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Datablad 
Titel: Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af malkekvægbruget Krage-

lundvej 34, 6330 Padborg. Tillægget til miljøgodkendelsen af 30. de-
cember 2009 er meddelt i medfør af § 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 04. 
december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere 
ændringer. 

 
Godkendelsesdato: 23. juli 2010 
 
Ejer af ejendommen: Hans Ole Jacobsen, Krathusevej 1 A, 6330 Padborg 
 
Telefonnummer: 74 67 67 19 
 
Mobilnummer: 21 40 84 12 
 
E-mail: hansolejacobsen@gmail.dk 
 
Ejendomsnr.: 5800001147 
 
Matr.nr. og ejerlav: 20, 293, 292 og 271 Kragelund, Bov 
 
CVR nr.: 27091393 
 
CVR/p nr.: 1009790795 
 
CHR-nr.: 47708 
 
Biaktiviteter: Ingen 
 
Miljørådgiver: Louise Hedegaard Riemann, LHN, Industriparken 1, 6360 Tinglev, e-

mail lhr@lhn.dk 
 
Tilsynsmyndighed: Aabenraa Kommune 
 
Sagsbehandler, miljø: Lars Paulsen 
 
Kvalitetssikring, miljø: Susanne Niman Jensen 
 
 



 

  5 

1. Resumé og samlet vurdering 

1.1. Ikke teknisk resumé 
Husdyrbruget på Kragelundvej 34, 6330 Padborg, matr.nr. 20 m.fl. Kragelund, Bov er blevet 
miljøgodkendt efter husdyrbrugloven den 30. december 2009. 
 
En maskinstation har lejet den tidligere kostald, og den drives fra den samme adresse som 
husdyrbruget. En maskinstation er ikke omfattet af husdyrbrugloven, og maskinstationens ak-
tiviteter kan derfor ikke reguleres efter husdyrbrugloven. 
 
I miljøgodkendelsen af husdyrbruget er der ved en fejl blevet stillet et transportvilkår, der kun 
gælder for maskinstationen. Det stillede vilkår er ikke lovligt, og vilkåret bliver ophævet i for-
bindelse med meddelelsen af dette tillæg til miljøgodkendelsen af 30. december 2009. 
 
Der sker ingen ændringer af husdyrbruget. 
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1.2. Meddelelse af tillæg til miljøgodkendelse 
Aabenraa Kommunes afdeling for Miljø & Natur meddeler dette tillæg til miljøgodkendelsen af 
30. december 2009 i henhold til § 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 04. december 2009 om miljø-
godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer til malkekvægbruget Kragelundvej 34, 
6330 Padborg. 
 
Det meddelte tillæg til miljøgodkendelsen af 30. december 2009 medfører, at det i miljøgod-
kendelsen stillede vilkår nr. 48 ophæves. 
 
Tillægget meddeles: 

• på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger,  
• efter § 12, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 04. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af 

husdyrbrug med senere ændringer. 
 
Tillægget til godkendelsen vedrører kun ophævelse af det tidligere stillede ikke lovlige vilkår 
nr. 48. Der må fortsat ikke ske udvidelse eller ændring af husdyrbruget, før ændringen er an-
meldt og godkendt af Aabenraa Kommune. 
 
Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser - også 
selv om disse regler eventuelt bliver skærpet i forhold til dette tillæg samt til Aabenraa Kom-
munes regulativer. 
 
Tillægget til godkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. 
  
Den første regelmæssige vurdering skal foretages, når der er forløbet 8 år. 
 
Det er planlagt at foretage den første revurdering sammen med revurderingen af selve miljø-
godkendelsen i 2018. 
 
Det er Aabenraa Kommunens samlede vurdering, at tillægget til den tidligere meddelte miljø-
godkendelse af 30. december 2009 ikke kan indebære forøget forurening eller andre virkninger 
på miljøet fra det miljøgodkendte husdyrbrug, da tillægget alene vedrører ophævelse af et ikke 
lovligt stillet vilkår vedrørende driften af en maskinstation. 
 
 
Den 23. juli 2010 
 
 
 
 
Lars Paulsen 
Miljøsagsbehandler 
Cand.agro., ph.d. 
Teknik & Miljø 
Miljø & Natur 
 
Aabenraa Kommune 
Plantagevej 4, Bov 
6330 Padborg 
www.aabenraa.dk 
Direkte 73 76 81 00 
Mobil 21 47 26 02 
lpa@aabenraa.dk 
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1.3. Offentlighed 
Dette tillæg til miljøgodkendelsen af 30. december 2009 meddeles efter husdyrbruglovens § 
12, stk. 3. Tillægget er ikke blevet offentligt annonceret for at inddrage offentligheden forud 
for udarbejdelse af udkast til afgørelse, da Aabenraa Kommune har vurderet, at tillægget ikke 
kan medføre en væsentlig påvirkning på miljøet.  
 
En enkelt nabo og 2 andre berørte inden for det beregnede konsekvensområde blev den 29. 
juni 2010 skriftligt orienteret om udkast til afgørelse med oplysning om, at Aabenraa Kommu-
ne først kan meddele godkendelse, når der er forløbet 3 uger efter, at Aabenraa Kommune har 
orienteret dem skriftligt om ansøgningen. De personer, der er blevet skriftligt orienteret, er 
markeret med en stjerne i listen over klageberettigede i afsnit 3. 
 
Aabenraa Kommune modtog ingen henvendelser som følge af orienteringen. 
 
Det meddelte tillæg til miljøgodkendelsen af 30. december 2009 bliver offentligt annonceret i 
Lokal-Bladet Budstikken, Aabenraa onsdag, den 28. juli 2010, og afgørelsen bliver fremsendt 
til parter og klageberettigede som beskrevet i afsnit 3 ”Klagevejledning”. 
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2. Transport 
Redegørelse 

Transport til og fra ejendommen sker hovedsageligt via overkørslerne fra Kragelundvej. Der er 
to overkørsler, og de er begge beliggende syd for ejendommen. Den ene overkørsel leder ind 
til gårdspladsen og videre til driftsbygningerne. Den anden overkørsel leder ind til en markvej, 
der går bag om foderladen og hen til driftsbygningerne. Derudover er der en overkørsel nord-
øst for driftsbygningerne. 
 
Den maskinstation, der har lejet den tidligere kostald, benytter også overkørslerne syd for 
ejendommen. 
 
Aabenraa Kommune stillede i den meddelte miljøgodkendelse af 30. december 2009 følgende 
vilkår nr. 48 vedrørende maskinstationen: 

”Den maskinstation, der har lejet den tidligere kostald, skal fortrinsvis køre til og fra 
ejendommen mandag til fredag i tidsrummet kl. 07.00-18.00 og lørdag i tidsrummet kl. 
07.00-14.00, dog ikke helligdage.” 

 
En miljøgodkendelse af et husdyrbrug skal alene omfatte husdyrbruget og eventuelle biaktivi-
teter. En maskinstation er ikke en del af et husdyrbrug og heller ikke en biaktivitet. En ma-
skinstation kan derfor heller ikke reguleres i en miljøgodkendelse af et husdyrbrug. 
 
Af bemærkningerne til forslaget til husdyrbrugloven fremgår det, at: 

”For aktiviteter, der ikke er godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelsesloven, og som ik-
ke er omfattet af lovforslaget, vil det fortsat være miljøbeskyttelseslovens påbudsmulig-
hed efter § 42, der skal finde anvendelse i de tilfælde, hvor der kan være et behov for 
indgrebsmuligheder eksempelvis over for et biogasanlæg, der ikke er godkendelsesplig-
tigt efter miljøbeskyttelsesloven.” 

 
En maskinstation er ikke omfattet af reglerne om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslo-
vens § 33 og reguleres derfor på grundlag af miljøbeskyttelseslovens § 42. 
 
Med henvisning til disse lovforarbejder til husdyrbrugloven fastslår Miljøklagenævnet i MKN-
103-00371 af 25. juni 2009, at halmfyr, biogasanlæg og lignende biaktiviteter alene skal regu-
leres efter miljøbeskyttelsesloven. 
 
Det var således en fejl at stille vilkår nr. 48 til maskinstationen i den meddelte miljøgodkendel-
se. Aabenraa Kommune retter derfor nu fejlen ved at meddele dette tillæg til den eksisterende 
miljøgodkendelse af 30. december 2009, hvor maskinstationsvilkåret ophæves. 
 
I øvrigt gælder det, at færdsel på offentlig vej reguleres af politiet efter færdselslovens regler. 
 
Vurdering 

Det er herefter Aabenraa Kommunes vurdering ikke nogen tvivl om, at der ikke skal stilles vil-
kår til en maskinstation i en miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven, men at reguleringen af 
en sådan aktivitet derfor skal ske efter miljøbeskyttelseslovens § 42. 
 
Aabenraa Kommune ophæver vilkår nr. 48 vedrørende maskinstationen i den meddelte miljø-
godkendelse af 30. december 2009. 
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3. Klagevejledning 
Tillægget til miljøgodkendelsen af 30. december 2009 er blevet meddelt i medfør af LBK nr. 
1486 af 04. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. 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, Skelbækvej 
2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune sender umiddelbart 
efter klagefristens udløb klagen til Miljøklagenævnet, mkn@mkn.dk. 
 
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, 
regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 
 
Afgørelsen annonceres offentligt onsdag den 28. juli 2010 i Lokal-Bladet Budstikken, Aabenraa. 
En eventuel klage skal være modtaget i Aabenraa Kommune, Miljø & Natur senest ved kontor-
tids ophør kl. 15:00, onsdag den 25. august 2010, der er dagen for klagefristens udløb.  
 
Aabenraa Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at en klage 
over en § 12 miljøgodkendelse ikke har opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet 
bestemmer andet.  
 
Når Aabenraa Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om kla-
gen. 
 
Afgørelsen kan påklages af: 

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

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

 
Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er 
offentligt bekendtgjort. 
 
Parter og klageberettigede har i følge forvaltningslovens § 9 ret til aktindsigt. Eventuel aftale 
herom kan træffes med Miljø & Natur. 
 
Miljøgodkendelsen er blevet sendt enten pr. brev eller pr. E-mail til nedenstående naboer og 
andre berørte, hvis beboelser er beliggende inden for det beregnede konsekvensområde, jf. 
bilag 1, samt øvrige klageberettigede: 

• Ansøger Hans Ole Jacobsen, Krathusevej 1A, Kragelund, 6330 Padborg* 
• Anden berørt, Pia Skovshoved, Kragelundvej 38, Kragelund, 6330 Padborg* 
• Anden berørt og modtager af husdyrgødning Carsten Johan Johansen, Kragelundvej 32, 

Kragelund, 6330 Padborg* 
• Nabo Johann Peter Johannsen, Kragelundvej 36, Kragelund, 6330 Padborg* 
• Modtager af husdyrgødning Lars Jensen, Kolonisthusevej 6, 6330 Padborg 
• Modtager af husdyrgødning Arne Bæk, Pluskærvej 18, 6330 Padborg 
• Miljøministeriet, Miljøcenter Ribe, post@rib.mim.dk 
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
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• Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, aabenraa@dn.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
• DOF-Sønderjylland, aabenraa@dof.dk 
• Det økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, jkt@sportsfiskerforbundet.dk 
• Miljørådgiver Louise Hedegaard Riemann, LHN, lhr@lhn.dk 
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4. Bilag 
 
1. Kort med konsekvensområde og geneafstand til byzone 

 
 




