204,00 

1.1.3 Heste 
Hestebokse m. strøel-
se 

300-500 
kg 

6/4 1,38 

I alt     280,99 

 
Vurdering 
Der gøres opmærksom på, at det er antallet af dyr, der angiver den tilladelige produkti-
ons størrelse. De angivne dyreenheder (DE) er opgivet i henhold til den ved godkendel-
sestidspunktet gældende Husdyrgødningsbekendtgørelse. 
 
Driftsherren skal underrette Aabenraa Kommune om besætningens størrelse efter 2 og 5 
år, og når besætningen er nået op på 280,99 DE. 
 
Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at produktionen kan betragtes som kontinuerlig. 
Det vurderes endvidere, at dyreholdet i nogen grad kan variere indenfor antal og vægt af 
smågrise og slagtesvin, under forudsætning af, at antal maksimale dyreenheder og ge-
nekriteriet for lugt fortsat kan overholdes. Anlægget indeholder stalde med både drænet 
gulv + spalter og delvis spaltegulve med træk og slip udmugning, med hyppig fjernelse 
af gylle. Der er søgt om 4 heste (300-500 kg) og 6 stipladser, da der i kortere perioder 
opstaldes flere end de 2-3 heste, der er husdyrbrugets egne. Lugtgenekravet er over-
holdt med 6 stipladser, og det er på den baggrund vurderet, at der i kortere perioder kan 
opstaldes op til 6 heste.   
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5.1.2 BAT staldteknologi 

Redegørelse 
Et af hovedformålene med lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er at fremme 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques), herunder 
renere teknologi. 
 
BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IPPC-direktivet1. 
 
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-krav, der fastsæt-
tes i en miljøgodkendelse foranlediget af en udvidelse eller ændring2. 
 
Når det gælder svine- og fjerkræbrug skal redegørelsen relateres til de teknologier, der 
er beskrevet i EU-kommissionens referencedokument om BAT vedrørende intensiv fjer-
kræ- og svineproduktion fra juli 20033. 
 
Af BREF-dokumentet fremgår det, at følgende staldsystemer er BAT: 
 
Staldsystemer for grise, slagtesvinestalden: 

- Et fuldspaltet gulv med vakuumsystem til hyppig fjernelse af gylle, eller 
- Et delvist spaltet gulv med reducerede gødningskanaler, med hældende vægge og 

et vakuumsystem, eller 
- Et delvist spaltet gulv med centralkonvekst fast gulv eller et hældende fast gulv 

foran stien, en gødningsrende med hældende sidevægge og en hældende gød-
ningsbeholder. 

 
Ifølge Dansk Svineproduktion har staldtyper med gyllekanaler med skrå vægge og skrå-
nende gødningskanaler samt stier med et centralt konvekst massivt gulv ikke fundet ud-
bredelse i Danmark. 
 
Der findes følgende BAT-byggeblade, der er relevante i relation til staldsystemerne på 
Brokbjergvej 16. 
 
Smågrise 

- To-klimastald med delvist spaltegulv (10 % ammoniakemission) 
 
Slagtesvin 

- Delvist spaltegulv (12 % ammoniakemission, 25-49 % fast gulv) 
- Delvist spaltegulv med skraber og køling af kanalbund 

 
Følgende BAT-blade er relevante: 
 
Svin generelt 

- Gyllekøling i svinestalde 
 
Slagtesvin 

- Svovlsyrebehandling af gylle i slagtesvinestalde 
- Luftrensning med syre 

 
Stald 1.1.1 
Bygningen og staldanlægget er opført i 2002. Bygningen er indrettet med drænet gulv og 
spalter. Dette er i sin tid valgt af hensyn til at sikre et rent miljø i staldene og mindske 
ophobning af gødning og unødige lugtgener. Der er ”træk og slip” udmugning i stalden, 

                                                 
1 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
kodificeret ved direktiv 2008/1/EF 
2 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 36. 
3 BREF-dokument, Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svine-
produktion, 2003 
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med udslusning af gylle ca. hver 2. måned. Der er overbrusningsanlæg i stalden, der 
benyttes til køling (overbrusning af dyrene) samt til iblødsætning af stalden før vask. 
Overbrusning af dyrene nedsætter ammoniakfordampningen. 
 
Da drænet gulv og spalter ikke er et BAT-staldsystem, fordi ammoniakemissionen fra 
dette staldsystem er 14 % er der foretaget beregninger på, hvad det vil koste at bygge 
staldsystemet om til ”delvist spaltegulv med 25-49 % fast gulv”, der har en ammoniak-
emission på 12 %. Dette staldsystem er Aabenraa Kommunes BAT-niveau for slagtesvin, 
fastsat med inddragelse af bl.a. afgørelser fra Miljøklagenævnet (MKN-130-00181, MKN-
130-00160, MKN-130-00552).  
 
Tilbud på ombygningen er indhentet fra ”Birk-Dahl Staldindretning”, jf. bilag 1.6, og be-
regningerne viser, at ombygningen vil koste kr. 47.000 per staldsektion, i alt ca. kr. 
285.000 for hele bygningen; dertil kommer omkostninger ved opstaldning af svin andet 
sted ved ombygning kr. 33.750 samt driftstab anslået til kr. 10.000 og scrapværdi af det 
gamle gulv kr. 136.800 i alt kr. 465.550. Beregning i IT-ansøgningssystemet, med valg 
af staldsystem ”delvist spaltegulv, 25-49 % fast gulv” for slagtesvinene viser, at den 
samlede emission fra anlægget ved denne staldtype ville være 183 kg N/år lavere end 
med det eksisterende staldgulv ”drænet gulv og spalter (33/67)”. Med en udgift på ca. 
kr. 465.550 på ombygning, en rente på 5 % og en løbetid på 15 år giver det en årlig 
ydelse på kr. 58.535. Den årlige ydelse vil betyde at omkostningerne per kg reduceret N 
vil være ca. kr. 314. Der er gennemført en tilsvarende beregning på installering af gylle-
køling i svinestald 1.1.1, men denne vurderes ikke at være relevant, da varmen ikke vil 
kunne udnyttes, idet der installeres gyllekøling i den nye stald 1.1.2 til smågrise, der vil 
dække størstedelen af behovet for opvarmning. Gyllekøling i svinestalden ville kunne 
dække et øget varmebehov i slagtesvinestalden om vinteren, men ville ikke kunne udnyt-
tes i sommerperioden. Med den øgede udgift, til ombygning af gulvet i slagtesvinestal-
den, på kr. 314/kg reduceret N er dette fravalgt ud fra proportionalitetsprincippet. Som 
kompensation for ikke at etablere ”delvist spaltegulv med 25-49 % fast gulv” etableres 
der gyllekøling i den nye stald 1.1.2 til smågrise. 
 
Hvis der tillige blev installeret gyllekøling i stalden ved samme lejlighed, ville udgiften til 
ændringer i stalden kunne forventes at løbe op i ca. 443.000 kr. Hertil kommer igen ud-
gifter til opstaldning af dyrene i mellemtiden, scrap-værdi af eksisterende gulv mv. Her-
ved ville ammoniakreduktions-effekten blive på 394 kg N/år, hvilket afskrevet over 15 år 
vil svare til ca. 328 kr./ kg N reduceret. Dette ville således heller ikke være proportionalt, 
og der ville blive udvundet en mængde varme, som ikke ville kunne afsættes, da der ikke 
er så stort behov for opvarmning i en slagtesvinestald. Der køles i forvejen så meget på 
klimastalden, at anlæggets varmebehov er dækket. Der ville således derudover skulle 
bruges energi på at komme af med overskudsvarmen. Dette er således ikke en relevant 
mulighed.   
 
Vurdering: 
Med udgangspunkt i en meromkostning på kr. 40 per kg reduceret N, der er Aabenraa 
Kommunes investeringsgrænse med hensyn til BAT-krav i en eksisterende stald, er det 
vurderet, at stalden, der forventes at have en levetid på ca. 15 år endnu, opfylder kravet 
til BAT indtil næste revurdering af denne godkendelse, som er senest om 8 år. 
 
Stald 1.1.2  
Den nye smågrisestald indrettes som ”toklimastald med delvist spaltegulv og gyllekø-
ling”, og træk og slip udmugning. Der sluses gylle ud hyppigt, så der opnås fuld effekt af 
gyllekølingen. Varmen fra gyllekølingen anvendes til opvarmning af stalden og til delvis-
opvarmning af de to beboelser på ejendommen. Der installeres overbrusningsanlæg i 
stalden til køling (overbrusning af dyrene) og til iblødsætning af stalden før vask. Over-
brusning af dyrene nedsætter ammoniakfordampningen. 
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Gyllekøling: 
Gyllekølingen forventes i det valgte anlæg at reducere ammoniak-fordampningen med 
18,5 % i forhold til referencesystemet. Reduktionen i fordampningen er meget afhængig 
af kølingsgraden.  
 
Meddelelse nr. 357, ”Køling af gylle i slagtesvinestalde med fuldspaltegulve”, fra Lands-
udvalget for Svin, refererer undersøgelser af effekten af gyllekøling. Her blev det målt, at 
køling med 10 W/m2 medførte, at ammoniakfordampningen blev reduceret med 10 %. 
 
I BAT-byggeblad nr. 106.01-51, ”Delvist spaltegulv med skraber og køling af kanalbund”, 
blev der præsenteret resultater fra målinger af effekten af gyllekøling i drægtighedsstal-
de. Her blev der målt, at gyllekøling med en effekt på 34 W/m2, resulterede i en redukti-
on i ammoniakfordampningen på 30 %. 
 
På baggrund af disse to undersøgelser, kan det med overvejende sandsynlighed antages, 
at gyllekøling med en kølingseffekt indenfor intervallet 10 – 34 W/m2, vil have en ammo-
niakreducerende effekt på 18,5 % (1 %)/(1 W/m2). 
 
I BAT-blad af 19.05.2009 er effekten af gyllekøling på ammoniakreduktionen beskrevet 
ved hjælp af to forskellige udtryk, for hhv. stalde med linespil og med træk og slip.  
I det planlagte staldsystem i klimastalden, vil der blive anvendt træk og slip med hyppig 
udslusning af gylle.   
  
Beregning fra ”Spiraflex” (Skov A/S) viser effekten af gyllekølingen, størrelsen af pumper 
og det faktiske antal driftstimer, samt sammenhængen med den varme, der kan udnyt-
tes i anlægget.  
Der er i ansøgningssystemet indtastet en ammoniakreduktionseffekt på 18,5 % i 8760 
timer, hvilket med en pumpe på 34 kW giver en faktisk driftstid på ca. 5540 timer. 
 
Den varme, der produceres ved gyllekølingen, vil kunne anvendes i til delvis opvarmning 
i klimastalden og i servicebygningen (kontor og frokoststue), samt til opvarmning af de 
to stuehuse på ejendommen, og vil derudover kunne anvendes til opvarmning af vand til 
vask og rengøring.  
 
I det planlagte staldsystem, vil der blive anvendt delvist spaltegulv uden skraber. Den 
ammoniakreducerende effekt af gyllekølingen forventes dog at være den samme i stald-
systemer med hyppig gylleudslusning som i stalde med skraber, da det er tykkelsen af 
gyllelaget, der påvirker overfladetemperaturen og derved ammoniakfordampningen.  
 
Vurdering: 
Staldsystemet er BAT i smågrisestalde jf. Bat-byggeblad 106.03-52 om toklimastald. Da 
varmen fra gyllekølingsanlægget kan udnyttes, har Aabenraa Kommune vurderet, at det 
valgte staldsystem med installering af gyllekøling i stalden opfylder kravet til BAT.  
 
Stald 1.1.3 
Bygningen er en tidligere kostald, som har været anvendt til diverse formål. Der indret-
tes hestebokse med strøelse, og der vil være fast bund i boksene – uden afløb. Der mu-
ges ud hyppigt, og der strøes rigeligt, så der altid er tørt i stalden. 
 
Vurdering: 
Der er ikke retningslinjer for hestestalde med hensyn til BAT på nuværende tidspunkt; 
men ud fra det beskrevne og ud fra at hestene er udegående mindst 3 måneder om året, 
er det vurderet at hestestalden opfylder BAT. 
 
Fravalg af BAT indenfor staldteknologi 
I forløbet frem mod denne ansøgning om udvidelse af dyreholdet er der undersøgt for-
skellige andre miljømæssige tiltag til reduktion af ammoniaktabet fra bedriften, hvoraf 
der nedenfor er redegjort for fravalg af svovlsyrebehandling og luftvasker med syre, der 
er beskrevet i BAT-blade fra Miljøstyrelsen. 
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Svovlsyrebehandling af gyllen 
Der etableres ikke et anlæg til svovlsyrebehandling af gyllen i nogen af de eksisterende 
eller nye stalde. Der er udgivet et BAT-blad vedr. svovlsyrebehandling af gylle i slagte-
svinestalde. Der er ikke udarbejdet BAT-blad vedr. forsuring for soanlæg eller smågrise-
stalde, og forsuring er ikke afprøvet / dokumenteret for staldanlæg med delvist spalte-
gulv.  Det fremgår af BAT-bladet blandt andet, at teknikken endnu er så ny, at anlæggets 
levetid ikke kan fastlægges ud fra erfaringer, og at teknikken er forbundet med øgede 
investeringer og driftsomkostninger i forhold til referencesystemet. Det fremgår endvide-
re af BAT-bladet, at driftsomkostningerne øges med 21-29 kr. pr. produceret slagtesvin 
eller med 5-7 % af driftsomkostningerne eksklusiv værdi af sparet N. Der er ikke i BAT-
bladet regnet på driftsomkostninger hvis forsuring skulle installeres i for eksempel en 
smågrisestald. Det ville være uhensigtsmæssigt, hvis der skulle installeres gylleforsuring 
i poltestalden alene (jf. BAT-blad vedr. slagtesvin), da det ikke er hensigtsmæssigt at 
opbevare og håndtere forsuret og ikke-forsuret gylle på samme anlæg. Det vurderes der-
for ikke at være et reelt alternativ at installere gylleforsuring på ejendommen. 
 
Luftvasker med syre 
Der etableres ikke luftvasker med syre i det nye anlæg. Luftvaskere med syre i slagtesvi-
nestalde er beskrevet i Miljøstyrelsens BAT-blad af 19.05.09. Det fremgår af BAT-bladet 
blandt andet, at danske undersøgelser har vist, at tilstopning af filtret forekommer mere 
eller mindre hyppigt. Tilstopning er kritisk, idet det påvirker renseeffektiviteten, energi-
forbruget og øger risikoen for driftsproblemer i stalden i form af bl.a. dårligt indeklima og 
forringet dyrevelfærd, og at teknikken er forbundet med øgede investeringer og drifts-
omkostninger i forhold til referencesystemet. Det fremgår endvidere af BAT-bladet, at 
driftsomkostningerne øges med 12-17 kr. pr. produceret slagtesvin eller med 3-4 % af 
driftsomkostningerne eksklusiv værdi af sparet N ved 60 % luftrensning. Der er ikke op-
gjort mer-udgifter til syrerensning i soanlæg eller smågriseanlæg. Det vurderes, at det er 
så dyrt, at luftrensning med syre ikke er proportionalt. Luftvasker med syre er ikke be-
skrevet i BREF-dokumentet. 
 
Det vurderes ud fra ovennævnte redegørelse og de usikkerheder, der er forbundet med 
teknikken, at det ikke vil være et reelt alternativ til de valgte løsninger, at installere gyl-
leforsuring på ejendommen. 
 
Vurdering 
Ud fra Miljøstyrelsens høringsudkast af 20. november 2009 om ”Vejledende BAT-
Standardvilkår for slagtesvin i gyllesystemer – omfattet af § 12 i husdyrgodkendelseslo-
ven”, fremgår det, at meromkostningerne i forhold til frit teknologivalg for § 12 (210-500 
DE) udgør 4-5 kr. per produceret slagtesvin. For luftrensning vil driftsomkostningerne 
langt overstige (12-17 kr. per produceret slagtesvin) det vejlende BAT-niveau på 4-5 kr. 
 
Med ovennævnte redegørelse er det under hensyntagen til både driftsusikkerheden og 
driftsomkostningerne vurderet, at det ikke er proportionalt at installere luftrensning med 
syre på ejendommen.  
 
Samlet vurdering 
Ud fra ovennævnte redegørelse og bilag 1.6, hvor der er redegjort for den samlede emis-
sion fra staldanlæggene, der er på 4.894 kg N/år, for BAT-niveauet for det samlede 
staldanlæg, der er på 44.469 kg N/år, og for den samlede ammoniakemission i ansøgte 
produktion der er på 4.071 kg N/år - med indregning af gyllekøling og overdækning af 
gyllebeholder i ansøgte produktion jf. Husdyrgodkendelse.dk, har Aabenraa Kommune 
vurderet, at niveauet for BAT er overholdt. 

5.2 Ventilation 
Redegørelse 
Stald 1.1.1 er forsynet med undertryksanlæg med diffust indtag i loft og med udsugnin-
gerne placeret ½ m over kip i alt 12. Den nye stald 1.1.2 forsynes med undertryksanlæg 
med en kombination af diffust indtag i loft og loftsventiler, der sikrer en bedre ventilation 
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i varme perioder. På den nye stald er der i alt 32 udsugninger placeret ½ m over kip. 
Ventilationsanlæggene er fuldautomatisk reguleret – trinvis, temperaturstyret, CO2-styret 
og med kurvestyring (indsætningsdato/vægtinterval).   
 
Luftydelserne er for det eksisterende og det nye anlæg beregnet ud fra de enkelte stald-
afsnits dyretype, antal stipladser, antal afkast og normer for maksimum ventilation. 
 
Lufthastigheden gældende for alle afkast er min. 1,5 m/s og max. 12 m/s. 
 
Støjniveauet er vanskeligt at vurdere, men bedste bud for alle afkast er max. 75 dB(A). 
 
Tabel 5 Ventilation 

Stald 
nr. 

Ventilationstype 
Maksimal ventila-

tion 
Antal afkast  

(udsugninger) 

Højde 

over kip 

1.1.1 Diffus 12 x ca. 10.000 m3/time 12 Ca. ½ m over kip 

1.1.2 Kombi-diffus 32 x ca. 8.000 m3/time 32 Ca. ½ m over kip 

Placeringen af ventilatorerne fremgår af bilag 1.13 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ventilationssystemet ikke vil give anledning til væsent-
lige gener for de omkringboende. 

5.3 Fodring 

5.3.1 Generelt 

Redegørelse 
Der bruges i nudriften ca. 740 tons slagtesvinefoder/år, og efter udvidelsen vil forbruget 
af foder fordeles på ca. 440 tons slagtesvinefoder/år og ca. 2.000 tons smågrisefoder/år, 
der er fordelt på 3 blandinger. 
 
I nudriften fodres der med færdigfoder på ejendommen, og efter udvidelsen forventes 
det, at foderet vil blive fremstillet på ejendommen. 
 
Der anvendes foder, der er tilsat fytase og aminosyrer til slagtesvinene. Ansøger oplyser, 
at foderblandingerne ligger indenfor intervallerne af de vejledende BAT-værdier for ind-
holdsstoffer i foder i EU’s BREF-note kap 4.2: 
 

 Vægtinterval 
Indhold af råpro-

tein (% pr. kg 
tørfoder) 

Samlet fosforind-
hold (% pr. kg 

tørfoder) 

Fravænnede grise <10 kg 19-21 0,75-0,85 

Smågrise <25 kg 17,5-19,5 0,60-0,70 

  
 

Vægtinterval 
Indhold af råpro-

tein (% pr. kg 
tørfoder) 

Samlet fosforind-
hold (% pr. kg 

tørfoder) 

Slagtesvin 25-50 kg 15-17 0,45-0,55 

Slagtesvin 50-110 kg 14-15 0,38-0,49 

 eller 

 Vægtinterval 
Indhold af råpro-

tein (% pr. kg 
tørfoder) 

Samlet fosforind-
hold (% pr. kg 

tørfoder) 

Slagtesvin 30-114 kg 14,2-15,5 0,40-0,50 
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5.3.2 BAT foder 

Redegørelse 
Det er forureningsforebyggende (BAT) at gennemføre effektiv fodring til reduktion af ud-
skillelsen af kvælstof og fosfor, ved at sikre, at foderets indhold af næringsstoffer mod-
svarer dyrenes behov, og at næringsstofferne er letoptagelige.  
 
Med hensyn til foderteknologier i svinebrug angiver EU´s BREF-note, at fasefodring og 
fytasetilsætning betegnes som bedste tilgængelige teknologi, og for at leve op til krav 
om BAT, har Aabenraa Kommune sat vilkår om dette. 
 
Ansøger oplyser at fodringen optimeres i forhold til indhold af både råprotein og fosfor. 
Ud fra erfaringer i den nuværende produktion forventes det, at indholdet af råprotein og 
total fosfor ligger forholdsvist lavt i forhold til tallene i BREF. I 2009 har niveauet af 
råprotein til smågrise ligget på 167,0 g /FE, hvilket dog er lidt højere end standardtallet i 
www.husdyrgodkendelse.dk på 164,8 g /FE. Fosforindholdet har ligget på 5,1 g / FE, 
hvilket er lavere end standardtallet fra www.husdyrgodkendelse.dk på 5,4 g /FE. Til slag-
tesvinene har foderet ligget på 152,8 g /Fe, og med et fosforindhold på 4,6 g /FE., hvil-
ket kan sammenlignes med niveauerne fra ansøgningssystemet på hhv. 157,6 g råpro-
tein/FE og 4,5 g P/FE. 
 
Vurdering 
På baggrund af, at det oplyses, at der anvendes fasefodring og tilsættes fytase og amini-
syrer i overensstemmelse med de vejledende BAT – betragtninger i EU’s BREF-note, og 
på baggrund af oplysninger om råproteinindhold og fosforindhold i foderblandingerne er 
det Aabenraa Kommunes vurdering, at den beskrevne fodring kan betragtes som BAT. 

5.4 Opbevaring og håndtering af foder og ensilage 
Redegørelse 
Foder opbevares indendørs i lukkede siloer og i to nye fodersiloer (bygning 14) placeret 
øst for ny foderlade (bygning 13) så mulighed for forurening af foderet minimeres. 
 
Alt foderet til dyrene bliver produceret på ejendommen i ansøgt drift. Der produceres 
flere forskellige foderblandinger tilpasset dyrenes alder. Herved sikres en meget optimal 
fodring - tilpasset de enkelte dyrs behov. Alternativt vil der blive indkøbt færdigproduce-
ret foder, som leveres med lastbil. 
 
Foderet tippes af i en korngrav og transporteres ind i siloen med snegle og elevatorer 
eller blæses ind i siloerne. 
 
Der er en tørfoderblander og en skivemølle i fodercentralen. 
 
I den nordlige ende af slagtesvinestalden (1.1.1) er der en foderlade med 3 siloer, der 
tilsammen rummer 60-65 tons foder.  
 
I den nye foderlade (bygning 13) vil der blive etableret en korngrav til aflæsning af råva-
rer og et male/blandeanlæg. Male/blandeanlægget vil komme til at køre om natten. 
 
Ansøger vurderer, at der ikke er støj- og støvgener for naboer i forbindelse med håndte-
ringen af foderet. 
 
Der er ingen ensilageoplag. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de nuværende og planlagte tiltag til opbeva-
ring og håndtering af foder ikke vil være en væsentlig øget påvirkning af omgivelserne. 
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5.5 Rengøring af stalde 
Redegørelse 
Overbrusningsanlægget anvendes foruden til overbrusning af dyrene også til iblødsæt-
ning af staldene før vask. Efterfølgende vaskes med højtryksrenser og koldt vand. Stalde 
og gange vaskes efter hvert hold grise med koldt vand. Der desinficeres med desinfekti-
onsmiddel (pt. Virkon S). Efter etablering af vaskeplads vest for svinestalden vil 
transportbiler, der transporterer dyr, blive rengjorte på denne. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den beskrevne procedure for vask og desinficering op-
fylder krav til rengøring. 

5.6 Energi- og vandforbrug 

5.6.1 Generelt 

Redegørelse 
Elektricitet anvendes til ventilation, varmeblæser til udtørring i slagtesvinestaldene efter 
vask, gyllekøling, gyllepumpning, gylleseparation, maling og blanding af foder, korntør-
ring (for både Brokbjergvej 16 og Kielsbjergvej 12) samt belysning.  
Energiforbruget i nudrift er registreret og efter ansøgningen forventet: 
Forbruget af energi til ventilation forventes at ligge på ca. 1 kWh / smågris og 8 kWh 
/slagtesvin, i alt ca. 60.000 kWh. Derudover forventes det, at der skal bruges ca. 
116.000 kWh til korntørring (normtal), ca. 25.000 kWh til øvrigt elforbrug, lys, værktøj, 
pumper mv., ca. 95.000 kWh til pumpen, der driver gyllekølingsanlægget og ca. 5.100 
kWh til gylleseparationsanlægget. 
 
Der er med den valgte løsning med gyllekøling en ”samtidighed” på 60 % - hvilket vil 
sige, at der nogle gange er for meget varme og nogle gange for lidt varme, og derfor 
skal der suppleres med varme. Der installeres oliefyr, der skal levere den manglende 
varme. 
 
Stuehusene på ejendommen vil efter udvidelsen blive opvarmet med gyllekølingsvarmen. 
I nudriften opvarmes lejeboligerne udelukkende med oliefyr. 
 
Tabel 6 Energiforbrug 

Type 
Forbrug 
før 

Forbrug 
Efter 

El (Gyllekøling forventes at reducere elforbruget med ca. 
267.000 kWh i forhold til en situation uden gyllekøling) 

32.000 
kWh 

301.100 
kWh 

Dieselolie – markbruget drives fra Kielsbjergvej 12  - - 

Energi fra oliefyr (250.000 kWh) - 
28.000 li-
ter/år 

 
Bedriftens årlige elforbrug til gårdens drift forventes at stige fra 32.000 kWh til 568.100 
kWh efter udvidelsen, uden indregning af reduktion for installering af gyllekøling, hvor 
varmen kan udnyttes til opvarmning. Med installering af gyllekøling vil elforbruget til op-
varmning falde med 267.000 kWh, og det årlige elforbrug efter udvidelsen vil dermed 
være 301.100 kWh. Markdriften drives fra Kielsbjergvej 12, og der er derfor ikke et for-
brug af dieselolie på Brokbjergvej 16. Eksisterende slagtesvinestald opvarmes på nuvæ-
rende tidspunkt kun i forbindelse med udtørring efter vask, og dette sker ved hjælp af 
elvarme.  
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Tabel 7 Vandforbrug 

Type Forbrug før 
Forbrug efter, 

skønnet 

Drikkevand inkl. vandspild 2.000 m³ 6.300 m³ 

Vask af stald, overbrusning, 
iblødsætning m.v. 

450 m³  1.500 m³ 

Gylleseparering - 200 m3 

Rengøring af transportvog-
ne 

0 m³ 50 m³ 

Sprøjtning, markbrug 0 m³ 0 m³ 

I alt vandforbrug 2450 m³ 8.050 m³ 

 
Ejendommen forsynes med vand fra Bovrup Vandværk, og der er ingen tilladelse til 
markvandingsboringer på ejendommen.  
 
Vurdering 
Det beregnede energiforbrug er opgjort ud fra normtal i forbindelse med beregninger på 
gyllekølingsanlægget og gylleseparationsanlægget, og ud fra normtal er vandforbruget 
for smågrise ca. 0,16 m3/smågris (7,3-32 kg), hvilket for ansøgte produktion giver et 
vandforbrug på ca. 6.530 m3. Vandforbruget for slagtesvin er ca. 0,6 m3/slagtesvin (32-
107 kg), hvilket for ansøgte produktion giver et vandforbrug på ca. 1.800 m3. Det samle-
de vandforbrug vil således ud fra normtal for standard smågrise og slagtesvin være ca. 
8.330. Ansøger oplyser et samlet vandforbrug på 8.050 m3 (skønnet), der er lidt lavere 
end det udregnede forbrug. Det oplyste forbrug ligger dog indenfor et udsving på ca. 10 
%.  
 
Aabenraa Kommune vurderer på den baggrund, at det beregnede vand- og energiforbrug 
er i overensstemmelse med normværdierne for energi- og vandforbrug for en bedrift af 
denne størrelse. Der er stillet vilkår om, at hvis vandforbruget og elforbruget stiger mere 
end 10 % af det oplyste, så skal der udarbejdes en handleplan, så vandforbruget igen 
kan reduceres til det oplyste, med mindre merforbruget ud fra en konkret vurdering kan 
accepteres. Dette vilkår er stillet for at sikre en vedvarende miljømæssigt optimal drift i 
forhold til BAT jf. næste afsnit. 

5.6.2 BAT energi- og vandforbrug 

Redegørelse 
Renere teknologi er et bærende element i Husdyrgodkendelsesloven. Loven pålægger alle 
et ansvar, og som landmand kan man både selv indføre renere teknologi og påvirke an-
dre til at indføre renere teknologi bl.a. ved at stille krav, når der købes ind. Renere tek-
nologi sigter blandt andet på: At minimere forbrug af energi, vand og andre råvarer per 
produceret enhed. 
 
For at forbedre den generelle miljømæssige drift i forhold til ressourcer er BAT følgende: 

- At man gennemgår bedriften med henblik på besparelse på el-forbrug og andre 
energikilder, evt. sammen med sit energiselskab. Ved jævnlig aflæsning af ener-
gimålere og vandmålere kan man hurtigt danne sig et overblik over forbruget og 
samtidig sikre sig mod uforudsete udgifter. Alene ved at forholde sig kritisk til for-
bruget kan man erfaringsmæssigt opnå besparelser på op mod 5-10 % af årsfor-
bruget. 

- At man fører regnskab over forbrug af vand, energi, foder samt kunstgødning, 
samt minimerer forbruget per produceret enhed. 

- At vandingssystemet vedligeholdes således, at vandspild undgås. 
- At der anvendes energibesparende belysning. 
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- At opdage og reparere evt. lækager hurtigst muligt. 
- At man til stadighed renholder og vedligeholder anlæg og maskiner således, at de 

altid fungerer optimalt. 
- At man udskifter miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige. 
- At gøre arbejdsgange og processer mindre belastende for miljøet. 

 
Energibesparende foranstaltninger 
Ansøger har redegjort for, at der er undertryksventilation i staldene, jf. afsnit 5.2. Der 
etableres gyllekøling i den nye smågrisestald (1.1.2) og overskudsvarmen herfra vil blive 
anvendt til opvarmning af staldanlægget, til opvarmning af lejeboliger og til varmt brugs-
vand, hvor det er nødvendigt. 
 
Stalde og ventilationsanlæg vaskes efter hvert hold, hvorved der fjernes snavs mv., der 
kan yde modstand og øge strømforbruget. Al ventilation er styret af et temperaturstyret 
system, der sikrer, at ventilationen kører optimalt, både med hensyn til temperaturen i 
staldene og el-forbruget. 
 
Der sker eftersyn og rengøring af ventilatorer samt temperaturstyring, der sikrer tempe-
raturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor venti-
lation jf. BREF-dokumentet. 
 
Alle stalde er isolerede. 
 
Der er dagslys i alle stalde, så elektrisk lys tændes kun når der arbejdes i staldene. 
 
Vandbesparende foranstaltninger 
Vandbesparelse er opnået ved at placere drikkeventiler over krybberne og under kryb-
bernes overkant. 
 
Overbrusningsanlægget anvendes til køling (overbrusning af dyrene) samt til iblødsæt-
ning af staldene før vask. Efterfølgende vaskes der med højtryksrenser og koldt vand. 
Staldene sættes i blød før vask med højtryksrenser og koldt vand.  
Vandforbruget tjekkes løbende (ca. en gang om måneden). Staldene kontrolleres dagligt, 
og der udføres løbende småreparationer så snart de opdages, og om nødvendigt tilkaldes 
service. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at husdyrbruget med de beskrevne foranstaltninger til 
reduktion af energi- og vandforbrug lever op til BAT-kravene i EU’s BREF-note. 
Det er kommunens vurdering, at regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget ikke er 
relevant, hvis der anvendes drikkesystemer, hvor det maksimale flow passer til de for-
skellige dyrs drikkehastighed, og som afbryder vandtilførslen, når dyrene ikke drikker. 
 
Der anvendes ikke lavenergibelysning i nudriften, men energibesparende modeller 
vil blive inddraget ved valg af belysning i det nye staldanlæg 1.1.2 og ved udskiftning. 
Der tændes ikke lys i staldene med mindre der arbejdes i staldene. 
 
Kommunen finder, at der ud fra ovennævnte er truffet tilstrækkelige forholdsregler til at 
spare på energien. 
 
Der stilles vilkår om, at der skal føres egenkontrol med energi og vandforbrug, samt at 
der løbende skal overvejes at indføre ressourcebesparende tiltag. 

5.7 Spildevand samt tag- og overfladevand 
Redegørelse 
Tagvand, der vurderes at være tilnærmelsesvist rent, ledes til et dræn, der samler spil-
devand og drænvand fra et større område. Drænet munder ud i Bovrup Bæk, og ansøger 
antager, at det sker omkring Ullerup Skov. 
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I førsituationen er der tagvand fra: 
stuehus 400 m2 + udlejningsbolig 150 m2 + slagtesvinestald 880 m2 + maskinhus 300 
m2 + maskinhus 290 m2 + Depot /halmlager 220 m2 i alt 2240 m2 bebygget areal 
 
I eftersituationen er derudover tagvand fra 1000 m2 foderlade og 3200 m2 stald, i alt 
4200 m2 nyt bebygget areal.  
 
Det vil sige, at der efter udvidelsen årligt yderligere udledes ca. 4200 m2 x 0,7 m3/m2  = 
2940 m3 regnvand.  
 
Ifølge kommunen skal der etableres et forsinkelsesbassin imellem anlægget og vandlø-
bet, som neddrosler tagvandet fra de nye bygninger til 3 liter / sekund og en overløbs-
hyppighed på n= 1/5 eller 1 gang hver 5. år.  
 
Der vil blive etableret et sådant forsinkelsesbassin, og i forbindelse med ansøgning om 
byggetilladelse vil der blive indsendt ansøgning til kommunen vedr. afledning af tagvand 
fra de nye bygninger. Det er skønnet at forsinkelsesbassin ca. skal kunne rumme 100 
m3, men det vil blive endeligt dimensioneret i samråd med kommunens spildevandsafde-
ling.  
 
Vaskevand og vand fra overbrusningsanlæg samt drikkevandsspild fra stalde ledes til 
gyllebeholderne. 
 
Sanitært spildevand fra de to udlejningsejendomme samt fra personalefaciliteter ledes til 
septiktank. Der er udstedt påbud om, at etablere vandrensning, der skal efterleve rense-
klasse SO. Watersystems Bioclean minirenseanlæg, der lever op til renseklasserne SO, 
SOP, O og OP, etableres samtidig med etablering af det nye staldsystem. 
 
Der vaskes ikke maskiner eller markredskaber på ejendommen i dag, men der er søgt 
om godkendelse til at etablere en mindre vaskeplads (60 m2) til vask af transportmaski-
ner. Spildevandet herfra ledes til fortanken (bygning 10) 
 
Tabel 8 Spildevand 

Spildevandstyper 
m³ /år 

før udvi-
delse 

m³ /år 
efter ud-
videlse 

Afledes til 
Rense-

foranstalt-
ning 

Rengøringsvand, 
drikkevandsspild mv. 

100 m³ 400 m³ gyllebeholdere Ingen 

Vaskeplads, vaske-
vand og plads til mo-
bilt gylleseparations-
anlæg 

0 m³ 50 m³ 
Ny fortank (byg-

ning 10) 
Ingen 

Tagvand og befæste-
de arealer 

1.270 m³ 4.200 m³ 

Eksisterende 
bygninger: dræn 

Nye bygninger: 
forsinkelsesbas-

sin 

Ingen 

Sanitært spildevand 
fra stuehus 

340 m³ 340 m³ Septiktank 

Watersystems 
Bioclean, mini-

renseanlæg 
etableres 

Sanitært spildevand 
fra folkeholdsfacilite-
ter 

170 m³ 170 m³  Septiktank 

Watersystems 
Bioclean, mini-

renseanlæg 
etableres  

Afløbsforholdene fremgår af bilag 1.4.  
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Vurdering 
Vedrørende udledningen af det uforurenede tagvand til vandløbet, så skal det svare til 
den naturlige afstrømning fra marker, hvilket vil sige 1 l/sek.*ha.  
Det vil sige det er nødvendigt at etableres et forsinkelsesbassin med dykket afløb og 
permanent vandspejl. Bassinets opstuvningsvolumen fastsættes ud fra Qafløb  - der her 
sættes til 3 l/sek. n = 1/5 (ved overbelastning ledes ud på terrænet ved bassinet) 
Areduceret = 0,32 ha. Ud fra beregninger skal opstuvningsvolumenet være på mindst 77 
m3, for at sikre Bovrup Bæk mod for stor afstrømning. 
Et planlagt forsinkelsesbassin på 100 m3 vurderes at være tilstrækkeligt jf. ovennævnte 
beregning. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at spildevand, der er omfattet af husdyrgødningsbekendt-
gørelsen håndteres i overensstemmelse med denne bekendtgørelses regler. 
I spildevandsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007) defineres 
spildevand som alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og 
befæstede arealer. Tag- og overfladevand defineres som regnvand fra tagarealer og an-
dre helt eller delvist befæstede arealer, som ikke indeholder andre stoffer, end hvad der 
sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer, eller har 
en væsentlig anden sammensætning. 
 
Nedsivning eller udledning direkte til vandløb af overfladevand, som kan være forurenet 
fra driften, kræver tilladelse efter bekendtgørelsens kapitel 12. Der gøres derfor op-
mærksom på, at nye arealer ikke må tilsluttes eksisterende afledning eller ny afledning, 
inden der er meddelt tilladelse efter spildevandsbekendtgørelsen. 
 
Idet det vurderes, at husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndtering 
af spildevand i øvrigt er tilstrækkelige til at beskytte omgivelserne mod forurening fra 
driftsmæssigt spildevand, finder kommunen ikke anledning til at stille yderligere krav i 
nærværende afgørelse.  

5.8 Kemikalier og medicin 
Redegørelse 
Der opbevares ikke pesticider og sprøjteudstyr på Brokbjergvej 16, og der påfyldes ikke 
sprøjteudstyr på ejendommen, da markdrift udføres fra anlægget beliggende Kielsbjerg-
vej 12. 
Marksprøjten står dog rengjort i ejendommens maskinhus udenfor sprøjtesæsonen. 
Fældningsmidler og polymerer til gylleseparering opbevares på Kielsbjergvej 12. 
 
Tabel 9 Kemikalier og medicin 
Type Opbevaringssted Maksimalt oplagret mængde 
Vaskemidler (f.eks. 
vaske-/rengørings-
/desinfektionsmidler)  

Svinestald  Max. 500 l 

Smøreolie og fedtpro-
dukter 

Opbevares ikke på 
ejendommen 

- 

Handelsgødning Maskinhus 50 tons 
Medicin Svinestald  Ca. 1 måneds forbrug 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommunen vurderer, at der ved vilkår bør sikres mod forurening fra oplag af 
olier og kemikalier. Der stilles derfor vilkår om, at eventuelle olier og kemikalier skal op-
bevares således, at væsker ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbs-
systemer, hvis der måtte ske udslip.  
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5.9 Affald 

5.9.1 Generelt  

Redegørelse 
Farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Anmeldelsen skal omfatte oplysninger om 
affaldstype (EAK-kode), samt affaldets mængde, emballering, sammensætning og egen-
skaber. Desuden skal al farligt affald sorteres i separate beholdere og afleveres til god-
kendte modtagere, der skal kunne dokumenteres overfor Kommunen. Opbevaring og 
bortskaffelse af affald skal altid ske efter Kommunens regulativer. Tabel 10 er ikke en 
anmeldelse af farligt affald, men er ansøgers redegørelse for opbevaring og mænger af 
de forskellige typer af affald. 
 
Ved transport af affald skal transportør (ansøger eller andre) sikre at transporten sker på 
en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, og at den ikke er til gene eller fare 
for omgivelserne. 
 
Tabel 10 Affald 
Affaldstype Opbevaringssted Mængder pr. år EAK-kode 
Farligt affald    
Spildolie  Ikke aktuelt 13.02.08 
Olietromle  Ikke aktuelt 15.01.04 
Olie- og brændstof-
filtre 

 Ikke aktuelt 16.01.07 

Blyakkumulatorer  Ikke aktuelt 16.06.01 
Rester af bekæm-
pelsesmidler 

 Ikke aktuelt 02.01.05 

Spraydåser I kasse i depot Ca. 300 16.05.04 
Kanyler i særlig be-
holder 

I kanyleboks i depot 
rum i stald 

4 bokse 18.02.02 

Tørbatterier – NiCd I depotrum i stald 
100 stk. i alt 

20.01.33 
Tørbatterier – Kvik-
sølv 

I depotrum i stald 20.01.33 

Lysstofrør og elspa-
repærer 

Samles i maskinhus 
på Kielsbjergvej 12 

Ca. 100 20.01.21 

Tomme medicinglas  Container 1,2 m3 Tømmes efter be-
hov – ca. 1/mdr. 

Afhængig af 
indhold / 
15.01.07 

Andet affald:    
Tom emballage (pa-
pir/pap) 

Container 1,2 m3 
Tømmes efter be-
hov ca. 1/mdr. 

15.01.01 

Tom emballage 
(plast) 

Container 1,2 m3 
Tømmes efter be-
hov ca. 1/mdr. 

15.01.02 

Bigbags af PE-plast Container 1,2 m3 
Tømmes efter be-
hov ca. 1/mdr. 

15.01.02 

Europaller og én-
gangspaller af træ 

Fodercentral 5 pr. uge 15.01.03 

Overdækningsplast Container 1,2 m3 
Tømmes efter be-
hov ca. 1/mdr. 

02.01.04 

Jern og metal 
Palle-kasse i maskin-
hus på Kieslbjergvej 
12 

Ca. 1000 kg årligt 02.01.10 

Diverse brændbart  Container 1,2 m3 
Tømmes efter be-
hov ca. 1/mdr. 

Afhængig af 
indhold 

Glas Container 1,2 m3 
Tømmes efter be-
hov ca. 1/mdr. 

20.01.02 

Døde dyr 
Plads ved gyllebehol-
dere 

Ca. 52, afhentes 
hurtigst muligt 

01.01.02 
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Der etableres afhentningsplads til døde dyr i henhold til Bekendtgørelse nr. 439 af 11. 
maj 2007 (Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr), og dyr tilmeldes til afhentning 
hurtigst muligt og senest 24 timer efter konstatering af dødsfaldet. 
Placerings af døde dyr fremgår af bilag 1.3. 
 
Vurdering 
Affald skal i henhold til lovgivningen opbevares, håndteres og bortskaffes efter Aabenraa 
Kommunes til enhver tid gældende regulativer og forskrifter. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at de valgte metoder til opbevaring og bortskaffelse af 
affald er i overensstemmelse med kommunens regulativer. 
 
Der stilles vilkår om opbevaring af døde dyr. Kommunen vurderer herudover, at kommu-
nens regulativer fastsætter tilstrækkelige krav til opbevaring, håndtering og bortskaffelse 
af erhvervsaffald og farligt affald.  

5.9.2 BAT affald 

Redegørelse 
Som et led i udførelse af godt landmandskab, anses korrekt tilrettelæggelse af bortskaf-
felse af produkter og spild for BAT, jf. BAT – grundlaget (EU’s BREF-note for intensiv 
fjerkræ- og svineproduktion over en vis størrelse). 
 
Vurdering 
Kommunen vurderer, ud fra ovennævnte redegørelse, at husdyrbruget har truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbrugets 
drift i forbindelse med håndtering af affald. 

5.10 Olie 
Redegørelse 
Ved afmelding af gamle olietanke og anmeldelse af ny(e) olietank(e), samt hvis der er 
spørgsmål om de specielle krav til plasttanke og olietanke på husdyrbruget, så kontaktes 
kommunens ansvarlige for olietanke på miljoe@aabenraa.dk 
 
Ændring i ejendommens tankforhold skal anmeldes til kommunen. Skemaet til dette fin-
des på kommunens hjemmeside under borger/natur og miljø/miljø/olietanke. 
 
Det er planlagt at ny olietank til fyringsolie skal placeres udendørs ved nyt teknikrum ved 
smågrisestalden 1.1.2.  
 
Tabel 11 Olietank 

Olietanke Placering Volumen Årgang Tanknr. G.nr. 

Olietank til 
fyringsolie 

Udendørs ved 
nyt teknikrum 
v. smågrise-

stald. 

4.000 l ny - - 

 
Vurdering 
Der er ikke olietanke på virksomheden i nudrift, men da det er planlagt, at der skal etab-
leres en olietank til fyringsolie i forbindelse med etableringen af det nye staldanlæg er 
der stillet vilkår om at beholderen skal være typegodkendt, og om at den skal placeres 
på fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og så der ikke er mulighed for afløb til jord, 
kloak, overfladevand eller grundvand. 
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5.11 Driftsforstyrrelser og uheld 

5.11.1 Generelt 

Redegørelse 
En væsentlig risikofaktor er uheld i forbindelse med overpumpning af gylle. Det skal der-
for sikres, at der ikke kan pumpes gylle udenfor tankene, og overpumpningen skal ske 
under opsyn. 
 
Ansøger har oplyst, at det, før pumpning af gylle fra forbeholderen til buffertanken for 
separering, kontrolleres, om der er plads i buffertanken. Derudover er der under pump-
ningen løbende opsyn. Forbeholderen og gyllekanalerne er konstrueret, så der ikke kan 
ske overløb ved udslusning af gylle fra staldene. Når gyllen separeres og dermed flyttes 
fra buffertank til lagertank sikres det forinden, at der er tilstrækkelig plads i lagertanken. 
 
Skulle uheldet være ude, og der f.eks. sker brud på en gyllebeholder, og gyllen løber ud 
på jorden, vil gylle kunne sive ned gennem jorden og ned i drænene. For at forhindre at 
dette sker, vil der hurtigt blive etableret en jordvold ved hjælp af rendegraver, således at 
gyllen kan tilbageholdes. 
 
Der er ikke oplag af kemikalier og olie på ejendommen. 
 
Det er driftsherrens ansvar, at medarbejderne er bekendt med indholdet af beredskabs-
planen. 
 
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. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er redegjort i tilstrækkeligt omfang for mulige uheld 
og for tiltag til minimering af uheld. Med udarbejdelse og ajourføring af beredskabsplan, 
jf. næste afsnit, er der også redegjort for, hvorledes der skal handles i forbindelse med 
andre former for uheld. 

5.11.2  BAT driftsforstyrrelser og uheld 

Redegørelse 
Der er udarbejdet en beredskabsplan. Denne vil blive opdateret med de eksakte byg-
ningstegninger mv. inden det nye byggeri tages i brug. 
 
Beredskabsplanen indeholder relevante telefonnumre, og forskrifter for, hvorledes ejer 
og medarbejdere skal handle i tilfælde af en række kritiske situationer – brand og evaku-
ering, gylleudslip, strømsvigt samt oplysninger om stophaner og hovedafbryder. 
 
Beredskabsplanen for husdyrbruget fremgår af bilag 1.7. 
 
Vurdering 
Udover at være BAT, så er det Aabenraa Kommunes opfattelse, at den udarbejdede be-
redskabsplan vil være en stor hjælp for landmanden, såfremt der skulle ske et uheld, 
både med hensyn til små hændelser som f.eks. oliespild og store som f.eks. brand, hær-
værk o.l. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, at der med de stillede vilkår om opdatering af bered-
skabsplanen, så den indbefatter de nye bygninger, og med vilkår om opbevaring og 
ajourføring samt med vilkår om, at der skal findes egnet materiale til opsamling af spild, 
er sikret tilstrækkeligt i forbindelse med uheld. 
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6 Gødningsproduktion og –håndtering 

6.1 Gødningstyper og -mængder 
Redegørelse 
Der produceres flydende husdyrgødning fra svin og fast gødning fra heste. I efterfølgen-
de tabel er angivet mængderne efter udvidelsen for hver dyretype. 
 
Tabel 12 Produceret husdyrgødning 

Dyretype Gødningstype 

Mængde 

 Efter 

Flydende Fast 

Slagtesvin 
(30-114 kg)

Flydende 1.279 m3 - 

Slagtesvin 
(30-60 kg) 

Flydende 122 m3  

Smågrise Flydende 5.875 m3 - 

Heste Dybstrøelse  - 18 tons 

Sum  7.277 m3 18 tons 

 
Mængder og typer af husdyrgødning fremgår af bilag 1.5. 
Den beregnede produktion er inklusive rengøring af stalde, drikkevandsspild og over-
brusning. 
Dertil kommer vaskevand fra vaskeplads 50 m3, regnvand fra vaskeplads 50 m3 og fra-
drag for overdækning af ny gyllebeholder på 4.000 m3 på 363 m3. 
Hertil kommer dybstrøelsen fra heste i alt ca. 30 m3. Sammenlagt giver det i alt ca. 
7.044 m3 gylle, vaskevand og dybstrøelse. 
 
Med en kapacitet i de to gyllebeholdere på i alt 6.200 m3 er der beregnet en opbeva-
ringskapacitet på ca. 10,6 måneder. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er ud fra det stillede vilkår om 9 måneders opbeva-
ringskapacitet, med ovennævnte beregning er dokumenteret, at der er tilstrækkelig op-
bevaringskapacitet for husdyrgødning på ejendommen. 

6.2 Opbevaring af flydende husdyrgødning 

6.2.1 Generelt 

Redegørelse 
Den procentvise fordeling af gyllen før og efter udvidelsen er udelukkende baseret på 
gyllebeholdere, idet opbevaringskapaciteten i gyllekanalerne ikke er medregnet. 
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Tabel 13 Opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning 

Anlæg 
Kapacitet 

i m³ 
Pumpe-
anlæg 

Fabrikat 
Opført 

år 
Over-dækning 

%     
før 

% 
efter 

Gyllebeholder 
(1.1.4) 

2.200 ingen 
Lundsby 
Industri 

2002 ingen 100 32 

Gyllebeholder 
(1.1.5) 

4.000 ingen 
Ikke 

besluttet 
2011 teltoverdækning 0 59 

Forbeholder 600 

Pumpe 
med au-
tomatisk 

stop 

- 2011 betonlåg 0 9 

I alt 6800     100 100 

 
Kapacitetsberegninger fremgår af bilag 1.5 
 
Gyllebeholderne tilmeldes 10 års beholderkontrol, men ingen af beholderne er kontrolle-
ret endnu, da de er under 10 år. 
 
Omkring gyllebeholderne er der lukkede omfangsdræn og pejlebrønde, der bl.a. inspice-
res i forbindelse med tømning af gyllebeholderne. Omfangsdrænets primære formål er at 
tjekke grundvandsstanden, så beholderne ikke tømmes i niveau under grundvandsstand. 
En tømning under grundvandsstand vil kunne forårsage brud på gyllebeholderens bund-
plade så den bliver utæt. 
 
Vurdering 
Indretning og drift af beholdere skal ske i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens 
regler, og den nye gyllebeholder på 4.000 m3 skal overdækkes med teltdug, da den lig-
ger indenfor 300 m af nærmeste nabo.  
Der skal foretages daglige tjek og løbende service af gyllebeholderne efter behov.  
 
Aabenraa Kommune vurderer at ejendommen med ovennævnte redegørelse opfylder 
kravet til opbevaring af flydende husdyrgødning jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens reg-
ler. 

6.2.2 BAT opbevaring af husdyrgødning 

Redegørelse 
For hver gyllebeholder gælder: 

- En stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger 
- Lageret tømmes hvert år og inspiceres både udvendigt og indvendigt (tømmes 

helt 1 gang om året) for eventuelle revner og utætheder 
- Der er ikke spjæld og al overpumpning sker via neddykket rør 
- Gyllen omrøres kun umiddelbart før tømning 

Beholderen fra 2002 er overdækket med naturligt flydelag tilsat halm og/eller leca. 
Den nye beholder overdækkes med teltdug. 
 
Fravalg af overdækning 
Der er foretaget beregninger på overdækning af den eksisterende gyllebeholder fra 2002, 
og udgiften er anslået til kr. 70 x 2.200, i alt kr. 154.000. Med en restlevetid på 12 år for 
gyllebeholderen vil den årlige udgift blive på kr. 18.360. 
En overdækning af gyllebeholderen vil medføre en reduktion i ammoniakfordampning på 
109 kg N/år.  
Med en udgift per år på kr. 18.360 og en reduktion i ammoniakfordampning på 109 kg 
N/år giver overdækningen af eksisterende gyllebeholder på 2.200 m3 en omkostning på 
kr. 168 per kg N. Overdækningen af eksisterende gyllebeholder er med en udgift på kr. 
168/kg N fravalgt ud fra proportionalitetsprincippet.  
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Vurdering 
BAT med hensyn til gødningsopbevaring er, jf. referencedokumentet for bedste tilgænge-
lige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF), følgende: 
• en stabil beholder, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger 
• lageret tømmes hvert år og inspiceres visuelt (tømmes helt 1 gang om året) 
• beholderens bund og vægge er tætte 
• der ingen spjæld er, men alt overpumpes via neddykket rør 
• gyllen kun omrøres umiddelbart før tømning 
• beholderen er overdækket med naturligt flydelag (sikres ved at tilsætte halm efter 

hver tømning)/fast overdækning i form af telt. 
 
Aabenraa Kommune vurderer, ud fra ansøgers redegørelse vedrørende BAT, og med ud-
gangspunkt i en meromkostning på kr. 40 per kg reduceret N, der er Aabenraa Kommu-
nes investeringsgrænse med hensyn til BAT-krav ved eksisterende anlæg, at BAT er op-
fyldt med hensyn til opbevaringsanlæg for gylle. 

6.3 Drift af gylleseparationsanlæg   
Redegørelse 
Det ansøgte anlæg, der søges om vil være mobilt. Det vil hovedsageligt stå på Kiels-
bjergvej 12, men vil efter behov flyttes til Brokbjergvej 16. 
 
Der indkøbes et mobilt AL-2-teknik separationsanlæg (eller tilsvarende), der er et kemisk 
fældningsanlæg – et båndfilteranlæg med tilsætning af polymerer. 
Der anvendes følgende fældningsmidler og polymerer:  
Jernklorid, der består af 40 % jernklorid og saltsyre i en ikke afmærkningspligtig koncen-
tration. Dvs. der er risiko for irritation ved hud- og øjenkontakt, og lokale pH sænkninger 
ved store udslip ved vandmiljøer (se vedlagte sikkerhedsdatablad i bilag 1.10). 
 
Praestol® K 133 L bestående af 10 % Copolymer, 30 % C16-alkan og 3 % fedtalkoholpo-
lyglycolether. Dvs. at stoffet er mærket som sundhedsskadeligt, lokalirriterende og miljø-
farligt (se vedlagte sikkerhedsdatablad i bilag 1.10). 
 
Selve separationsanlægget opstilles i en mobil container (Forventet størrelse: ca. 2,55 m 
x ca. 8,5 m og ca. 3,8 m høj). Containeren og fibercontaineren (Forventet størrelse: ca. 
2,35 m x ca. 6,5 m og ca. 2,4 m høj) vil blive placeret på en fast betonplads med afløb til 
gyllebeholder, bilag 1.2 og 1.4. 
 
Ud over containeren til separationsanlægget og fibercontaineren bliver der etableret en 
fortank på 600 m³, hvorfra der vil blive pumpet direkte til separationsanlægget. Der vil 
ligeledes blive etableret diverse rørforbindelser.  
Rørforbindelser for gylle fra gyllebeholder til separationsanlægget og videre til gylletan-
ken graves ned. 
 
Med en månedlig gylleproduktion på omkring 606 m3 vil anlægget skulle køre mellem 50-
80 timer om måneden (anlæggets kapacitet varierer fra 8-15 m3/time afhængig af tør-
stofprocenten i gyllen).  Anlægget kører i automatisk drift og kan derfor være i drift alle 
døgnets timer året rundt. Der forventes i værste fald en samlet årlig driftstid på ca. 
1.000 timer.  
 
Separationsanlægget er dimensioneret til max. 15 m3/ time eller ca. 3.000 DE, så an-
lægget vil umiddelbart ikke blive udnyttet fuldt ud. Dog vil ansøger gerne have mulighed 
for det på længere sigt. 
 
Behandlingen i separationsanlægget foregår med anvendelse af gylle, vand (20 l/m3), 
polymer (0,2 – 0,3 l/m3) og fældningsmiddel (0 – 2 l/m3 ). Elforbrug er på 0,7 kWh/ m3.  
 
Processen er forholdsvis kort og simpel, idet der ikke er noget forbrændingsanlæg til-
knyttet. 
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Trin 1: 
Gyllen pumpes fra virksomhedens stalde til forbeholder på 600 m³. 
 
Trin 2: 
Separation af gylle i en flydende fraktion (rejectvand/gødningsvand) og en fast fraktion 
(fiber). Gødningsvandet ledes til gylletankene med efterfølgende udbringning i henhold til 
regler for opbevaring og anvendelse af husdyrgødning. Fiberfraktionen transporteres ved 
hjælp af en snegl eller anden transportør direkte over i den dertil beregnede container. 
Det detaljerede procesforløb fremgår af bilag 1.10. 
 
Ca. 10 % af rågyllen frasepareres i en fiberfraktion, som indeholder ca. 35 % af rågyllens 
N-indhold og 55 % af fosforen. Det er især det organisk bundne kvælstof der separeres 
fra – organisk bundet kvælstof er langsomt optageligt for planterne og giver anledning til 
den største del af kvælstofudvaskningen. 
91 % af rågyllen bliver til en tynd, klar væskefraktion, der ikke bundfældes. Denne inde-
holder hovedsageligt kvælstof på ammoniumform, som bindes i jorden og er letoptage-
ligt.  
 
I beregningerne i ansøgningssystemet er det forudsat, at fiberfraktionen indeholder 35 % 
af rågyllens kvælstof og 55 % af fosformængden. Væskefraktionen indeholder således 65 
% af gyllens kvælstof og 45 % af gyllens fosfor. Da der kan udbringes 168 kg N/ha med 
væskefraktionen i stedet for 140 kg N/ha med rågylle, fraføres der forholdsvis flere DE 
med væskefraktionen, end der fraføres kvælstof med fiberfraktionen. 
 
I beregningerne i ansøgningssystemet er det forudsat, at fiberfraktionen indeholder ca. 
35 % af rågyllens kvælstof og 55 % af fosformængden. Væskefraktionen indeholder så-
ledes ca. 65 % af gyllens kvælstof og 45 % af gyllens fosfor. Ved separationen vil der 
sandsynligvis opkoncentreres en betydelig større andel af rågyllens fosforindhold, som 
dermed bortføres fra bedriften. 
 
Separationen påbegyndes, når den samlede produktion fra Kielsbjergvej 12 og Brok-
bjergvej 16 overstiger 407,6 DE. Det vil sige, at op til i alt 279,61 DE fra Brokbjergvej 
separeres. Rejectvandet, i alt 180,82 DE, indeholder 21.698 kg N og 3235 kg P og fiber-
fraktionen, der afsættes til BioEnergi Syd, indeholder 11.684 kg N og 3954 kg P, i alt 
98,79 DE. Den flydende del opbevares i gyllebeholderne, og fiberfraktionen opbevares i 
lukket container på den nye plads, hvor det nye gylleseparationsanlæg placeres, indtil 
afsætning til BioEnergi Syd. 
 
Udbringningen på arealerne vurderes i miljøgodkendelsen for Kielsbjergvej 12. 
 
Vurdering 
Regler om opbevaring af og overdækning af tørstoffraktioner (fast husdyrgødning) fore-
findes i husdyrgødningsbekendtgørelsen (teknologiudredning fra MST ” Separering af 
gylle med kemisk fældning, Ge.La.04.c) Det er ikke lovligt at opbevare fiberfraktionen i 
markstak (Teknologiudredning fra MST ”Overdækning af fiberfaktionen fra separeret gyl-
le, Ge.La.02). 
 
Aabenraa Kommune vurderer ud fra ovennævnte redegørelse, at der med de stillede vil-
kår om driften af gylleseparering er taget de nødvendige forholdsregler i forbindelse med 
eventuelle miljømæssige risici og konsekvenser forbundet med gylleseparering. 

6.4 Drift af gyllekølingsanlæg 
Redegørelse 
Den nye to-klimastald vil blive etableret med gyllekøling i gyllekanalerne. Gyllekølingen 
forventes i dette anlæg at reducere ammoniakfordampningen med ca. 18,5 % i forhold til 
referencesystemet. Reduktionen i fordampningen er meget afhængig af kølingsgraden. 
Se redegørelse for gyllekølingsanlæg i afsnit 5.  
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Gyllekølingsanlægget drives og kontrolleres efter producentens anvisninger. 
 
Vurdering 
Det vurderes, ud fra ovennævnte redegørelse i afsnit 5.1.2 og under henvisning til BAT- 
blad 19.05.09, at overfladetemperaturen i gyllekanalen sænkes således at ammoniak-
emissionen reduceres med 18,5 %.   

6.5 Opbevaring af fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 
Redegørelse 
Der er ikke etableret ny møddingsplads til opbevaring af dybstrøelse. 
Fast husdyrgødning og dybstrøelse fra 1,04 DE heste opbevares i gyllebeholder 1.1.5 
(bygning 11) og udbringes sammen med den flydende husdyrgødning fra slagtesvin og 
smågrise. 
 
Beregning af opbevaringskapacitet fremgår af afsnit 6.1. 
 
Fiberfraktionen fra den separerede gylle opbevares i godkendt container på vaskeplads, 
hvorfra den transporteres til biogasanlæg. 
 
Tabel 14 Opbevaringskapacitet for fast husdyrgødning, dybstrøelse og kompost 

Anlæg 
Kapaci-
tet i m³ 

Afløb til 
Opførel-

sesår 
Over-

dækning 
%     
før 

% 
efter 

Gyllebeholder 
(1.1.5) 

4.000 - 2010 teltdug 0 100 

Fibercontainer  30-40 - - lukket 0 

Køres 
til bio-

gas-
anlæg 

efter 
behov 

I alt       

 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at den beskrevne drift vedrørende fast gødning, dybstrøel-
se og fiberfraktion fra gylleseparering opfylder kravene til opbevaring jf. husdyrgød-
ningsbekendtgørelsen. 

6.6 Anden organisk gødning 
Redegørelse 
Der modtages ikke anden organisk gødning på bedriften. 

6.7 Håndtering og udbringning af husdyrgødning 

6.7.1 Generelt 

Redegørelse 
Da al markdriften foregår fra bedriften på Kielsbjergvej 12 er der redegjort for håndte-
ring og udbringning af husdyrgødning i miljøgodkendelsen for Kielsbjergvej 12, 6200 Aa-
benraa, herunder også BAT i forbindelse med håndtering og udbringning af husdyrgød-
ning. 
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7 Forurening og gener fra husdyrbruget 

7.1 Lugt 
Redegørelse 
Nærmeste nabo, der ikke er et landbrug, er Brokbjergvej 18, der ligger 273 m fra nær-
meste staldanlæg (1.1.3, bygning 6), der er hestestalden. Nærmeste byzone og samlet 
bebyggelse er Bovrup, der ligger 1020 m fra nærmeste staldanlæg, der er hestestalden. 
 
Beskyttelsesniveauet for lugt fra husdyrbruget omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 
12 er fastlagt i husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3. I bilaget er genekriterierne til en-
keltbeboelse, samlet bebyggelse og til eksisterende eller, ifølge kommuneplanens ram-
medel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde angivet. Såfremt den beregnede ge-
neafstand er større end den faktiske afstand, skal der give afslag. 
 
I www.husdyrgodkendelse.dk er alle stalde indtegnet og 1) den nærmeste enkeltbeboel-
se uden landbrugspligt og som ikke ejes af driftsherren, 2) den nærmeste samlede be-
byggelse og 3) det nærmeste eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, 
fremtidigt byzone- eller sommerhusområde markeret. It-ansøgningssystemet beregner 
geneafstande og gennemsnitafstande. Lugtgeneafstandene er beregnet som fuld besæt-
ning, hvor alle de eksisterende og nye staldeafsnit indgår i beregningerne. 
 
Tabel 15 Resultat af lugtberegning fra it-ansøgning 
 

 
 
* De tomme felter i tabellen betyder, at geneafstaden er større end 1,2 x geneafstanden og er ikke 
opgivet i tabellen fra ansøgningsskemaet. 
 
Som det fremgår af tabellen herover er alle afstandskrav til enkelt bolig, samlet bebyg-
gelse og byzone overholdt. 
 
Der er ikke andre ejendomme med over 75 DE indenfor 100 meter af naboejendomme 
eller indenfor 300 meter i forhold til samlet bebyggelse og byzone. Der er således ingen 
kumulation med andre ejendomme med et husdyrhold større end 75 dyreenheder. 
 
Anlæg  
Konsekvensområdet for ejendommens lugtafgivelse er beregnet ud fra FMK modellen. For 
det ansøgte projekt er konsekvensområdet beregnet til 855 m jf. IT-regneark version 
4.16a. Konsekvensområdet vil sige det område, hvor lugten fra ejendommen kan konsta-
teres – uden at den af den grund vurderes at være til gene for omgivelserne. 
 
Der er stillet krav om overbrusningsanlæg i staldene (er etableret i eksisterende stald), 
for på den måde at sikre, at grise har mulighed for afkøling i varme perioder. Samtidig 
kan en god drift og styring af overbrusning af gødearealer medvirke til at kontrollere dy-
renes gødeadfærd og dermed medvirke til at sikre, at husdyrgødningen hurtigt føres fra 
stald til lager. Herved mindskes både lugtgener og ammoniaktab, og muligheden for ud-
klækning af fluelarver reduceres. Endvidere kan overbrusningsanlæg have en positiv ef-
fekt på mængden af støv i stalden. 
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Håndtering og udbringning af husdyrgødning 
Håndtering af gødning uden for staldanlægget, herunder udslusning til opbevaringsan-
læg, omrøring og overpumpning til gyllevogn, kan også give anledning til lugt. De to gyl-
letanke er placeret i åbent land, og gyllen pumpes til beholderne gennem en pumpeled-
ning fra fortanken, herved er der ikke øget lugt i forbindelse med transport fra staldan-
læg til beholdere. 
 
På bedriften forventes det, at der etableres gylleseparationsanlæg. Den separerede gylle 
danner ikke flydelag, og der er fast overdækning på den ene af beholderne. Dette bety-
der, at der i forbindelse med overpumpning og udkørsel ikke er det samme behov for 
omrøring som for tanke, der indeholder rågylle, hvilket reducerer lugtafgivelsen fra den 
overdækkede gyllebeholder. 
 
Markstakke af ensilage og kompost  
Der etableres ikke markstakke af ensilage og kompost på ejendommen. 
 
Samlet vurdering 
Jf. § 16, stk. 4 i Husdyrbrugsbekendtgørelsen skal gyllebeholdere, indeholdende svine-
gylle, ved etablering indenfor 300 m af nabobeboelse, overdækkes, uanset om nærmeste 
nabo er en landbrugsejendom. På den baggrund er der stillet vilkår om overdækning af 
den nye gyllebeholder (1.1.5, bygning 11) på 4000 m3.  
 
Aabenraa Kommune vurderer ud fra ovennævnte redegørelse og de stillede vilkår, at 
godkendelsen ikke vil medføre øgede lugtgener for naboejendomme, samlet bebyggelse 
og byzone. Genekriterierne er overholdt, og den nye gyllebeholder overdækkes ifølge 
reglerne. Det vurderes på den baggrund, at ejendommens lokaliseringsforhold er tilfreds-
stillende for et landbrug af denne størrelse. Det må dog forventes, at beboelser indenfor 
konsekvensområdet på 855 m vil opleve øget lugt, idet lugtgeneafstanden øges ved det 
ansøgte projekt, men lugtgenerne er beregnet til at ligge under de fastlagte beskyttel-
sesniveauer for lugt. 

7.2 Fluer og skadedyr 
Redegørelse 
Fluebekæmpelse sker i overensstemmelse med Statens Skadedyrslaboratoriums ret-
ningslinjer. I alle staldafsnit anvendes der rovfluer, der leveres med faste intervaller. 
 
Der er på nuværende tidspunkt indgået aftale med ISS om rottebekæmpelse. Der er op-
sat et antal udvendige kasser med gift mod gnavere. ISS kontrollerer ca. hver anden 
måned, om kasserne skal efterfyldes med gift. 
 
Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af 
skadedyr (rotter mv.) 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende 
ud fra ovennævnte redegørelse. 

7.3 Transport  
Redegørelse 
Til- og frakørsel sker ad offentlig vej, Brokbjergvej og gennem Bovrup. Transporterne 
sker typisk i dagtimerme. Det forventes at virksomheden kan overholde Miljøstyrelsens 
vejledende støjgrænser. 
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Tabel 16 Transporter 

Transporter 

Før udvidelse 

 

Efter udvidelse  

 

Antal/ 

år 

Kapacitet 
pr. trans-

port 

Trans-
port-

middel 

Antal/ 

år 
Kapacitet pr. 

transport 

Trans-
port-

middel 

Færdigfo-
der/Tilskudsfode
r, fedt og fiske-
mel 

104 15-30 ton Lastbil 200 15-30 Lastbil 

Korn 0 - - 100 10-30 
Trak-

tor/Lastbil 

Halm, minibig-
baller 

5 5 ton Traktor 5 10 ton Traktor 

Sækkevarer, 
samt bigbags 

50 
max. 30 

ton 
Lastbil 50 max 30 ton Lastbil 

Fyringsolie 0 - - 
Efter 

behov. 
max. 30 ton Lastbil 

Dieselolie 0 - - 0 - - 

Levering af små-
grise (7,2 kg) 

0 - - 150 300 stk. Traktor 

Afhentning af 
smågrise (32 kg) 
og slagtesvin 

26 
30-230 
sl.svin 

Lastbil 150 
op til 600 
smågrise 

Lastbil 

Afhentning af 
døde dyr 

52 - Lastbil 52 Nok Lastbil 

Husdyrgødning 70  traktor 240 25 t traktor 

Mobilt separati-
onsanlæg 

0 - - 30 Anlægget Traktor 

Fiberfraktion 0 - - 24 30-40 m3 Lastbil 

Affald, dagreno-
vation 

52 - lastbil 52 - lastbil 

Affald, industri-
affald 

26 - lastbil 26 - lastbil 

Affald, øvrige 20 - Lastbil 20 - Lastbil 

Øvrige transpor-
ter 

20 - Diverse 20 - Diverse 

Transporter i alt 425   1119   

 
Interne transportveje fremgår af bilag 1.3 og transportvej for gylletransporter fremgår af 
miljøgodkendelsen for Kielsbjergvej 12, sammen med udbringningsarealerne.  
 
Der vil normalt blive udbragt husdyrgødning i april og maj måned.  
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I forbindelse med udvidelsen af besætningen vil antallet af transporter til og fra ejen-
dommen stige en del, men antallet øges ikke proportionalt med besætningens udvidelse, 
da der i mange tilfælde vil medtages større mængder per transport. 
 
Størsteparten af transporterne sker indenfor tidsrummet kl. 6-19, mens der i forbindelse 
med høst og udbringning af husdyrgødning vil kunne forekomme transporter i aften- og 
nattetimerne. 
 
Herudover forekommer transport med mindre biler og personbiler, herunder f.eks. dyr-
læge mv. 
 
Færdsel på offentlig vej reguleres af politiet efter færdselslovens regler. Ansøger opfor-
dres til kun at transportere gylle gennem Bovrup by på hverdage i tidsrummet kl. 8.00-
18.00. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at der er valgt de mest hensigtsmæssige transportveje til 
og fra ejendommen, og at de anførte transportveje for gylle til markerne medfører for-
holdsvis begrænsede gener for områdets beboere, idet der fortrinsvis køres uden for tæt-
tere bebyggede områder. 

7.4 Støj 
Redegørelse 
I nudriften fodres der med færdigfoder på ejendommen. Foderet blæses ind i fodersiloer-
ne, hvilket giver en del støj. Efter udvidelsen forventes det, at foderet vil blive fremstillet 
på ejendommen. Male/blandeanlægget vil komme til at køre om natten, hvor afregningen 
for strømforbruget er lavest. Foderforarbejdningen kommer til at foregå i en ny og afluk-
ket foderlade, og forventes ikke at give anledning til gener for den omkringliggende be-
boelse. 
 
Levering af foder vil efter udvidelsen primært foregå ved aflæsning i korngrav. Dette for-
ventes at give anledning til reduktion af støjniveauet i forhold til den nuværende ind-
blæsning af foderet. 
 
Kompressoren forventes ikke at kunne høres udenfor anlægget. 
 
I høstsæsonen kan der forekomme støj fra korntørringsanlægget, der er placeret i foder-
laden. 
 
I forbindelse med gylleudbringning kan der forekomme kørsel i aften- og eventuelt også i 
nattetimerne. Ved intensiv kørsel i kortere perioder med optimale udbringningsforhold vil 
varigheden og intensiteten af støj- og lugtgener hermed reduceres. 
 
Med hensyn til kørsel kan der ske ændringer i driftstiden, idet leverandører kan ændre 
ruter, og nogle firmaer kører med 2-holdsskift. 
 
Tiltag mod støjkilder 
Der er udover ovennævnte tiltag ikke foretaget yderligere for at dæmpe støjkilderne. 
Dette er ikke skønnet nødvendigt grundet anlæggets placering i forhold til naboer og ar-
ten af støjkilder. Alle stalde er isolerede, og alt foder tippes af i en korngrav og flyttes 
med kædeelevator. Alle ventilatorer er nye og derfor af en støjsvag type. 
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Tabel 17 Støjkilder 

Støjkilde Placering Driftstid 

Ventilationsafkast På staldene 1.1.1 og 1.1.2 Hele døgnet 

Fodringstider - 06.00-23.00 

Male-/blandeanlæg 1.1.2 (bygning 9) 
Om natten (Hele 

døgnet) 

Udkørsel af husdyrgødning og 
separering af gyllen 

Udkørsel fra de to gyllebehol-
dere 1.1.4 og 1.1.5 (bygning 

8 og 11) 

Separering af gylle mellem ny 
fortank (10) og på vaskeplads 

(12) 

Primært indenfor 
normal arbejdstid 

 

I en kort periode 
også aften/nat 

Lastbiler m.v. - 
Primært indenfor 
normal arbejdstid 

Markvanding - - 

Korntørringsanlæg I foderladen 
Om dagen i høstsæ-

sonen 

Mobil kompressor I stalde under rengøring 
Indenfor normal 

arbejdstid 

Støjkilderne fremgår af bilag 1.13 
 
Vurdering 
I Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune er der i Hovedstrukturdelen anført følgen-
de i afsnittet 7.1 Landbrug: 
 
7.1 Landbrug 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at landbrug drives på en sådan måde, at der tages størst mulig hensyn til naboer, natur, 
miljø, landskab og kulturhistoriske interesser 
at landbrugets bygningsmasse placeres hensigtsmæssigt i forhold til naboer, natur, miljø, 
landskab og kulturhistorie. 
 
I afsnittet 6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter er anført følgende: 
6.5 Forebyggelse af miljøkonflikter 
Byrådets mål er (kun mål relevante for støj fra virksomheder er medtaget) 
at forebygge og begrænse forurening i form af støj, støv og lugt m.v. fra virksomheder 
og trafik. 
 
Kommunen er i Kommuneplanen opdelt i 4 geografiske områder med udgangspunkt i 
bymønsteret. 
De 4 områder benævnes Øst, Nord, Syd og Vest. 
Landbruget Brokbjergvej 16, 6200 Aabenraa er beliggende i Det åbne land, Øst og har 
driftsarealer beliggende i det samme område. 
Kommuneplanen fastsætter for Det åbne land, Øst ikke retningslinjer for støjbelastning, 
der er til hindring for udvidelsesmulighederne for landbruget. 
 
Denne miljøgodkendelse regulerer støjudsendelse fra ejede og forpagtede arealer. Støj-
udsendelse fra arealer med gødningsudbringningsaftaler reguleres i forhold til ejeren af 
disse arealer. 
 
Landbrugets driftsbygninger på adressen Brokbjergvej 16, 6200 Aabenraa er beliggende i 
Det åbne land, Øst. 
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Udsendelse af støj fra driftsbygningerne og området i umiddelbar nærhed af disse vil væ-
re uden betydning for de i kommuneplanen beskrevne planlagte områder, eksempelvis 
boligområder, erhvervsområder, sommerhusområder, lokalbyer og landsbyer. 
Afstanden til boligområder i lokalbyen Bovrup-Varnæs er større end 1000 meter. 
 
Driftsarealer hørende til landbruget er beliggende i umiddelbar nærhed af driftsbygnin-
gerne. 
Afstanden fra driftsarealer til boligområder i lokalbyen Bovrup-Varnæs er større end 1000 
meter. 
Afstanden fra driftsbygningerne/-arealerne til grænsen til Sønderborg Kommune er større 
end 1000 meter. 

7.5 Støv 
Redegørelse 
I forbindelse med levering af foder osv. kan der opstå støvgener, hvilket dog ofte er af 
begrænset karakter. Foderforbruget vil stige med udvidelsen, men da alt arbejdet med 
foderet kommer til at foregå i en lukket foderlade, forventes der ikke at komme væsent-
lige øgede støvgener efter udvidelsen. 
 
Driften må ikke medføre væsentlige støvgener udenfor anlægget. Ansøger opfordres til 
hensynsfuld kørsel på grus- og markveje, så støvgener minimeres. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at støvgener fra ejendommen ikke vil give anledning til 
væsentlige problemer. Dog henvises der til god landmandspraksis – at al transport til og 
fra ejendommen, for at begrænse støvgener, skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at 
alle aktiviteter på ejendommen skal planlægges, herunder også levering og udkørsel, 
således at omgivelserne påvirkes mindst muligt.  

7.6 Lys 
Redegørelse 
På bygning 3, slagtesvinestald 1.1.1 er der et udendørs lysstofrør over døren til forrum-
met på den vestvendte facade, ved pladsen ved bygningens nordlige gavl, samt på nord-
gavlen af den nye foderlade. 
 
Der er vinduer i alle stalde og lyset er tændt, når der arbejdes i staldene. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at belysningen ikke vil give anledning til væsentlige pro-
blemer, eller vil være til gener for omkringboende, eller i konflikt med landskabelige hen-
syn.  

7.7 Ammoniak – generel reduktion  
Redegørelse 
Det generelle krav om reduktion af ammoniak for husdyrbrug omfattet af husdyrgodken-
delseslovens § 12 er fastlagt i husdyrbrugbekendtgørelsens bilag 3. For ansøgninger 
fremsendt i 2008 gælder det, at det generelle krav om reduktion af ammoniakemissionen 
fra stald og lager i forhold til bedste staldsystem med normtal 2005/2006 er 20 %. 
 
Ansøgningen er indsendt første gang den 21. december 2008. 
Der er valgt følgende ammoniakreducerende virkemidler: 
 

- Etablering af 2-klimastald med delvis spaltegulv til smågrise (1.1.2) 
- Etablering af gyllekøling i stald 1.1.2 
- Overdækning af ny gyllebeholder på 4000 m3 (1.1.5) 
- 4 heste er udegående minimum 3 måneder om året 

 
Hestene går ude i sommerperioden, af dyrevelfærdsmæssige årsager. 
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Tabel 18. Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra ansøg-
ningssystemet 

 
 
Vurdering 
Med det valgte staldsystem (To-klimastald, delvist spaltegulv) i stald 1.1.2, gyllekøling i 
stald 1.1.2 og overdækning af ny gyllebeholder på 4000 m3 er det generelle ammoniak-
krav overholdt. 

7.8 Ammoniak – individuel reduktion  
Produktionen på Brokbjergvej 16, 6200 Aabenraa medfører dannelse af husdyrgødning 
(gylle, fast gødning), som indeholder store mængder af næringsstoffer (kvælstof, fosfor 
m.fl.), der ved uhensigtsmæssig behandling vil kunne tilføres naturområder og vandmil-
jø. 
 
På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udslip af 
luftbåren kvælstof (ammoniakfordampning). 
 
Som en følge af bekendtgørelsens (bek. om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyr-
brug) beskyttelsesniveauer gælder for ammoniak et generelt reduktionskrav for godken-
delsespligtige husdyrbrug. Det indebærer, at der i forbindelse med alle miljøgodkendelser 
er fastsat et generelt standardkrav til reduktion af ammoniakemissionen fra stald og la-
ger. For ansøgninger indsendt i 2008 er kravet en 20 % reduktion. Kravet vedrører alene 
reduktion af den forøgede emission, altså ammoniakemissionen fra selve udvidelsen, 
samt for stalde der renoveres. Det fremgår af det elektroniske ansøgningssystem, at det-
te reduktionskrav er overholdt. 
 
Tabel 19. Resultaterne fra beregningerne af den generelle ammoniakemission fra ansøg-
ningssystemet. 

 
Det fremgår af ansøgningen, at den ansøgte udvidelse vil give anledning til en meremis-
sion af ammoniak på 2.028 kg N/år, og at husdyrbrugets samlede emission herved bliver 
på 4.071 kg N/år. 
 
Kvælstof og fosfor er begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et natur-
område belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret artssam-
mensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f.eks. stor 
nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og kon-
kurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Re-
sultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og naturtyper-
nes tilstand ændres. 
Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre til ændret artssammensæt-
ning. 
Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indirekte i 
form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker. 
 
Eutrofiering af naturligt næringsfattige arealer såsom visse overdrev, heder og moser 
bevirker således, at plantevæksten ændrer sig og bliver kraftig og tæt. Derved forsvinder 
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et stort antal lave og lyskrævende plantearter, og temperaturen ved jordoverfladen fal-
der (”mikroklimaet” ændrer sig). Det medfører, at arter, som kræver et varmt mikrokli-
ma (dagsommerfugle, mange biller og andre insekter), forsvinder. 
 
Naturarealer på ejendommen 
Følgende naturarealer har Aabenraa kommune besigtiget og/eller analyseret ud fra kort 
og luftfoto: 
 

- Alle arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor en radius af 1 km fra 
anlægget (overdrev ca. 1000 m VSV for anlægget og 7 vandhuller 150-1000 m fra 
anlægget)  

 
Al husdyrgødning, undtagen fast gødning fra 4 udegående heste, fraføres Brokbjergvej 
16 og tilføres Kielsbjergvej 12 og biogasanlæg. Alle vurderinger vedrørende naturarealer 
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor/på udbringningsarealerne foretages i 
miljøgodkendelsen for Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa. 
 
Naturarealerne omfatter 1 overdrev og 7 vandhuller. Arealerne er beskrevet under hhv. 
afsnittet ”Husdyrgodkendelseslovens § 7” og ”Naturbeskyttelseslovens § 3” nedenfor. 
 
Naturtyperne er alle beskyttede i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Ingen af § 3 
områderne er i kommuneplanen for Aabenraa Kommune udpeget som ”naturområder”, 
”særligt næringsfattige naturarealer” og ”områder med naturinteresser”. 
 
Baggrundsbelastningen i området er på ca. 20 kg N/ha pr. år (Atmosfærisk deposition 
2008. NOVANA, Faglig rapport nr. 761, 2010 og 
http://www.dmu.dk/Luft/Luftforurenings-modeller/Deposition/). 
 
Husdyrgodkendelseslovens § 7 
For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod eutrofiering 
med ammoniak må den luftbårne ammoniakdeposition (nedfald) fra husdyrbrug til natur-
arealer omfattet af § 7 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om mil-
jøgodkendelse mv. af husdyrbrug, med senere ændringer, ikke øges, hvis afstanden er 
mindre end 300 meter (bufferzone I). Er afstanden mellem anlæg og § 7-området mel-
lem 300 meter og 1000 meter, må merbelastningen af ammoniak i naturområdet ikke 
overskride 0,3-0,7 kg N/ha/år (afhængig af antallet af andre husdyrbrug med mere end 
75 DE, der ligger indenfor 1000 m af både produktionsanlægget og §7-naturarealet (buf-
ferzone II)). 
 
De naturområder, der er omfattet af § 7 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v., 
er: 
1) Højmose 
2) Lobeliesø 
3) Hede større end 10 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende 
udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
4) Overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og belig-
gende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder 
5) Hede, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor interna-
tionale naturbeskyttelsesområder 
6) Overdrev, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende indenfor in-
ternationale naturbeskyttelsesområder 
7) Ammoniakfølsomme søer, herunder kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger og 
brunvandede søer og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og be-
liggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Det fremgår af Husdyrgodkendelseslovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttel-
sesniveauet, der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og 
skabe overensstemmelse med habitatdirektivforpligtigelserne. Kommunen er dog forplig-
tet til at foretage en konkret vurdering af, om beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt til at 
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sikre naturområderne den fornødne beskyttelse. Vurderes det ikke at være tilfældet (kun 
i særlige tilfælde), kan kommunen stille forurenings begrænsende vilkår, som rækker ud 
over ovennævnte fastsatte beskyttelsesniveauer. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7) 
Der ligger ingen naturområder indenfor 1000 meter fra anlægget, som er omfattet af 
Husdyrgodkendelseslovens § 7, jf. kort 1. Nærmeste naturområde (et overdrev), der er 
omfattet af § 7, ligger 4,4 km nordnordvest for staldanlægget. Merdepositionen på over-
drevet er beregnet til 0,007 kg N/ha/år, og den totale deposition på området er beregnet 
til 0,015 kg N/ha/år i IT-ansøgningssystemet.  
 

 
Kort 1. Naturområder omfattet af Husdyrgodkendelseslovens § 7, med bufferzoner og 
nærmeste Natura 2000 områder.  
 
Vurdering (arealer omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 7) 
Nærmeste naturareal (et overdrev)omfattet af § 7 ligger ca. 4,4 km fra staldanlægget, 
og både merdepositionen og den totale deposition til området er meget lille jf. redegørel-
se ovenfor, og ligger langt under det fastlagte beskyttelsesniveau på 0,7 kg N/ha/år. Det 
er på den baggrund vurderet, at udvidelsen ikke vil påvirke arealet negativt, og der stil-
les ikke yderligere vilkår i forhold til anlægget og ammoniakemissionen herfra til over-
drevet. 
 
Kumulation 
Da ejendommen ligger mere end 1000 meter fra nærmeste § 7 naturområde og bidraget 
til ammoniakdeposition er meget lille, og vurderet ikke at være væsentlig på grund af 
den store afstand, er der ikke undersøgt for andre ejendomme med mere end 75 DE. 
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§ 3 natur 
Jf. Husdyrgodkendelseslovens § 23 skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om 
der forekommer andre naturarealer end ovennævnte ”§ 7-arealer”, som kan blive påvir-
ket af ammoniakemissionen fra Brokbjergvej 16. 
 
Desuden gælder det jf. Naturbeskyttelseslovens § 3, at tilstanden af visse naturarealer 
ikke må ændres, når de har et vist areal, naturindhold m.m. 
 
Endeligt gælder ifølge kommuneplanens udpegning af særligt næringsfattige naturarea-
ler, at der på eller i nærheden af disse arealer ikke må ske etablering eller udvidelse af 
husdyrbrug eller andet, som i væsentlig grad forringer den biologiske mangfoldighed, og 
der skal foretages en konkret vurdering af, om påvirkningen af naturarealerne er uaccep-
tabel høj. 
 
Redegørelse (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3) 
Vestsydvest for staldanlægget ligger et overdrev omfattet af § 3 i en afstand af 1050 m. 
Der er foretaget beregninger på merdepositionen og den totale deposition fra anlægget 
til følgende punkt og naturområde (kort 2): 
 

1. Overdrev 1050 meter vestsydvest for Brokbjergvej 16 (§ 3 natur) 
Merdeposition: 0,08 kg N/ha/år 
Total deposition: 0,15 kg N/ha/år 

 

 
Kort 2. Naturområder omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, Der er beregnet ammo-
niakdeposition til nærmeste punkt i overdrevet (område A).  
 
Nedenfor er gennemgået de arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, der ligger i 
nærheden af ejendommens anlæg. Det drejer sig om et overdrev og et antal vandhuller. 
Der ligger ikke § 3 naturarealer i tilknytning til hestefolden på 0,27 ha. (jf. kort 2). 
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Område A: Overdrev 1050 m vestsydvest for Brokbjergvej 16 
 

DB_IDENT 200102409 (besigt. 19/3 2010) 

Naturtype/undertype Surt overdrev  

Lokalitetsbeskrivelse Overdrevet ligger som et stærkt skrånende 
areal ved bunden af Brokbjerg. Det er græsset 
med spredt bevoksning af vedplanter. Det 
fremstår med moderat naturtilstand, der er 
næringspåvirket af ovenforliggende dyrkede 
marker, som har terrænfald til overdrevet. 

 

Lokalisering i forhold til anlæg 1050 m vestsydvest for staldanlægget 

Lokalisering i forhold til arealer 1050 m vestsydvest for hestefold 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

Merdeposition: 0,08 kg N/ha/år 

Totaldeposition: 0,15 kg N/ha/år 

N-tålegrænse 10-20 kg N/ha/år 

Betydning som levested for bilag IV-arter Vurderes at være leve- og ynglested for mark-
firben, da arten har sit naturlige levested på 
bl.a. overdrev 

Natura 2000 område - 

Kommuneplan/regionplan - 

Fredning - 

 
Område: B 
 

Vandhullets navn: Regnvandsbassin nr. 48 (besigt. 28/3 2007) 

Matr. nr. 7000a Bovrup, Varnæs – syd for matr. nr. 119 

Se registrering i naturdata:  
http://www.naturdata.dk/formedit.aspx?AktId=415737&OnlyShow=1 

Naturtype/undertype Vandhul (sø) 

Lokalitetsbeskrivelse Næringsrigt vandhul med dunhammer og tagrør 

Lokalisering i forhold til anlæg 430 m øst for staldanlæg 

Lokalisering i forhold til arealer 490 m øst for staldanlæg 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

- 

N-tålegrænse Mange søer og vandhuller er eutrofieret som 
følge af næringstilførsel fra andre kilder.  

Betydning som levested for bilag IV-arter - 

Natura 2000 område - 

Kommuneplan/regionplan - 

Fredning - 
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Område: C 
 

Vandhullets navn: Sted ID 260656 (besigt. 23/6 2006)  

Se registrering i naturdata:  
http://www.naturdata.dk/formedit.aspx?AktId=2644&OnlyShow=1&ShowBack=0 

Naturtype/undertype Vandhul (sø) 

Lokalitetsbeskrivelse Næringsrigt vandhul med dunhammer og tagrør 

Lokalisering i forhold til anlæg 1000 m vest for staldanlæg 

Lokalisering i forhold til arealer 950 m vest for staldanlæg 

N-deposition 
(merdeposition og totaldeposition) 

- 

N-tålegrænse Mange søer og vandhuller er eutrofieret som 
følge af næringstilførsel fra andre kilder.  

Betydning som levested for bilag IV-arter - 

Natura 2000 område - 

Kommuneplan/regionplan - 

Fredning - 

 
Overdrev 
Område A 
Naturarealet er et overdrev omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Overdrevet ligger 
ca. 1050 meter vestsydvest for anlægget på den vestlige nederste side af Brokbjerg – et 
meget skrånende terræn med flere overdrevskarakterarter og lidt krat hist og her. Mod 
Vest grænser overdrevet op til en vej, mens det mod øst grænser op til intensivt dyrkede 
landbrugsarealer, der har terrænfald til overdrevet. Af indikatorarter for naturtypen er 
registreret alm. brunelle, håret høgeurt og knold ranunkel. Overdrevet er kreatur- og 
hestegræsset og naturtilstanden vurderes at være moderat.  Næringsstoffer fra gødsk-
ning af de ovenforliggende marker er en trussel for overdrevets tilstand. 
 
Depositionsberegningen viser, at anlægget bidrager med en merdeposition på 0,08 kg 
N/ha/år til overdrevet, og den totale deposition er 0,15 kg N/ha/år. 
 
Vurdering 
Tålegrænsen for sure overdrev er vurderet til at ligge mellem 10-20 kg N/ha/år, og for 
dette overdrev vurderes tålegrænsen på baggrund af ovennævnte redegørelse at ligge i 
den øvre ende af intervallet. Med en baggrundsbelastning på ca. 20 kg N/ha og en meget 
lille merdeposition på 0,08 kg N/ha/år er det vurderet, at udvidelsen på Brokbjergvej 16 
ikke vil forringe naturtilstanden på overdrevet. Der stilles derfor ikke yderligere vilkår i 
forhold til anlæggets ammoniakemission. 
 
Overdrevet vurderes at være leve- og ynglested for markfirben, da arten har sit naturlige 
levested på bl.a. overdrev, og ifølge DMU´s ”Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets 
bilag IV” (Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007) findes i området. 
 
Vandhuller 
Der forekommer en række vandhuller indenfor ca. 1 km fra anlægget (B, C, D, E, F, G, 
H). Af disse vandhuller er H, der ligger ca. 190 m syd for svinestalden sandsynligvis en 
fejlregistrering. Vandhullerne ligger på lerjord og er alle næringsrige og dermed robuste 
overfor en begrænset næringstilførsel. 
 
Vurdering 
Det vurderes, at den luftbårne ammoniakdeposition fra anlægget på Brokbjergvej 16 har 
en meget begrænset negativ effekt. Hovedkilden til næringsberigelse af vandhullerne 
vurderes at være overfladevand fra dyrkede arealer, dels som vand, der løber på jord-
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overfladen til vandhullerne, dels som næringsberiget overfladevand, der løber til vand-
hullet via rodzonen på dyrkede arealer. Ammoniak fra anlægget vurderes på den bag-
grund ikke at forringe naturtilstanden i vandhullerne. Der er ikke registreret bilag IV ar-
ter jf. ”Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007” i vandhullerne. 
 
Vandløb 
Vurdering 
Vandløbene i området vurderes, ikke at blive påvirket af luftbåren ammoniak fra anlæg-
get, idet den tilførte mængde fra luften er meget begrænset i forhold til den mængde 
næringsstof, der udledes fra dyrkede arealer. Udbringningsarealerne vurderes i miljøgod-
kendelsen for Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa. 
 
Natura 2000 
Kommunen skal vurdere, om produktionen vil være i overensstemmelse med EF-
habitatdirektiv-forpligtelserne. Det omfatter bl.a. at produktionen ikke medfører negative 
påvirkninger af de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget i internationale 
naturbeskyttelsesområder, og forholdene for arter omfattet af direktivets bilag IV må 
ikke forringes.  
 
Redegørelse og vurderinger vedr. arter med særligt strenge beskyttelseskrav (Bilag IV-
arter) findes i afsnit 8.7. 
 
Driftsbygningerne på Brokbjergvej 16 ligger ca. 3,4 km nordnordøst for det nærmeste 
internationale naturbeskyttelsesområde, der er ”Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode 
Skov”, der både er EF-habitatområde, H83, og EF-fuglebeskyttelsesområde, F68, se kort 
1.  
 
Udpegningsgrundlaget for H83 er: 
 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 
7220 * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 
7230 Rigkær 
9120 Bøgeskove på morbund med kristtorn 
9130 Bøgeskove på muldbund 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 
91E0 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 
 
Udpegningsgrundlaget for F68 er: 
 

F 68 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og 
Rode Skov 

Vejledning 

Hvepsevåge   Y   F1 

Rørhøg   Y   F3 

Isfugl   Y   F3 

 

• F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler 
regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% eller mere af den natio-
nale bestand. 

• F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi fore-
komsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af spredt 
forekommende arter. 
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Der er foretaget beregninger på merdepositionen og den totale deposition fra anlægget 
til nærmeste punkt i Natura 2000 området. 
 

1. H83 og F68 ”Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov” SSV for Brokbjergvej 16 
Merdeposition: 0,005 kg N/ha/år 
Total deposition: 0,009 kg N/ha/år 

 
Vurdering 
Da ejendommen ikke er beliggende i, eller omfatter arealer indenfor Natura 2000 områ-
derne, vurderes ammoniakfordampning umiddelbart at være eneste potentielle påvirk-
ning af de nævnte internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Ud fra ovennævnte beregninger vurderes den samlede deposition på Natura 2000 områ-
det at være så lav, at den ikke har nogen væsentlig betydning for de naturtyper og arter 
området er udpeget på grundlag af. 
 
Ammoniakdepositionen aftager eksponentielt med afstanden fra punktkilden. Ammoniak-
tabet fra bedriften vil derfor ikke bidrage til målbar merbelastning af andre internationale 
naturbeskyttelsesområder, der ligger i en større afstand fra anlægget. 
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8 Påvirkninger fra arealerne  

8.1 Udbringningsarealerne 
Redegørelse 
Miljøgodkendelsen omfatter kun et enkelt areal, der anvendes til hestefold. Al husdyr-
gødning undtagen 0,34 DE fra heste, overføres til Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa eller 
til biogasanlæg og udbringningsarealerne vurderes i miljøgodkendelsen for Kielsbjergvej 
12. Placeringen af hestefolden fremgår af oversigtskort herunder. Arealet ligger i Aaben-
raa Kommune. 

  
Kort 3. Græsningsareal tilhørende Brokbjergvej 16. 
 
Det er oplyst i ansøgningen, at husdyrbruget råder over 0,27 ha græsningsareal, der er 
ejet af ansøger. 
 
Samtidig med ansøgning om miljøgodkendelse på Brokbjergvej 16 søges der også om 
miljøgodkendelse på Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa, der også ejes af ansøger.  
Der etablerer et mobilt gyllesepareringsanlæg, der skal separere gyllen på begge ejen-
domme.  
 
På Brokbjergvej 16 produceres der i alt 279,61 DE svinegylle og 1,04 DE dybstrøelse fra 
heste. 0,35 DE dybstrøelse fra heste afsættes på areal tilhørende Brokbjergvej 16. 
 
I etape 1 afsættes der op til 114,11 DE svinegylle og 1,04 DE dybstrøelse fra heste til 
Kielsbjergvej 12, og når dyreholdet overstiger 407,66 DE samlet for de to ejendomme 
starter separationen af gylle på begge ejendomme (etape 2), og der afsættes forarbejdet 
husdyrgødning i form af rejektvand på i alt 180,82 DE og 1,04 DE dybstrøelse fra heste 
til Kielsbjergvej 12. I etape 2 afsættes 98,79 DE fiberfraktion til BioEnergy Syd. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger og andre fredninger 
Der er ingen beskyttede sten- og jorddiger eller andre fredninger på eller ved ejendom-
men eller ejendommens areal. 
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Vurdering 
Aabenraa kommune vurderer, at udbringningsarealet på 0,27 ha ejet areal harmonerer 
med det ansøgte hestehold, og der stilles ikke yderligere krav. 
 
Udbringningen af husdyrgødning på arealerne er vurderet i miljøgodkendelsen for Kiels-
bjergvej 12, 6200 Aabenraa. 

8.1.1 Arealanvendelse 

Redegørelse 
Fremgår af miljøgodkendelse for Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa. 

8.2 Beskyttet natur 
Nedennævnte afsnit omhandler kun arealet på 0,27 ha, der hører til Brokbjergvej 12, 
6200 Aabenraa. 
Vurderingen af alle udbringningsarealer fremgår af miljøgodkendelse for Kielsbjergvej 12, 
6200 Aabenraa. 

8.3 Nitrat til grundvand 
Redegørelse 
Bedriftens areal på 0,27 ha ligger ikke i nitratfølsomt indvindingsområde.  
 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af det beskrevne at grundvandsbeskyttelsen 
er tilstrækkelig. 

8.4 Nitrat til overfladevand – vandløb, søer og kystvande 
Kvælstof, herunder nitrat, der føres til overfladevand, stammer hovedsageligt fra gødsk-
ningen på landbrugsarealer. En del af den tilførte kvælstof optages ikke af afgrøden på 
marken men siver igennem rodzonen til det øvre grundvand eller løber via dræn og grøf-
ter til vandløb, søer og i sidste ende til havet. 
Undervejs omdannes en stor del af de nedsivende kvælstofforbindelser til luftformigt 
kvælstof via en proces kaldet kvælstofreduktion. Hvor stor kvælstofreduktionen er, af-
hænger af jordbundstypen (reduktionspotentialet), og hvor hurtigt nitraten føres til vand-
løb eller søer. På drænede arealer føres nitrat væsentligt hurtigere til vandmiljøet end på 
udrænede arealer, hvor det skal føres via grundvandet til vandmiljøet. Når kvælstoffet er 
nået ud i vandløbene, er reduktionen meget lav, ca. 2 %. Dvs. at størstedelen af den 
kvælstof, der føres til vandløb, ender i havet (DMU faglig rapport nr. 616, 2007 - Kvæl-
stofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et nati-
onalt kort). Føres vandet gennem søer, sker der en yderligere reduktion på gennemsnit-
lig 400 kg N/ha søbund. 
 
Når nitrat kommer ud i vandmiljøet, påvirker det naturen ved, at det bruges af planterne 
som næringsstof og giver en større planteproduktion af sump- og undervandsplanter 
samt alger, der i høje koncentrationer giver uklart vand. Normalt anses kvælstof i vand-
løbene ikke for at have stor betydning for levevilkårene for planter, fisk og andet dyreliv. 
Her er det som regel andre faktorer, fx de fysiske forhold, der er mere afgørende for 
plante- og dyrelivet (Næringsstoffer - arealanvendelse og naturgenopretning, Temarap-
port fra DMU 13/1997). En reduktion i udvaskning af kvælstof (og andre næringsstoffer) 
vil dog utvivlsomt føre til en mindre grødevækst og en mindre produktion af organisk stof 
i vandløbet, hvilket vil forbedre miljøtilstanden og leveforholdene for dyrelivet samt give 
mindre tilførsel af organisk stof og næringsstoffer til søer og havet. Kraftig grødevækst 
kan reducere iltindholdet i vandløbet med deraf negativ virkning på dyrelivet til følge. 
 
Redegørelse 
Ejendommens areal, der anvendes til hestefold, ligger ikke indenfor områder, der er ud-
peget som nitratklasse 1, 2, eller 3, og der er således, iht. lovgivningens beskyttelsesni-
veau for nitrat til overfladevand, ingen krav om reduceret husdyrtryk. 
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For ejendommens areal, der anvendes til hestefold, er beskyttelsesniveauerne for nitrat 
til overfladevand overholdt ved harmonikravet, reduktionspotentialet ligger mellem 0-50 
% og arealet afvander til Als Fjord, der ligger uden for Natura 2000 områder. 
 
Vurdering 
Arealet på 0,27 ha, der hører til ejendommen, udgør en meget lille andel af det samlede 
landbrugsareal i området og anvendes kun til græsning. Arealet ligger udenfor nitratklas-
serne 1-3 og beskyttelsesniveauerne for nitrat til overfladevand er overholdt. 
 
Da det vurderes, at der ikke sker forøget udvaskning af kvælstof fra udbringningsarealet 
i forhold til førsituationen, og da arealet ikke grænser op til beskyttet natur eller afvander 
direkte til vandløb eller målsatte søer vurderes det, at arealanvendelsen ikke vil medføre 
en ændring i negativ retning af beskyttet natur. 

8.5 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande 
Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs 
vandløb og fra drænede lavbundsarealer. Også hvor jordens P-tal (mængden af opløst 
fosfor i jordvandet) er højt, kan der være et stort fosfortab. Humusjords evne til at binde 
fosfor er særlig dårlig, mens jern i oxideret form kan binde fosfor. Derfor er risikoen for 
udvaskning af fosfor stor på lavbundsarealer bestående af humusjord med begrænset 
jernindhold, dvs. på lavbundsarealer som ikke er omfattet af okkerklasse I. 
 
I Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug af 31.03 2009 er der 
fastsat beskyttelsesniveauer i forhold til fosforoverskud gældende kun for husdyrbrugs-
projekter med udbringningsarealer, der afvander til Natura 2000 vandområder, som er 
overbelastet med fosfor. 
Kortværket, der angiver disse Natura 2000 områder, omfatter ikke oplandene til Natura 
2000 søtyper, som klassificeres som sårbare recipienter. 
 
Kravet til fosforoverskud på udbringningsarealer, der ligger indenfor områder, som af-
vander til Natura 2000 vandområder overbelastet med fosfor, afhænger af jordtype, 
dræningsforhold og fosfortal. Der stilles krav til fosforoverskud på drænede lerjorder og 
lavbundsarealer, herunder drænede og grøftede sandjorder. Fosforoverskud må ikke 
øges på lavbundsarealer, der er drænede/grøftede, og som ikke har et højt indhold af 
jern. 
Der stilles ikke krav til fosforoverskud, hvis der i den ansøgte situation kan dokumenteres 
fosforbalance for husdyrbruget. Beregninger af fosforoverskud omfatter ikke tilført fosfor 
i handelsgødning. 
 
Øvrige landbrugsarealer, som ligger uden for oplande til et fosforoverbelastet Natura 
2000 vandområde, beskyttes jf. lovgivningen kun via harmonireglerne. 
 
I forhold til sårbare naturområder med særlig lokal eller regional værdi (f. eks. målsatte 
søer, grusgravsøer, fjorde) udenfor Natura 2000 områder kan kommunen, hvis det vur-
deres nødvendigt, skærpe beskyttelsen. 
 
Redegørelse 
Der tilføres årligt 6 kg fosfor til marken (0,27 ha) i ansøgt drift. Ifølge ansøgningen tilfø-
res der mindre fosfor (21,9 kg P/ha/år) end der fraføres (26,9 kg P/ha/år), hvorved der 
ikke er et beregnet fosforoverskud som følge af hesteholdet. 
 
Resterende gødning afsættes til Kielsbjergvej 12, der i alt modtager 3235 kg fosfor fra 
bedriften i form af rejektvand fra gylleseparering og dybstrøelse fra heste. Fiberfraktio-
nen fra gyllesepareringen i alt 3954 kg fosfor afsættes til BioEnergi Syd. Alternativt af-
sættes al den useparerede husdyrgødning til Kielsbjergvej 12, i alt 7189 kg fosfor. 
 
Husdyrbrugets areal på 0,27 ha afvander til Als Fjord via Bovrup Bæk, og arealet ligger 
dermed ikke i opland til et Natura 2000, der i henhold til Skov- og Naturstyrelsens kort-
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værk er overbelastet med fosfor. Derfor skal der ikke, i henhold til lovgivningen, stilles 
krav til fosforoverskuddet på bedriften. 
 
Vurdering 
Aabenraa kommune finder ikke, at der i den konkrete sag er særlige forhold, som kan 
begrunde en fravigelse af det generelle beskyttelsesniveau i forhold til udvaskning af fos-
for til vandmiljøet. Bedriftens areal er ikke hverken drænet, kuperet eller vandløbsnært 
og ligger ikke i opland til sårbare og målsatte søer. 

8.6 Natura 2000 
Redegørelse 
Arealet, der hører til Brokbjergvej 16. Ligger ikke i oplandet til Natura 2000 vandområ-
der. 
Vurdering af udbringningsarealerne for husdyrgødning vurderes i miljøgodkendelsen for 
Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa. 

8.7 Påvirkninger af arter med særlig strenge beskyttelseskrav (bi-
lag IV) 

I habitatdirektivets Bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse 
overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. 
Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde 
ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at 
arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. 
 
I det følgende vurderes forekomsten af de bilag IV arter, hvor projektområdet ligger in-
denfor eller i nærheden af artens naturlige udbredelse. Der er søgt efter registreringer 
indenfor de seneste 10 år i Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV, Faglig 
rapport fra DMU nr.635, 2007, og naturdatabaser på www.naturdata.dk. Der er i databa-
serne ingen registreringer af de pågældende arter i eller omkring projektets udbredelses-
område.  
 
Redegørelse 
Spidssnudet frø. Spidssnudet frø er almindeligt udbredt over det meste af landet. Den 
har haft en tilbagegang i de sydøstlige dele af Danmark, men der er ikke længere doku-
mentation for en tilbagegang i de øvrige dele af landet. Den er derfor vurderet ikke truet 
i Danmark.  
Den findes i større eller mindre vandhuller i engområder, moser, dyrkede marker og 
skovbevoksede områder. På denne baggrund vurderes det som sandsynligt, at arten fo-
rekommer i projektområdets vandhuller. Trusler mod arten vil være opfyldning eller til-
groning af vandhuller gennem øget belastning med næringsstoffer eller dræning og øde-
læggelse af levestederne i omgivelserne. 
 
Vurdering 
Der er tilknyttet ét areal til projektområdet, der anvendes til hestefold. Arealet ligger ikke 
i tilknytning til vandhuller eller andre af artens levesteder, og det vurderes, at det ansøg-
te projekt ikke vil påvirke livsbetingelserne for spidssnudet frø. 
 
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. 
 
Vurdering 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil påvirke livsbetingelserne for arten. 
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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. 
 
Vurdering 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø, at gennemførelse af 
projektet ikke vil forværre livsbetingelserne for arten. 
 
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. 
 
Vurdering 
Det vurderes, med samme begrundelse som for spidssnudet frø (se ovenfor), at gennem-
førelse af projektet ikke vil forværre livsbetingelserne for arten. 
 
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. 
 
Vurdering 
Det vurderes at markfirben lever på det besigtigede overdrev. Trusler mod arten er næ-
ringsberigelse af levesteder, der medfører øget tilgroning og tættere vegetation, der for-
ringer yngle og rastemulighederne for markfirben. Da ammoniakfordampningen fra an-
lægget er vurderet ikke at påvirke overdrevet væsentligt, jf. afsnit 7.8, vurderes det og-
så, at livsbetingelserne for markfirben ikke forringes med ansøgte drift. 
 
Hasselmus. Hasselmusen er spredt til sjældent forekommende i Danmark. Hasselmu-
sens levesteder er knyttet til en lagdelt og forskelligartet løvskov, rig på frø- og frugt-
sætning med en mangfoldig underskov bestående af forskellige urter og bærbuske. Has-
selmusen kræver stabile og uforstyrrede levesteder, og i Aabenraa Kommune er der kun 
registreret en bestand i Søgård Skov.  
 
Vurdering 
Projektområdet ligger forholdsvis langt fra Søgård Skov, og projektområdet er ikke skov-
nært, hvoraf det vurderes at hasselmusens livsbetingelser ikke påvirkes af ansøgte pro-
jekt. 
 
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. 
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Vurdering 
Projektområdet kan tænkes at indgå i nogle arters overnatnings- og fourageringsområ-
der, men med baggrund i, at der ikke ændres på eksisterende bygninger, og i at arealet 
tilhørende Brokbjergvej 16 er landbrugsjord i omdrift, både før og efter udvidelsen, vur-
deres det, at der ikke vil være negative påvirkninger med ansøgte projekt. 
 
Odder. Odderen er nu udbredt helt ned til den dansk-tyske grænse i større vandløb og 
søer. Det må derfor formodes, at den forekommer i vandløbssystemerne i Aabenraa 
Kommune. Det vurderes, at vandløb og grøfter i projektområdet vil være velegnede som 
levesteder. Odderen er med sikkerhed observeret i Vidå-systemet. 
 
Vurdering 
Ansøgte drift, der kun indeholder ét areal, der anvendes til hestefold, vurderes ikke at 
påvirke odder. 
 
Andre udvalgte arter tilknyttet vandhuller. Potentielt vil der kunne forekommer 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 de paddearter, der kan forekomme i projektområdet eller markfirben har status 
af truet i Danmark jf. den seneste revision af rødlisten i 2003-2008. Rødlisten er en for-
tegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akuttruede, sårbare eller sjældne i 
den danske natur. Spidssnudet frø, butsnudet frø, løvfrø, løgfrø, grøn frø, skruptudse og 
stor – og lille vandsalamander er dog opført på gullisten 1997 som opmærksomhedskræ-
vende. Gullisten er en oversigt over plante- og dyrearter, der er i tilbagegang i Danmark. 
 
Blandt pattedyrene er både odder, hasselmus og ni flagermusarter fredede og opført på 
rødlisten fra 1997. Listen er under revision og opdatering mangler stadig. 
 
Vurdering 
Kommunen har ikke registreret planter og dyr, omfattet af artsfredning eller optaget på 
nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyrbrugets anlæg og are-
al, men vurderer at nogle arter med meget stor sandsynlighed forekommer i området. 
Kommunen vurderer, at driften ikke vil have negativ indflydelse på ovennævnte arter, da 
der ikke ændres på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle 
levesteder for padder eller krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke sto-
re træer, der kunne være levested for flagermus. Der sker med andre ord ikke fysiske 
ændringer i forbindelse med projektet, der kan være til skade for bilag IV-arter eller an-
dre fredede eller rødlistede arter. 
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9 Oversigt over bedste tilgængelige teknik 
(BAT)/renere teknologi 

Redegørelse 
Et af hovedformålene med lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, er at fremme 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT = Best Available Techniques), herunder 
renere teknologi. 
 
BAT-begrebet er nærmere fastlagt i IPPC-direktivet4, 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 
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-krav, der fastsæt-
tes i en miljøgodkendelse foranlediget af en udvidelse eller ændring5. 
 
Definitionen af BAT indebærer, at vurderingen af, hvad der er BAT for en virksomhedsty-
pe, bl.a. må anskues i forhold til virksomhedens størrelse, og om der er tale om en ny 
eller en bestående virksomhed. Det er imidlertid ikke den enkelte landmands økonomiske 
forhold, der indgår i vurderingen. Fastlæggelse af BAT er generaliseret i den forstand, at 
vurderingen foretages i forhold til, hvad der i almindelighed er opnåeligt i den pågælden-
de industrisektor, jf. direktivets artikel 2, nr. 11. 
  
BAT skal i alle tilfælde anvendes med henblik på at nedbringe den samlede, miljømæssi-
ge belastning af omgivelserne. Husdyrbrug skal derfor anvende teknik, der kan anses 
som BAT, også i tilfælde, hvor mindre omkostningskrævende foranstaltninger ville være 
tilstrækkelige til at opfylde det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrbrugsbekendt-
gørelsens bilag 3. Kravet om BAT kan således betyde, at næringsstoftab eller anden foru-
rening bringes ned under det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrbrugsbekendt-
gørelsen6. Det bemærkes endvidere, at kravet om BAT er uafhængigt af, om produktio-
nen vil påvirke særligt sårbare områder væsentligt eller ej. Hvis anvendelse af en BAT-
teknik – f.eks. en gulvtype – bringer husdyrbrugets forurening under beskyttelsesniveau-
et i husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3 medfører dette ikke, at BAT-teknologier i andre 
henseender f.eks. foderteknologier alene af denne grund kan fravælges.  
 

                                                 
4 Rådets direktiv (96/61/EF) af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, 
kodificeret ved direktiv 2008/1/EF 
5 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 36. 
6 Forslag til lov om miljøgodkendelse (L 55, Folketingsåret 2006-2007), særtryk, side 37. 



 

 

70

Vilkår om BAT indebærer ikke, at der stilles krav om anvendelse af bestemte teknologier. 
Men princippet om BAT pålægger myndighederne i vilkårsfastsættelsen at lægge vægt 
på, hvad der er opnåeligt ved anvendelsen af BAT. 
  
En ansøgning om godkendelse af husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens § 12 skal 
indeholde oplysninger om husdyrbrugets valg af BAT, jf. husdyrbrugsbekendtgørelsens § 
5, stk. 2, jf. bilag 2, pkt. G, nr. 27-28. Oplysningerne skal gives i en redegørelse med 
dokumentation for, i hvilket omfang det valgte projekt bygger på anvendelse af den 
mindst forurenende og ressourceforbrugende teknik vedrørende bl.a. råvarer, energi, 
vand og andre hjælpestoffer, produktionsanlæg, processer og affaldsfrembringelse. Re-
degørelsen skal indeholde et resumé af de væsentligste af de eventuelle alternativer, 
som ansøger har undersøgt. Ansøgningen skal også indeholde oplysninger om anvendel-
se af BAT til reduktion af ammoniakemission og udvaskning af nitrat, samt oplysninger 
om, hvordan et eventuelt fosforoverskud og udledning af fosfor nedbringes. Ansøger er 
således ansvarlig for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende BAT. 
 
Af Miljøstyrelsens svar nr. 56 på Frequently Asked Questions (FAQ) fremgår, at BAT-
redegørelse i sager efter husdyrgodkendelseslovens § 12 som minimum skal indeholde 
følgende: 
  
Oplysninger BAT-redegørelse for § 12 

• 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 

 
Redegørelsen skal indeholde en systematisk gennemgang af, om de teknologier, der er 
valgt inden for de enkelte områder, lever op til niveauet for BAT. Gennemgangen skal 
omfatte både de eksisterende og nye dele af anlægget. Redegørelsen skal endvidere in-
deholde et resumé af de væsentligste eventuelle alternativer, som ansøger har under-
søgt. I den forbindelse skal det begrundes, hvorfor der eventuelt er fravalgt løsninger, 
der er miljømæssigt bedre. Såfremt der i en eksisterende stald ikke anvendes bedst til-
gængelige staldteknologier, skal der redegøres for, hvornår stalden vil blive renoveret, 
således at den kommer til at leve op til niveauet for bedste tilgængelige staldsystem.  
  
Når det gælder svine- og fjerkræbrug skal redegørelsen på alle de nævnte 6 områder 
relateres til de teknologier, der er beskrevet i EU-kommissionens referencedokument om 
BAT vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduktion fra juli 20037. F.eks. under foder-
teknologier angiver BREF-dokumentet, at fasefodring og fytasetilsætning betegnes som 
bedste tilgængelige teknik. Såfremt der ikke anvendes disse fodringsteknikker, skal det 
begrundes. 
 
BAT inden for kvægbrug er ikke nærmere defineret, da der ikke er udarbejdet et BREF-
dokument, der svarer til BREF-dokumentet vedrørende intensiv fjerkræ- og svineproduk-
tion af den grund, at kvæg ikke er listet i IPPC-direktivets artikel 6.6. Det fremgår af 
husdyrgodkendelseslovens § 19 og § 23, at Aabenraa Kommune ved vurderingen af en 
ansøgning om godkendelse efter § 12 skal sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødven-
dige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den 
bedste tilgængelige teknik og varetage hensyn til anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknik. Da der i husdyrgodkendelsesloven således ikke skelnes mellem dyrearter, skal 
der redegøres for anvendelse af BAT på alle husdyrbrug uanset dyreart. 
  

                                                 
7 BREF-dokument, Referencedokument for bedste tilgængelige teknikker vedrørende intensiv fjerkræ- og svine-
produktion, 2003 
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For så vidt angår husdyrbrug omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 12 er det Miljøkla-
genævnets opfattelse, at ansøgeren skal orientere sig og over for Aabenraa Kommune 
redegøre for de mulige valg og/eller fravalg af BAT, der er beskrevet i Skov- og Natursty-
relsens og Miljøstyrelsens vejledninger, Miljøstyrelsens BAT-blade, Skov- og Naturstyrel-
sens BAT-byggeblade samt BREF-dokumentet for svine- og fjerkræavl. 
  
Aabenraa Kommune har taget stilling til ansøgerens BAT- redegørelse, 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 husdyrgodkendelsesloven. 
 
Der er redegjort for anvendelse af bedste tilgængelige teknik under de relevante afsnit i 
miljøgodkendelsen. I de samme afsnit findes ligeledes vurderingerne og eventuelle vilkår. 
 
I nedenstående tabel vises en samlet oversigt over hvilke områder BAT-redegørelsen har 
omfattet, i hvilke afsnit redegørelse og vurdering findes. De stillede vilkår findes i afsnit 
2. 
 
Tabel 20 BAT oversigt 

BAT områder Redegørelse, vurdering og vilkår 

Staldindretning Afsnit 5.1 

Foder Afsnit 5.3 

Forbrug af vand og energi Afsnit 5.6 

Reduktion af ammoniakemission Afsnit 5.1+5.3+6.4+6.5 

Affald Afsnit 5.9 

Nødfremgangsmåde, ikke planlagte 
hændelser 

Afsnit 5.11 

Opbevaring/behandling af husdyrgød-
ning 

Afsnit 6 

Udbringning af husdyrgødning 
Behandles i miljøgodkendelse for 

Kielsbjergvej 12 

Reduktion af udvaskning af nitrat 
Behandles i miljøgodkendelse for 

Kielsbjergvej 12 

Fosforoverskud og udledning af fosfor  
Behandles i miljøgodkendelse for 

Kielsbjergvej 12 

Management Se nedenstående 

 
Management 
Redegørelse 
Management er en beskrivelse af hvilke ledelses- og kontrolrutiner, der anvendes for at 
styre husdyrbrugets miljøforhold herunder rutiner vedr. de anvendte teknologier. 
 
Miljø- og ressourcestyring bygger på en helhedsvurdering ud fra et princip om at stræbe 
mod renere teknologi i landbrugsproduktionen. Det drejer sig om at minimere anvendel-
sen af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., således at tabene til omgivelserne 
bliver så små som muligt under hensyntagen til produktionens lønsomhed. 
 
I forhold til BAT skal alle aktiviteter på bedriften planlægges, herunder også levering og 
udkørsel, således at omgivelserne i øvrigt påvirkes mindst muligt.  
 
Det er BAT at registrere affaldsproduktionen og derved skaffe sig et overblik over even-
tuelle indsatsområder, hvor man kan minimere affaldsproduktionen. Derfor skal man på 
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ejendommen føre registrering over affaldsproduktionen (i form af f.eks. kvitteringer og 
fakturaer fra godkendt vognmand). 
 
Udarbejdelse af beredskabsplan opfatter kommunen som værende BAT, idet udarbejdel-
sen af planen gør, at man får vurderet og gennemtænkt forskellige former for procedurer 
ved diverse uheld, således at eventuelle skader ved uheld kan minimeres.  
 
Ansøger oplyser 
Der lægges stor vægt på godt management og god staldhygiejne. 
 
For at sikre korrekt management og pasning af dyrene varetages arbejdet af kvalificeret 
og veluddannet personale. 
 
På ejendommen produceres der smågrise fra ca. 8-32 kg, søerne går på ejendommen 
Kielsbjerg 12. Når grisene fravænnes flyttes de straks til Søndermark. Denne opdeling af 
dyregrupperne er begrundet i sundhedsmæssige forhold. Når der ikke på samme ejen-
dom er unge dyr og søer er det lettere at holde besætningen fri for sygdomme. Flytnin-
gen af dyr mellem ejendommene vil ske en gang ugentligt, hvor ca. 7-800 smågrise skal 
flyttes. Flytningen foretages med lastbil eller traktor og lukket transportvogn. 
 
Fordelene ved multi-site produktionen er beskrevet af Dansk Svineproduktion og er til-
gængelig online i sin helhed: 
 
http://www.infosvin.dk/Haandbog/Staldsystemer/Produktionssystemer/Multisite.html#Se
ktioneringsgrad%20og%20afstand%20mellem%20bygninger 
 
Hovedpunkterne i redegørelsen fremgår af bilag 1.1. 

I meddelelse nr. 491 – sundhed i multi-site systemer fra Dansk Svineproduktion er de 
sundhedsmæssige fordele ved systemet gennemgået. Konklusionen er følgende: 

” Undersøgelsen viste, at der i smågriseperioden var klare fordele ved multi-
site-driften i form af lav dødelighed og lav forekomst af luftvejssygdomme. 
Niveauet for behandling mod luftvejslidelser hos smågrise var lavt, og ud-
brud af akut lungesyge var sjældne.” 

Dette vil give dyrevelfærdsmæssige fordele, som følge af lavere sygdomsfrekvens og 
dermed lavere medicinforbrug. 

De fleste af grisene sælges ved ca. 30 kg til slagtesvineproducent(er). En mindre del – 
ca. 2.200 dyr/år bliver på ejendommen, hvor de fedes op i den eksisterende slagtesvine-
stald.  

Derudover bliver de grise, som skal bruges til avlsdyr på Kielsbjerg (sopoltene) også på 
Søndermark til ca. 60-80 kg. Derefter flyttes de tilbage til Kielsbjerg, hvor de indgår i 
soholdet. 

På ejendommen planlægges alle aktiviteter, der er dagligt eftersyn af anlæg mv. og regi-
strering af ressourceforbrug, oplæring og uddannelse af personale mv., hyppig rengøring, 
der er der udarbejdes gødningsplan, og der er udarbejdet en beredskabsplan. 

Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer ud fra ovennævnte redegørelse, at ansøger lever op til BAT 
indenfor management. 
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10  Alternative muligheder og 0-alternativet  
Alternative muligheder 
Af logistiske- og arbejdsmæssige årsager skal de nye stalde og produktionsudvidelsen 
nødvendigvis ske i tilknytning til de eksisterende stalde og den eksisterende produktion. 
Dette sammen med den nuværende produktions placering gør, at der reelt ikke kan pe-
ges på andre og bedre placeringsmuligheder på ejendommen.  
Alternativet kunne derfor være, at placere hele staldanlægget på Kielsbjergvej 12 sam-
men med soholdet – ved dette alternativ ville man gå glip af de sundhedsmæssige forde-
le, der ligger i at adskille sostaldene fra ungdyrstaldene, som er beskrevet i manage-
mentafsnittet.  
 
0-alternativet 
0-alternativet vil være, at bedriften fortsætter husdyrproduktionen som hidtil, hvilket 
ikke er et reelt alternativ, da det vil betyde en afvikling set i forhold til den generelle 
økonomiske samfundsudvikling. 
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11  Husdyrbrugets ophør 
Redegørelse 
I forbindelse med ophør af husdyrproduktion, vil der enten ske det, at ejendommen 
overdrages med alt indhold til en anden husdyrproducent – eller også vil anlægget blive 
tømt for dyr og gødning. De to gyllebeholdere 1.1.4 og 1.1.5 i det åbne land vil blive 
fjernet. Rester af kemikalier, olie, medicin, kanyler samt andet affald vil blive bortskaffet 
i henhold til kommunens affaldsregulativ. Gældende love og regler vil blive overholdt. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer, at ovennævnte tiltag er tilstrækkelige til at undgå forure-
ningsfare og til at sikre, at ejendommen ikke vil blive et attraktivt levested for eksempel-
vis rotter. 
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12  Egenkontrol og dokumentation 
Redegørelse 
Der føres forskellige skriftlige opgørelser som egenkontrol. Der føres driftsjournal i form 
af produktionsstyring med oplysninger og dokumentation for antal dyr flyttet til og fra 
ejendommen, antal dyr bortskaffet til destruktion samt antal og vægt af dyr sendt til 
slagteri. Produktionsstyringen og kassebogen med tilhørende bilag føres løbende. 
 
Der udarbejdes medicinregnskab. 
 
I løbet af dagen holdes anlægget under opsyn, og hver dag tages en inspektionsrunde på 
ejendommen for at tjekke, om anlæggene kører, som de skal. 
 
Herudover er der en række andre faste procedurer, som det dog ikke ønskes, at der skal 
føres journaler over: 

• Der vaskes stalde inklusiv ventilatorer efter hvert hold grise i staldene.  
• Ved overpumpning af gylle fra forbeholder til gyllebeholder tjekkes først, om der 

er plads. 
• Evt. spild ved fodersiloer samles op og bortskaffes. 

 
Gyllen udsluses til fortanken.  Fra fortanken pumpes gyllen videre til gyllebeholderne. 
Det kontrolleres, at der er plads i tankene forud for udpumpning. 
 
Der er desuden alarmer i forbindelse med strømsvigt, hvor ventilationsanlæg og foderan-
læg ikke længere vil fungere. 
 
Vurdering 
Aabenraa Kommune vurderer på baggrund af ovenstående og med de stillede vilkår om 
dokumentation og egenkontrol, at dokumentation og management er dækkende. 
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13  Klagevejledning 
Miljøgodkendelse er meddelt i medfør af Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 
2009 af lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug med senere ændringer og kan i medfør 
af lovens § 76 påklages til Miljøklagenævnet. 
 
En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø & Natur, Skel-
bækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune sender 
umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til 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 onsdag den 6. oktober 2010 i Lokal - Bladet Budstikken, 
Aabenraa. En evt. klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune senest onsdag den 3. 
november 2010 inden for normal kontortids ophør kl. 15:00, der er dagen for klagefri-
stens udløb. 
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 3 fremgår, at en § 
12 miljøgodkendelse, som indeholder vilkår efter § 27, stk. 1, nr. 3 og stk. 2 ikke må 
udnyttes før efter klagefristens udløb. En sådan klage har opsættende virkning, medmin-
dre Miljøklagenævnet bestemmer andet.  
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om 
klagen.  
 
Afgørelsen kan påklages af: 

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

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

 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen 
er offentligt bekendtgjort. 
 
Parter og klageberettigede ifølge Forvaltningslovens § 9 har ret til aktindsigt. Eventuel 
aftale herom kan træffes med Miljø & Natur. 
 
Miljøgodkendelsen er blevet sendt enten pr. brev eller pr. e-mail til nedenstående. Bebo-
elser beliggende inden for det beregnede konsekvensområdet, fremgår af bilag 2. 
 

• Ansøger Gert Lambert Pedersen, Kielsbjergvej 12, 6200 Aabenraa 
• Beboer Lotte Vilstrup, Brokbjergvej 15, 6200 Aabenraa (tilflyttet under høringspe-

rionden) 
• Nabo Hans Peter Aksel Nissen, Fasanvej 9, Kollund, 6340 Krusaa 
• Nabo Airi Veinberg og Gert Steen Skytte, Kielsbjergvej 8, 6200 Aabenraa 
• Nabo Chresten J. Schmidt, Bovrup Kirkevej 15, 6200 Aabenraa (ejer af 

Kielsbjergvej 7) 
• Nabo Inger Schulz Pedersen, Kielsbjergvej 7, 6200 Aabenraa 
• Nabo Bodil Klein, Bovrup Storegade 38, Bovrup, 6200 Aabenraa 
• Nabo Pernille Rathje og Jesper Bonde Christensen, Brokbjergvej 14, 6200 Aaben-

raa 
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• Nabo Dorte Fenn-Hansen og Jens Peter Fenn-Hansen, Brokbjergvej 15, Bovrup, 
6200 Aabenraa  

• Nabo Tommy Holm og Maibrit Buur Schulz, Brokbjergvej 16, 6200 Aabenraa 
• Nabo Finn Rasmussen og Vivian Limbrecht Rasmussen, Brokbjergvej 18, Bovrup, 

6200 Aabenraa 
• Nabo Lisbeth Jensen og Søren Kjeld Jensen, Brokbjergvej 6 A+B, 6200 Aabenraa 
• Nabo Annette Popp Holm og Andy Holm, Brokbjergvej 8, 6200 Aabenraa 
• Nabo Christina Lund Stevnsborg og Helle Lund Daabeck, Fennvej 14,  6200 Aa-

benraa 
• Ejer af Fennvej 14 og nabo Iver Zachariassen Daabech, Fennvej 2, Bovrup, 6200 

Aabenraa 
• Nabo Tove Petersen, Marius Christian Petersen og Rita Petersen, Kielsbjergvej 10, 

Bovrup, 6200 Aabenraa 
• Nabo Kristian Kristiansen, Bente M. Marcussen Kristiansen og Margrethe Kristian-

sen, Kielsbjergvej 3, 6200 Aabenraa 
• Nabo Bente og Jan Thomsen, Kielsbjergvej 4, 6200 Aabenraa 
• Nabo Malene og Karsten Schmidt, Kielsbjergvej 6, 6200 Aabenraa 
• Nabo Else og Aage Johansen, Poppelgårdsvej 2, B, 6200 Aabenraa 
• Nabo Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa (ejer af Fennvej 13) 
• Nabo Karen Kathrine Jørgensen og Jørgen Jørgensen, Sønderborgvej 305 A, Bov-

rup, 6200 Aabenraa 
• Nabo Bente Nedergaard, Sønderborgvej 307, 6200 Aabenraa 
• Nabo Erik Reinhardt Hansen og Lone Andrea Ballhorn-Hansen, Sønderborgvej 

309, 6200 Aabenraa 
• Miljørådgiver Britt Bjerre Paulsen, LandboSyd, bbp@landbosyd.dk 
• Miljøministeriet, Miljøcenter Ribe, post@rib.mim.dk 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité: aabenraa@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
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14  Bilag 
1. Ansøgningsskema § 12, stk. 2 godkendelse, skemanr. 9996, version 7, genereret den 

11. juli 2010 og udskrevet fra www.husdyrgodkendelse.dk den 11. juli 2010 
1.1. Oplysningsskema til www.husdyrgodkendelse.dk  
1.1.1 Etape 1-scenarie for Kielsbjergvej 12 
1.1.2 Etape 1-scenarie for Brokbjergvej 16 
1.2. Situationsplan med bygninger mv. 
1.2.1 Beplantningsplan 
1.3. Tekniske anlæg og interne transportveje 
1.4. Afløbsplan 
1.5. Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet 
1.6. Beregning af ammoniakfordampning ved alternative løsninger, herunder øko-

nomiske beregninger 
1.7. Beredskabsplan 
1.8. Fuldmagt 
1.9. Ansøgning om gyllesepareringsanlæg 
1.10. Beskrivelses af gyllesepareringsanlæg 
1.11. Sikkerhedsdatablad for jernklorid 
1.12. Sikkerhedsdatablad for Praestol® K133L 
1.13. Oversigtskort støjkilder og afstande 

 
2. Konsekvensområde  

 
 

 
 


















































































































































































































































































