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2. Afgørelse 
Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed miljøgodkendelsen efter § 16 a stk. 2 i husdyrbrugs-

loven1 til husdyranlægget på Mølgårdsvej 12, 9640 Farsø, matr. nr. 1k Ebdrup By, Farsø. CVR-nr. for 

bedriften er 79684856, og bedriftens husdyrproduktion har CHR nr. 32432, der drives i samdrift med 

CHR nr. 32440 og 89021. Husdyrbruget er ikke teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med 

andre husdyrbrug, det godkendes derfor alene. 

 

Godkendelsen er givet på de vilkår, som er listet i kapitel 4. Bedriften skal til enhver tid leve op til 

gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om disse regler måtte være skærpende i for-

hold til vilkårene i denne godkendelse. 

 

Godkendelsen betragtes som fuldt udnyttet, når afgørelsen er meddelt i sidste instans, da projektet 

ikke omfatter byggeri. Hvis godkendelsen herefter ikke har været driftsmæssigt udnyttet, helt eller 

delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været ud-

nyttet de seneste tre år2. 

 

Med godkendelsen implementeres BAT-konklusionen for IE-brug for intensivt opdræt af svin jf. IE-

direktivets art. 6. Husdyrbruget skal overholde særregler for IE-brug, der fremgår af Husdyrgodken-

delsesbekendtgørelsens3 kapitel 17. 

 

Vilkårene i miljøgodkendelsen har 8 år retsbeskyttelse, fremkomst af ny BAT eller opståede miljøpro-

blemer kan dog medføre skærpelser på et tidligere tidspunkt. 

 
Husdyrbrugets miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. 
Den første revurdering skal dog foretages, allerede efter 8 år. Første revurdering er planlagt påbe-
gyndt i 2030. 

Miljøgodkendelsen omfatter 

Godkendelsen omfatter stald- og opbevaringsanlæg til en produktion med smågrise og slagtegrise 

bestående af to staldafsnit med et samlet produktionsareal på 1.390 m2 og to gyllebeholdere. Se si-

tuationsplan i kapitel 3. 

Vurdering 

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrapport (se kapitel 

7) er gennemgået, vurderet (se kapitel 5) og fundet tilfredsstillende. Husdyrgodkendelsesbekendtgø-

relsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt.  

 

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper 

såvel i som uden for Natura 2000 områder. På baggrund af den eksisterende viden om arternes ud-

bredelse vurderes det endvidere, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for plante- og dyrearter. 

 

På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt, ikke vil medføre væsentlige miljø-

mæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes. 

 

                                                
1 Lov nr. 1572 af 20-12-2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrbrugloven) 
2 §§ 53 – 55 i bek. nr. 2225 af 27-11-2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug  

   (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) 
3 husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 
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Vesthimmerlands Kommune 

D. 25. januar 2022 

 

Ellen Marie Larsen 

Agronom 

 

 

 

Godkendelsen er gældende fra: xx-xx 2022 

Klagefristen udløber:  xx-xx 2022 
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3. Situationsplan 
 

 
 

 

Situationsplanen indeholder følgende bygninger mm. 

 

Eksisterende 

1. slagtesvin (353 m2 Fulddrænet gulv, kummer under hele arealet) 

2. slagtesvin (1.037 m2 Fulddrænet gulv, kummer under hele arealet) 

1. gylletank (1.500 m3) 

2. gylletank (3.200 m3) 
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4. Vilkår  

4.1 Anlæg 

1. Stalde og staldafsnit skal indrettes og anvendes som anført: 

Stald Staldtype Produktionsareal, m2 Dyretyper 

1. Slagtesvin 392 m2 
Fulddrænet gulv (kum-
mer under hele arealet) 

353 Smågrise og slagtesvin 

2. Slagtesvin 1.255 m2 
Fulddrænet gulv (kum-
mer under hele arealet) 

1.037 Smågrise og slagtesvin 

 

2. Gødningslagre skal indrettes og anvendes som anført: 

Anlæg  Gødningstype Areal, m2 Overdækning 

Gylletank, 1.500 m3 Flydende 386 Flydelag 

Gylletank, 3.200 m3 Flydende  746 Flydelag 

 

4.2 Anvendt teknik  

 Ressourceforbrug 

3. Den mekaniske ventilation i de eksisterende stalde skal vedligeholdes og rengøres således, 

at det altid fungerer optimalt, og der ikke bruges energi på unødigt ventilation.  

 

4.3 Forebyggelse af gener 

Lugt 

4. Der skal altid være god staldhygiejne i alle staldafsnit 

 

5. Hvis kommunen vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsent-

ligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen 

meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres afhjælpende handlinger/tiltag. 

Støv 

6. Transport til og fra ejendommen skal ske på en måde, som begrænser støvgener for ombo-

ende. 

Støj 

7. Husdyrbrugets støjbidrag*, må ikke overstige følgende værdier: 
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Ugedag Tidsrum Grænseværdi Referencetidsrum 

Hverdage Kl. 07.00 – 18.00 55 dB(A) 8 timer 

Lørdage  

Kl. 07.00 – 14.00 55 dB(A) 7 timer 

Kl. 14.00 – 18.00 45 dB(A) 4 timer 

Søn- og helligdage Kl. 07.00 – 18.00 45 dB(A) 8 timer 

Aften Kl. 18.00 – 22.00 45 dB(A) 1 timer 

Nat Kl. 22.00 – 07.00 40 dB(A) ½ timer 

*): Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over ter-

ræn målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i 

perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. 

 

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end 

faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun 

støjen fra landbrugsdriften på ejendommen bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdrif-

ten. 

 

8. Hvis kommunen finder det nødvendigt, skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger 

og/eller –beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne i oven-

stående vilkår er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højest pålægges 

ejer at få foretaget én støjmåling og/eller –beregning om året. Målinger/beregninger skal fore-

tages af et akkrediteret firma eller laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre 

”Miljømåling – ekstern støj”. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller bereg-

ning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 5/1984 om Ekstern støj fra virk-

somheder, nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj 

fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede om-

råder uden for virksomhedens grund og under de mest støjbelastende driftsforhold – eller ef-

ter anden aftale med kommunen. 

Lys  

9. Belysning i stalde skal være slukket eller neddroslet mellem kl. 23 og kl. 06, med mindre 

menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden.  

Skadedyr 

10. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med ret-

ningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.  

 

11. På husdyrbruget skal der foretages effektiv rottebekæmpelse i samarbejde med et autoriseret 

firma. 

 

4.4 Forebyggelse af forurening  

Opbevaring af husdyrgødning  

12. Der skal altid være en opbevaringskapacitet til rådighed for husdyrbrugets husdyrgødning på 

mindst 9 måneder.  
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13. Gyllebeholderne skal inspiceres mindst en gang om året, og evt. vedligeholdelse skal udfø-

res.  

Olie 

14. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb 

til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, 

kloak, overfladevand eller grundvand.  

 

15. Smøreolie, hydraulikolie, motorolie og lignende skal opbevares på en sådan måde, at der ikke 

opstår risiko for forurening: I egnede beholdere, under tag, på tæt bund uden afløb og med en 

opkant, der giver mulighed for opsamling af et volumen svarende til indholdet af den største 

beholder.  

Uheld og risici  

16. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkelig at 

anmelde dette til Alarmcentralen på 112 og følgende straks at underrette Tilsynsmyndighe-

den, Vesthimmerlands Kommune Miljøafdeling 99667000.  

4.5 Tilsyn, kontrol og egenkontrol 

17. Dato for inspektion samt reparation af gyllebeholderne skal angives i logbogen. 
 

18. Der skal til enhver tid forefindes et opdateret eksemplar af beredskabsplanen på ejendom-
men. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med beredskabspla-
nen.  

 

4.6 Ophør  

 

19. Ved ophør af virksomheden skal stalde og opbevaringsanlæg tømmes for husdyrgødning. 
Gødning skal anvendes i overensstemmelse med husdyrbekendtgørelsen.  
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5. Kommunens vurdering 
 

Ansøger har i projektbeskrivelsen og miljøkonsekvensrapporten4 redegjort for projektet og beskrevet 

husdyrbrugets potentile indvirkning på omgivelserne. Kommunen har behandlet ansøgningen på 

grundlag af disse oplysninger. Det er kommunens vurdering, at oplysningerne og vurderingerne i 

miljøkonsekvensrapporten lever op til kravene i husdyrbrugloven. 

5.1 Generelle forhold 

Ejendommen på Mølgårdsvej 12, 9640 Farsø blev godkendt i 2012 til en produktion på 9.900 slagte-

svin, 32 – 107 kg svarende til 2.100 stipladser og i alt 291 DE. Ansøger ønsker nu det eksisterende 

staldanlæg miljøgodkendt efter § 16a stk. 2 for at opnå en fleksibel produktion af smågrise og slagte-

svin. Ved udnyttelse af denne godkendelse bortfalder den eksisterende godkendelse. Godkendelsen 

betragtes som udnyttet, når afgørelsen er meddelt i sidste instans. 

5.2 Anlæggets placering 

Ansøger har i projektbeskrivelsen beskrevet husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold. 
Der bygges ikke nye stalde eller gyllebeholdere i forbindelse med projektet. Ejendommen ligger ca. 
600 m nordøst for Farsø i det åbne land. Der er ikke ammoniakfølsomt natur i nærheden af ejen-
dommen.  
 
Projektet overholder husdyrbruglovens afstandskrav. Da der ikke ændres på placeringen af grise, og 
produktionsarealet er uændret, er det kommunens vurdering, at godkendelsen ikke medfører forøget 
forurening i forhold til afstandskravene i husdyrbruglovens §§ 6 og 8. 
 
Ifølge kommuneplanen ligger ejendommen i landskabskarakterområde ”Farsø”. Landskabstypen 
varierer fra et storbakket til let bølget og fladt morænelandskab. Det er et intensivt dyrket agerland-
skab med læhegn, spredt bevoksning og fritliggende gårde. Området er et særligt værdifuldt land-
brugsområde, hvilket betyder at landbrugserhvervet skal prioriteres. 
 

Det er Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at projektet ikke vil tilsidesætte de landskabelige 

værdier eller er i konflikt med planer for udvikling i kommunen.   

5.3 Gener fra husdyrbruget 

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der sikre de 
omkringboende mod væsentlige gener i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske 
forhold. Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af gener med vilkår. (vilkår 4-11) 

Et husdyrbrug giver anledning til lugt fra staldende. I husdyrgodkendelse.dk er der udregnet hvor 

langt fra husdyrbruget beboelser som minimum skal være placeret, for at sikre at lugten er accepta-

bel i forhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afskæringsniveauer. De beregnede korrigere-

de lugtgeneafstandene er som følger: 

 

 

                                                
4 kapitel 7 
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 Geneafstand (m) afstand (m) Overholdt 

Enkel bolig - geneniveau 15 OUE pr. m3 

Mølgårdsvej 3 205 356 

Ja 

Holmevej 27 164 351 

Samlet bebyggelse - geneniveau 7 OUE pr. m3 

Fredbjergvej 48 446 1.676 Ja  

Byzone eller sommerhusområde - geneniveau 5 OUE pr. m3 

Farsø (byzone) 621 646 Ja  

 

 

Geneafstandene er overholdt til alle tre boligtyper enkeltboliger, samlet bebyggelse og byzo-

ne/sommerhusområde. 

Ansøger har beskrevet, at støjende aktiviteter foregår primært inde i bygningerne, kommunen vurde-

rer at det ikke vil give anledning til væsentlige støjgener hos de omkringboende, det er kommunens 

vurdering at støjkravene kan overholdes ved naboerne. Ejendommen skal overholde de generelle 

støjkrav (vilkår 7-8). Støv, lys og rystelser vurderes ikke at blive et problem pga. afstanden til naboer. 

Fluer skal bekæmpes i overensstemmelse med retningslinjer herom fra Aarhus universitet. (vilkår 

10). 

Det er kommunens vurdering, at beliggenhed samt vilkår for driften vil sikre at ejendommen ikke vil 

give anledning til forøgede gener. 

 

5.4 Forurening fra husdyrbruget 

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget. Der er redegjort for til-
tag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund. Herunder er der 
redegjort for følgende forureningskilder; ammoniakfordampning fra staldene, opbevaring, håndtering 
og udbringning/bortskaffelse af husdyrgødning, spildevand, affald, råvarer, olie og andre hjælpestof-
fer samt arbejdsgang ved driftsforstyrrelser og uheld.  

Gødningsopbevaring 
Husdyrgødning bliver opbevaret og håndteret efter gældende lovgivning. Der er to gyllebeholdere på 
hhv. 1.500 og 3.200 m3 på ejendommen. Der er ikke en godkendt møddingsplads på ejendommen. 

Der er ingen vaskeplads, som giver afstrømning af overfladevand. Tagvand udledes uændret til Røj-
bæk stik øst for ejendommen, der sker ingen ændringer i forhold til nudriften. 

Ammoniakemission 

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for ammoniak er dokumenteret over-

holdt. I vurderingen af hvor meget projektet påvirker den omkringliggende natur, er der set på worst-

case. Den total ammoniakemission fra husdyrbruget på 3.651 kg N/ha/år, hvilket er uændret i forhold 

til nudrift og 8 årsdrift.  
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Ejendommen ligger ca. 6 km fra kategori 1 natur, som er et overdrev syd for ejendommen. I husdyr-

godkendelse.dk er der beregnet at der ikke sker en ammoniakdeposition til kategori 1 natur. Husdyr-

bruglovens krav på 0,2 kg N/ha/år er overholdt. 

Ejendommen ligger ca. 4,6 km fra kategori 2 natur, som er et overdrev sydøst for ejendommen. I 

husdyrgodkendelse.dk er det beregnet, at der ikke sker en ammoniakdeposition til kategori 2 natur. 

Totaldepositionskravet i husdyrbrugloven på 1 kg N/ha pr år er overholdt. 

Da ammoniakemissionen fra ejendommen ikke stiger er der ingen merdepositionen til kategori 3 na-

tur. Når merdepositionen er under 1 kg N/ha/år, kan der ifølge husdyrbrugloven ikke stilles krav til at 

nedbringe emissionen. 

For øvrige § 3 naturarealer vil der heller ikke være en merdeposition. 

Kommunen har ikke kendskab til forekomsten af Bilag IV arter, rødlistearter eller fredet arter indenfor 

1000 meter af anlægget. 

Da der ikke sker nogen merudledning, som følger af denne godkendelse, vurderer kommunen at 

projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper eller påvirke truede dyre og plante arter, 

såvel i som uden for Natura 2000 områder. 

Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af forurening med vilkår, ligeledes fastholdes at der skal 
være en beredskabsplan på ejendommen. 

5.5 Bedste tilgængelige teknologi (BAT) 

I projektbeskrivelsen har ansøger redegjort for at husdyrbruget er indrettet og drives således at de 

nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT er truf-

fet. Idet husdyrbruget godkendes som et IE-brug er der redegjort for BAT indenfor følgende 5 områ-

der:  

• Staldteknologi og BAT for ammoniak  

• Opbevaring/behandling af husdyrgødning  

• Foder og BAT for ernæringsmæssig styring  

• Forbrug af vand og energi og BAT for effektiv energiudnyttelse  

• Godt landmandskab og BAT i forhold til management  

5.5.1 Stald teknologi og BAT for ammoniak 

Staldsystemet i ansøgt situation fremgår af IT-ansøgningen. Følgende staldtype og dyregrupper er 
valgt:  
 

• Slagtesvin og smågrise. Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) Flexgruppen indehol-
der smågrise, drænet gulv + spalter (50/50) og slagtesvin, drænet gulv + spalter (33/67). 

Ejendommens faktiske ammoniak emission er på 3.651 kg NH3-N/år. BAT kravet er på 3.651 kg 

NH3-N/år. I eksisterende stalde, hvor der ikke foretages renoveringer eller ændringer i staldsystemet, 

stilles der ikke krav om ammoniakreducerende teknikker, da det vil være uforholdsmæssigt dyrt at 

integrere, i forhold til den effekt der vil kunne opnås. Husdyrbruglovens BAT-krav er derfor opfyldt 

med de staldsystemer der er i de eksisterende stalde.  
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5.5.2 Opbevaring/behandling og håndtering af husdyrgødning 

Ansøger har redegjort for opbevaring og håndtering af husdyrgødning. Med de aktuelle staldsyste-

mer på ejendommen er husdyrgødningen gylle, som opbevares i to gyllebeholdere. Ansøger har re-

degjort for, at der er over 9 mdr. opbevaringskapacitet på ejendommen og at gødningen håndteres i 

overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

De to gyllebeholdere har naturligt flydelag. Både naturligt flydelag og fast overdækning af gyllen er 

BAT. Derudover er det BAT, at tømme beholderen jævnligt for inspektion og vedligehold. 

 

Sammenholdes ansøgers foranstaltninger vedr. opbevaring og behandling af husdyrgødning med 

BAT-konklusion og -referencedokumenter, vurderes det, at det ansøgte projekt lever op til BAT. 

 

5.5.3 Foder og BAT 

Fodervilkår fra tidligere godkendelse bortfalder. Særregler for IE-brug træder her i stedet og stiller 

krav om at anvende fodertiltag til at reducere N og P i foder. Det er BAT-krav for IE-brug, at reducere 

udskillelse af kvælstof og fosfor, men ikke metoden hvormed det gøres. Der anvendes fasefodring, 

som medfører en reduktion af både kvælstof og fosfor. Desuden tilsættes fytase til foderet, så udskil-

lelsen af fosfor nedsættes yderligere. 

 

Det er kommunens vurdering, at de beskrevne tiltag lever op til BAT. Da det beskrevne lever op til 

særregler for IE-brug angående foder og er i overensstemmelse med BAT-konklusion og -

referencedokumenter. 

 

5.5.4 Energi-, vand- og ressourceforbrug og BAT for effektiv energiudnyttelse  

 

Der er redegjort for forbruget af energi, vand og ressourcer.  

 

Jævnligt tilsyn, vedligeholdelse og rengøring af ventilationssystem kan medvirke til at begrænse 

strømforbruget. Ansøger har redegjort for at stalde og ventilatorer rengøres efter hvert hold grise. 

Rengøring af ventilation er fastholdt med vilkår (vilkår 3). Særregler for IE-brug stiller endvidere krav 

om, at der skal foreligge en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse af de tekni-

ske anlæg, herunder ventilation og drikkevandsanlæg. Som tiltag til at reducere vandforbrug, er 

nævnt; iblødsætning forud for vask med højtryksrenser, daglig eftersyn af rørføringer og integration 

af drikkeventiler over fodertrug. Vi vurderer, at husdyrbruget hermed lever op til BAT mht. til ressour-

ceforbrug og at produktionsprocesserne er optimeret i det omfang det er muligt.  

 

Miljøledelse og management  

For alle IE-brug skal der indføres et miljøledelsessystem. Det skal indeholde: 

• En miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold 

• Fastsatte miljømål 

• Udarbejdelse af handleplaner for de fastsatte miljømål 

 

Der skal udarbejdes oplæringsprogram for personale vedr. relevant lovgivning, miljøgodkendelse, 

beredskabsplan vedligehold mm. Deri ligger også fokus på godt landmandskab. 

 

De lovpligtige kontroller udføres. Der er daglig tilsyn på anlæggene med løbende service og vedlige-

hold. 
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Ydermere skal der laves en beredskabsplan med fokus på at forebygge uheld samt begrænse kon-

sekvensen af disse, hvis de alligevel opstår. Beredskabsplanen skal beskrive relevante procedurer 

og kontaktnumre. Der er kort over ejendommen med diverse stophaner mm. samt kort over lavninger 

og opsamling ved gylleforurening. Vi vurderer, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med 

henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf. 

 

Samlet vurdering i forhold til BAT 

EU-Kommissionen har offentliggjort BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin, dvs. 

husdyrbrug omfattet af IE-direktivet (IE-husdyrbrug). BAT-konklusionerne er implementeret i husdyr-

godkendelsesbekendtgørelsen i form af generelle regler med de pågældende krav, som pr. den 21. 

februar 2021 gælder umiddelbart for IE-husdyrbrug. 

 

BAT-konklusionerne er implementeret i husdyrgodkendelsen med følgende overordnet emner:  

• Miljøledelse 

• Generelt krav om oplæring af personale  

• Generelt krav om at udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation og  

vedligeholdelse, samt beredskab  

• Generelle krav til fodringsteknikker  

• Generel pligt til at anvende energibesparende belysning  

• Generelt krav om reduktion af støvemission fra staldanlæg  

• Generelt krav om årlig indberetning  

 

I henhold til BREF er miljøledelse, effektiv energiudnyttelse, minimering af støj-, støv- og 

vandforbrug, samt godt landmandskab BAT. Sammenholdt med implementering af BAT-

konklusionerne i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i form af generelle regler for IE-husdyrbrug, 

som kontrolleres i forbindelse med regelmæssigt miljøtilsyn, samt ved årlige 

indberetninger, er det kommunens vurdering, at bedriften lever op til BAT. 

 

5.6 Alternativer og ophør  

Alternativer (nul og anden placering) 

Ansøger har i miljøkonsekvensrapporten beskrevet alternativer til ansøgt produktions. 

 

Da der ikke sker en udvidelse af stalde og produktionsarealer, vil alternativet være at ejendommens 

nuværende miljøgodkendelse revurderes og fortsætter uændret. Ansøger har valgt at søge en ny 

miljøgodkendelse, for at udnytte de muligheder der ligger i at have en miljøgodkendelse efter 

stipladsmodellen. 

Ophør 

De beskrevne tiltag med rengøring af stalde, tømning af gødningsopbevaringsanlæg og forsvarligt 

bortskaffelse af udtjent inventar og elektronik m.v. ved ophør af produktionen er vurderet til at være 

tilfredsstillende. 

5.7 Tilsyn, kontrol og egenkontrol  

Bedriften og vilkårene i denne miljøgodkendelse vil løbende ved tilsyn blive gennemgået af tilsyns-

myndighederne sammen med ejeren. Sker der uregelmæssigheder, der har en betydende  
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indvirkning på omgivelserne, kontaktes tilsynsmyndighederne.  

Vilkår vedr. tilsyn, kontrol og egenkontrol fremgår af afsnit 4.5. Der er for IE-brug indført særregler 

om årlig indberetning til kommunen (§ 50 i godkendelsesbekendtgørelsen):  

 

• Logbøger for eventuel miljøteknologi.  

• Dokumentation for miljøledelsessystem  

• Logbog over gennemførte kontroller  

• Dokumentation for overholdelse af fodringskrav  

 

Informationerne skal indsendes senest d. 31. december med mindre kommunen har modtaget oplys-

ningerne i forbindelse med tilsyn i indeværende år. 

5.8 Samlet vurdering 

Kommunen vurderer, at ansøger har redegjort for at ændringen af husdyrbruget, i forhold til omgivel-
sernes sårbarhed og kvalitet, ikke vil indebære væsentlige indvirkninger på miljøet. Kommunen har 
fastholdt tiltag til reduktion af gener og forurening med vilkår.  

Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensy-
net til omgivelserne. På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt ikke vil medføre 
væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes. 
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6. Øvrige oplysninger 

6.1 Andre tilladelser 

Denne miljøgodkendelse omhandler kun godkendelse efter miljølovgivningen. Anmeldelse og god-

kendelse efter f.eks. byggelovgivningen er ikke omfattet heraf. Evt. byggeri og ændringer skal derfor 

anmeldes særskilt med tilhørende nødvendige beskrivelser og tegningsmaterialer.  

 

Hvis udvidelsen medfører, at indvindingen overskrider vandindvindingstilladelsen, skal der ansøges 

om en ny vandindvindingstilladelse.    

6.2 Offentliggørelse  

Projektet har været i foroffentlighed på kommunens hjemmeside i perioden 21. januar til 4. februar 

2021. Vesthimmerlands Kommune har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse hermed. 

 

Udkastet til godkendelsen vil være i høring i 30 dage, i perioden d. 27. januar til d.26. februar 2022. 

Der er indkommet bemærkninger fra ……………. i forbindelse hermed (se bilag 6). Bemærkningerne 

er vurderet og indarbejdet i den endelige miljøgodkendelse.  

 

Afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside d. xxxx. 

6.3 Tilsynsmyndighed  

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at 

ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.  

 

6.4 Klage og søgsmål  

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig indi-

viduel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage. Efter klagefristens 

udløb vil du blive orienteret, om der er klaget eller ej. 

 

Klagen indsendes via hjemmesiden Nævnenes Hus https://naevneneshus.dk/. Klagen skal være 

modtaget senest d. dato måned år. 

 

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du ligeledes se på hjemmesiden Nævnenes Hus. 

 

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til lo-

ven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.  

 

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt. 
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6.5 Underretning 

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget 

kopi af denne miljøgodkendelse.  

 

Ejer: Lars Sørensen                                post@enggaarden-agro.dk 

Konsulent: Tina Madsen  tim@agrinord.dk   

 

Parter, der er kommet med bemærkninger eller vist interesse 

 

Godkendelsen er endvidere jfr. generelle bestemmelser i loven sendt til: 

Styrelsen for Patientsikkerhed  TRNord@stps.dk 

Rådet for Grøn Omstilling  husdyr@rgo.dk  

Danmarks Naturfredningsforening  dnvesthimmerland-sager@dn.dk 

 DN Vesthimmerland  vesthimmerland@dn.dk  

Danmarks Fiskeriforening  mail@dkfisk.dk 

Ferskvandsfiskeriforening  nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk,  

lbt@sportsfiskerforbundet.dk 

Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 

 DOF - Nordjylland  vesthimmerland@dof.dk 
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6.6 Stamdata 

 

Titel 
Mølgårdsvej 12, 9640 Farsø - Miljøgodkendelse af husdyr-

brug (§16a, IE-svinebrug) 

Godkendelsesdato  

IT-ansøgning Skema 222 842 

Adresse Mølgårdsvej 12, 9640 Farsø 

Ansøger og ejer Lars Sørensen, Hornumvej 6, 9640 Farsø 

CVR-nr.  79684856 

CHR-nr. 32432 

Matr. Nr. 1k Ebdrup By, Farsø 

Telefon og E-mail 40191569 og post@enggaarden-agro.dk 

Ansøgers konsulent Tina Madsen 

Udarbejdet af Ellen Marie Larsen, Vesthimmerlands kommune 

Tjekket af Pernille Bildsøe Lynggaard, Vesthimmerlands kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesthimmerlands Kommune 

Vester Boulevard 7 

9600 Aars 

Telefon: 99 66 70 00 

www.Vesthimmerland.dk 

post@Vesthimmerland.dk 
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7. Bilag 

7.1 Projektbeskrivelse og konsekvensvurdering 

7.2 Ansøgningsskema 222 842 – ikke vedlagt kan rekvireres 
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Tina Madsen  
Fagligleder Miljø – mink og svin 
Tlf. 9635 1194
tim@agrinord.dk 

Projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrapport

For: Mølgårdsvej 12, 9640 Farsø

Tina Madsen
Miljø- mink og svin│ Cand. Agro.
Tlf. 9635 1194
tim@agrinord.dk 

Til ansøgning om §16a miljøgodkendelse udarbejdet af:  
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Datablad (A) 

 

 

 

 

 

 

Ansøger    

Ejer  Lars Sørensen 

Husdyrbrugets adresse  Mølgårdsvej 12, 9640 Farsø 

CVR-nummer  79684856 

CHR-nummer  32432 

Kommune  Vesthimmerland Kommune 

Ejendomsnummer  8200000349 

Husdyrbrugets matrikel-nr.  Matrikel: 1k - Ebdrup By, Farsø  
 

Andre husdyrbrug drevet af ansø-
ger 
 
Biaktiviteter 

 Hornumvej 6, 9640 Farsø og Holmevej 82, 9640 Farsø 
 
 
Ingen 

Skema nr. i husdyrgodkendelse.dk 
 
Miljøkonsekvensrapport  
 
Godkendelse efter: 
 

 Skema nr. 222842 
 
Version 2 
 
Husdyrbruglovens §16a stk. 2  
 

Konsulent  Tina Madsen 
Agri Nord  
Hobrovej 437 
9200 Aalborg SV 
tlf.: 9635 1194 
mail: tim@agrinord.dk 
 

Ansøgning indsendt 
 

 6. januar 2021  
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Forord 
På husdyrbruget Mølgårdsvej 12, 9640 Farsø, ønskes der miljøgodkendelse til det eksisterende 
anlæg efter ny stipladsmodel. Husdyrbruget har flere end 2000 stipladser til slagtegrise over 30 
kg og er dermed defineret som et IE-brug. Miljøgodkendelse til husdyrbruget skal derfor søges 
og meddeles efter Husdyrbruglovens §16 a stk. 2. 

Oplysningerne i denne miljøkonsekvensrapport supplerer oplysningerne i det digitale ansøg-
ningssystem husdyrgodkendelse.dk i henhold til oplysningskravet beskrevet i husdyrgodkendel-
sesbekendtgørelsens bilag 1. Angivelsen af numre (A), (B1) mv. henviser til det relevante op-
lysningskrav i bilag 1.  

Miljøkonsekvensrapporten påviser, beskriver og vurderer det ansøgtes forventede væsentlige og 
eventuelle kumulative indvirkninger på miljøet. Rapporten beskriver desuden de foranstaltnin-
ger som ansøger har truffet for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere 
forventede væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Beskrivelsen indeholder følgende em-
ner jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §4 stk. 6.; 

Stk. 6. De oplysninger, som ansøger skal give efter bilag 1, pkt. D, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere 
det ansøgtes væsentlige direkte og indirekte virkninger i forhold til 

1) befolkningen og menneskers sundhed, 
2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter, 
3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, 
4) materielle goder, kulturarv og landskabet, 
5) samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter nr. 1-4 og 
6) sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af faktorerne efter nr. 1-5. 

Beskrivelser og vurderinger i denne rapport danner, sammen med beregninger udført i det digi-
tale ansøgningssystem Husdyrgodkendelse.dk, grundlag for kommunens afgørelse om miljøgod-
kendelse til husdyrproduktionen på ejendommen.  
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1. Ikke teknisk resumé (D2) 
 
Nu-drift og det ansøgte projekt 
Ansøgningen omhandler miljøgodkendelse til produktion af slagtesvin på Mølgårdsvej 12, 9640 
Farsø 

Husdyrbruget har en gældende tilladelse til at producere 9.900 slagtegrise (32-107 kg).  

Produktionen finder sted i 2 stalde. På ejendommen er der desuden to gyllebeholdere, en silo, 
en lade til frøtørring, et maskinhus og en gammel stald der nu bruges til opbevaring. 

Husdyrbruget søger om miljøgodkendelse til det eksisterende produktionsareal på 1390 m2 samt 
om fleksibilitet til en produktion bestående af smågrise og slagtegrise med mulighed for at ju-
stere på dyrenes vægtgrænser. Produktionen vil fortsat være slagtegrise. 

Der skal ikke opføres nyt byggeri i forbindelse med projektet. Tilsvarende forventes der ikke en 
væsentlig ændring i produktionsomfanget. 

Med godkendelsen er der en frist på 6 år til at gennemføre det ansøgte projekt, men da der ik-
ke skal opføres nye bygninger eller ændres i det bestående anlæg, vil godkendelsen være ud-
nyttet ved meddelelse af godkendelse til projektet og alle vilkår i den eksisterende godkendel-
se/tilladelse falder herefter bort.   

Konsekvenser for omboende, natur og miljø 
Der forventes ingen væsentlige ændringer i forhold til den nuværende produktion og drift og 
dermed sker der heller ingen væsentlige ændringer for naboer omkring husdyrbruget i forhold 
til oplevelsen af støj, støv, lugt samt færdsel til og fra husdyrbruget mv.  

Lugt 
Beregninger foretaget i husdyrgodkendelse.dk viser, at kravene i lovgivningen om lugtpåvirk-
ning af naboer, samlet bebyggelse og byzoner er overholdt. 
 
Trafik, støj og støv 
Der ændres ikke i antallet af transporter til og fra ejendommen eller i aktiviteter der kan med-
føre støj.  

Der forventes ingen væsentlige støvgener for omkringboende i forbindelse med det ansøgte, da 
støv fra staldanlæg hindres ved overbrusning og støv som følge af transport ikke bør berøre na-
boer, da der ikke er beboelser indenfor 300 m. af husdyrbruget andet end naboejendommen 
som er ejet af ansøger selv.  

Landskab 
Der opføres ikke nyt byggeri på ejendommen. Det ansøgte vil derfor ikke påvirke oplevelsen af 
det omkringliggende landskab.  

Påvirkning af natur og Bilag IV-arter 
Beregninger viser, at hverken natur beskyttet efter danske nationale regler eller efter EU-reg-
ler, vil modtage et større ammoniakbidrag end de grænser, der er fastsat i husdyrgodkendel-
sesbekendtgørelsen.  

Derudover er der ingen ændringer af emissionen af ammoniak i forhold til eksisterende godken-
delse, hvorfor projektet ikke antages at bidrage negativt på den nuværende tilstand af omkring-
liggende naturområder. 

Det ansøgte forventes ikke at påvirke beskyttede arter efter EU´s naturbeskyttelsesdirektiver. 
Det skyldes, at der ikke fjernes eller ødelægges yngle- eller rasteområder i forbindelse med det 
ansøgte. 

 

SamlePDF - side 25 af 63



7 

Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Husdyrbruget er underlagt krav om at anvende den bedst tilgængelige teknologi i forhold til 
ammoniak. 

Der ændres ikke i det bestående staldanlæg. Krav til reduktion af ammoniak iht. BAT er opfyldt 
ved eksisterende godkendt gulvtype. 
 
Husdyrbruget har mere end 2000 stipladser til slagtegrise og er derfor et IE-brug. Det betyder, 
at husdyrbruget er omfattet af en række særregler, som kun gælder for IE-brug med ophæng i 
EU´s BAT-konklusioner for store husdyrbrug.  

Det betyder at husdyrbruget skal efterleve krav om at have et miljøledelsessystem, have plan 
for uddannelse af personale, have plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og 
beredskab samt krav til optimeret udnyttelse af protein og fosfor i foder, krav om energieffektiv 
belysning. Disse krav vil kommunen følge op på i forbindelse med tilsyn med husdyrbruget. 

Tiltag til at begrænse miljøpåvirkninger  
Der er i ansøgningen redegjort for hvilke teknikker og metoder, der er taget i anvendelse for at 
begrænse miljøpåvirkningen mest muligt. Blandt andet er nedenstående tiltag anvendt:  
 

 Fluer vil blive bekæmpet kontinuerligt med rovfluer i gyllekanalerne og der er aftale med 
skadedyrsbekæmpelsesfirma for at sikre, at der ikke opstår tilhold af rotter.  

 Der er udarbejdet en beredskabsplan for husdyrbruget, som skal sikre, at forurening i 
forbindelse med et evt. uheld begrænses mest muligt. 

 Anlægget optimeres løbende i forhold til energiforbrug.  
 Foder er tilpasset dyrenes behov i de enkelte vækststadier, hvilket giver den bedste ud-

nyttelse af næringsstofferne i foderet.  
 

Samlet vurderes det, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger vedr. det ansøgte projekt 
til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknolo-
gi, samt at husdyrbruget ikke medfører væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at husdyr-
bruget i øvrigt kan drives på stedet på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelser-
ne.  

1.1. Ikke-teknisk resumé af påtænkte foranstaltninger ved IE-brugets 
ophør (C1) 

Hvis husdyrproduktionen på ejendommen ophører, vil anlægget blive tømt og rengjort således 
at der ikke opstår risiko for forurening eller unødig risiko for skadedyr. Eventuelt oplag af foder, 
hjælpestoffer og affald fra produktionen vil blive bortskaffet.  

Gyllebeholdere tages ikke nødvendigvis ud af drift med ophør af husdyrproduktionen, da der 
fortsat kan være markbrug under bedriften. Hvis gyllebeholdere tages ud af drift, vil de blive 
tømt og husdyrgødningen udbragt efter gældende lovgivning. 

1.2. undersøgte alternativer til teknologi og foranstaltninger (C3) 
Miljøstyrelsen har udarbejdet en liste over teknologier som vurderes miljøeffektive og driftssik-
re til reduktion af ammoniak. Teknologierne kan anvendes uanset størrelsen på husdyrbruget, 
men mange teknikker er meget omkostningstunge og kræver en særlig opbygning af anlægget 
for at kunne anvendes på en væsentlig andel af produktionen. Derfor vil valg af teknik til reduk-
tion af ammoniak variere dels i forhold til størrelsen på husdyrbruget og dels i forhold til ud-
formning af staldanlægget.  

Der er få teknikker optaget på teknologilisten til reduktion af lugtemissionen. Krav til lugt er i 
denne ansøgning opfyldt uden krav til reduktion. Der anvendes derfor ingen supplerende tekno-
logi udover regelmæssig rengøring af staldanlægget samt godt management.  
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Krav vedr. anvendelse af bedst tilgængelig teknologi i forhold til ammoniak er opfyldt uden brug 
af ny teknologi.  

2. Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte (B, D1a) 
I dette kapitel redegøres der for det ansøgte, husdyrbrugets indretning og drift, beliggenhed i 
forhold til omgivelserne og husdyrbrugets potentielle påvirkning på omgivelserne. 

Situationsplanenerne over staldanlæg m.v. fremgår af nedenstående figurer. Oplysningerne om 
produktionsarealet fremgår af husdyrgodkendelse.dk og navngivningen af stalde m.v. referer til 
nedenstående situationsplan.                

 
Ejendommens stald- og opbevaringsanlæg, som indtegnet i husdyrgodkendelse.dk 
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2.1. Indretning og drift af anlæg (B1) 

2.1.1.  Beskrivelse af den ansøgte samt nuværende produktion 
 

Nu-drift 
På ejendommen Mølgårdsvej 12, 9640 Farsø er der tilladelse til en produktion med 9.900 slag-
tegrise (32-107 kg). Produktionstilladelsen er godkendt via en §12 Miljøgodkendelse i 2012. 
Godkendelsen er udnyttet.  

I den eksisterende godkendelse indgår der 2 staldafsnit. Husdyrbrugets anlæg består derudover 
af: to gyllebeholdere, en silo, en lade til frøtørring, et maskinhus og en gammel stald der nu 
bruges til opbevaring. 

På husdyrbruget fodres der med færdigfoder (blandet på Hornumvej 6). Foder snegles fra silo 
og trækkes rundt i stalden via kæde. 

Der drives ikke markbrug fra adressen.  

Jordene tilhørende ejendommen drives fra en anden ejendom, Hornumvej 6, under bedriften. 

Ansøgt drift 
Der foretages ingen fysiske ændringer på ejendommen. Der opføres således hverken nyt byg-
geri eller foretages ændringer i de eksisterende stalde.  

Der søges om en Flexgruppe i forhold til dyretype: 

 Flexgruppe med smågrise og slagtegrise i anlægget.  

Ibrugtagning af godkendelsen 
Da der ikke opføres nyt byggeri tages godkendelsen i brug, når den er meddelt hvilket betyder, 
at vilkårene i godkendelsen skal opfyldes straks.  

8-års drift 
Det er et krav i lovgivningen at merdepositionen af ammoniak til kategori 3-natur beregnes som 
forskellen mellem depositionen fra husdyrbruget i ansøgt drift og depositionen fra husdyrbruget 
i såvel den nuværende drift som 8-års driften.  

For 8 år siden (2012) var der tilladelse til en produktion 9.900 slagtegrise (32-107) kg. Dyre-
holdet var opstaldet i samme staldanlæg som anvendes i nu-drift.   

2.1.2. Produktionsareal, staldsystem, dyretype og miljøteknologi 
 
Produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvor dyrene kan opholde sig og 
har mulighed for at afsætte gødning. Arealer hvor dyrene kortvarigt opholder sig skal ikke med-
tages i opgørelsen.  

Det samlede produktionsareal i ansøgt drift er opgjort til 1390 m2. Anlæggets kapacitet svarer 
til 2.067 stipladser. Opgørelsen er inklusive inventar og foderkrybbeareal.  

Produktionsarealet er opgjort ud fra tegninger og ansøgers opmåling af anlægget. Tegninger og 
skitser er vedlagt (se bilag). 

Produktionsarealerne i ansøgt drift fremgår af nedenstående tabel sammen med oplysninger om 
den faktiske gulvtype i hver stald. Der sker ingen ændringer af gulvtypen med det ansøgte. I 
husdyrgodkendelse.dk er muligheden for at vælge dyretype og gulvtyper begrænsende. Hvis 
den faktiske gulvtype ikke er en valgmulighed, vælges den gulvtype som bedst repræsenterer 
det faktiske gulv.  
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Opgørelse af produktionsareal. Tabellen findes også som bilag. 

 
Dyretype, produktionsareal og staldsystem er sammenstillet i nedenstående oversigter for hver 
af de tre drifter; Ansøgt drift, nu-drift og 8 års drift.   

Staldafsnit Drift Dyretype Produktionsa-
real 

Staldsystem  
i husdyrgodkendelse.dk Teknologi 

Ansøgt drift Slagtegrise og smågrise 353 Drænet gulv - 
Nu-drift Slagtegrise 353 Drænet gulv - 1 
8 års drift Slagtegrise 353 Drænet gulv - 
Ansøgt drift Slagtegrise og smågrise 1037 Drænet gulv - 
Nu-drift Slagtegrise 1037 Drænet gulv - 2 
8 års drift Slagtegrise 1037 Drænet gulv - 

Oversigt over dyretype, produktionsareal, staldsystem og teknologi i hhv. 8-årsdriften, nu-driften og an-
søgt drift som oplyst i husdyrgodkendelse.dk. 

Størrelsen af produktionsarealet med det aktuelle staldsystem og dyretype indgår i beregnin-
gerne af lugt og ammoniak i Husdyrgodkendelse.dk. Beregning af BAT i relation til ammoniak er 
ligeledes baseret på ovenstående samt BAT-forudsætningen for det enkelte staldafsnit (jf. afsnit 
2.9). 

Tabellen nedenfor giver et overblik over produktionsarealet i de 3 drifter; Ansøgt drift, Nu-drift 
og 8-års drift. 

Drift: 
 

Ansøgt drift Nu-drift 8-årsdrift 

Produktionsareal (m2) 
 

1390 1390 1390 

Oversigt over produktionsarealet i de tre drifter: Ansøgt, nu-drift og 8-års drift. 

 
Flexgruppe 
Der søges om godkendelse til en flexgruppe bestående af smågrise og slagtegrise. Flexgruppe 
betyder, at der kan produceres grise i vægtintervallet fra fravænning til slagtning. Der kan så-
ledes produceres smågrise, slagtegrise eller en kombination af begge dyregrupper. Denne til-
pasning sker primært grundet store udsving i slagtevægt bestemt af slagterierne, hvilket bety-
der, at der er behov for løbende at kunne justere i vægt og antal dyr.  

Ved beregning af emissioner fra anlægget tager modellerne automatisk udgangspunkt i den dy-
retype som afgiver det skrappeste krav eller højeste belastning. De beregnet emissioner er am-
moniak og lugt, og krav til maksimal ammoniakfordampning ved anvendelse af Best Tilgænge-
lig Teknik (BAT). Det betyder, at beregninger i forhold til krav om BAT for ammoniak samt emis-
sion af lugt og ammoniak for ansøgninger hvori der indgår flexgruppe altid vil være en worst 
case beregning.  

Det er ikke nødvendigvis den samme dyretype som indgår i beregning af hhv. lugt, ammoniak 
samt krav til BAT.  
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I nedenstående tabel fremgår mulige dyretyper og staldsystemer for staldafsnit 1 og 2 ved den 
valgte flexgruppe.  

 
Mulige produktioner ved de valgte flexgrupper som det fremgår af husdyrgodkendelse.dk 

Ressourceforbruget og produktionen af husdyrgødning er forskellig for smågrise og slagtegrise. 
I nedenstående tabel er ressourceforbruget opgjort pr. kvadratmeter produktionsareal for hhv. 
smågrise og slagtegrise. Tabellen viser således divergensen, når der søges til en flexgruppe. 

In- og output pr. kvadratmeter 
produktionsareal (2020) 

Smågrise Slagtegrise 
 

Antal stier 
 

3,33 1,54 

Producerede enheder / m2 
 

19,83 5,71 

Tilvækst kg /m2 
 

484 468 

Foderforbrug /m2 
 

910 FE /864 kg 1306 FE/1241 kg 

- Tilskudsfoder/korn* 
 

285 kg/579 kg 273kg / 968 kg 

Energi kW /m2 
 

233 80 

Vandforbrug m3/m2 
 

3 3,2 

Gødning m3/m2 
 

2,66 3,14 

- Fosfor i gødning 
-  

2,37 (39,4%af total P) 3,64 (60,6% af total P) 

Transporter dyr, antal 
Transporter gødning, antal 
Transporter tilskudsfodre (40 tons) 
Transporter korn (20 tons) 
 

0,067 
0,133 
7,125 
28,95 

0,04 
0,157 
6,825 
48,4 

Opgørelse pr. m2 produktionsareal for smågrise og slagtegrise. *Ved hjemmeblandet foder indkøbes tilskudsfo-
der (mineraler, fedt, vitaminer mv.) derudover anvendes eget korn. Andel af tilskudsfoder i forhold til korn er 33 % ved 
smågrise og 22 % ved slagtesvin. Den procentvise andel ud af det totale foderforbrug er stort set identisk, hvorfor der 
ikke er forskel i antal eksterne transporter med foder. Forskellen i foderforbruget til smågrise og slagtegrise er således 
korn. 

Af tabellen ses, at ressourcebehovet pr. kvadratmeter produktionsareal er tæt på identiske for 
produktion af smågrise og slagtegrise eller også er forbruget størst ved slagtegrise. Dog er ener-
giforbruget ved smågriseproduktion væsentligt højere end energiforbruget for produktion af 
slagtegrise, da smågriseproduktion forudsætter et opvarmet staldrum. Varmebehovet for små-
grise aftager med øget vægt. Slagtegrisestalde er kun sjældent udført med mulighed for rumop-
varmning. I de staldanlæg vil der normalt ikke indsættes smågrise i et vægtinterval som kræ-
ver rumopvarmning, hvilket betyder, at energiniveau vil være 80 kW. 

Ansøgningen er beskrevet ud fra ressourcebehovet og påvirkninger i relation til slagtegrisepro-
duktion, da det er den produktion som vil give anledning til størst påvirkning i antal transporter. 
I forhold til støj, støv og rystelser fra anlægget vil der ikke være nogen væsentlig forskel på om 
det er en produktion af smågrise eller slagtegrise.  
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Miljøteknologi 
I dette projekt er der ikke integreret teknologi udover de aktuelle staldsystemer. 

2.1.3. Opbevaringsanlæg, håndtering, produktion og kapacitet 
 
Gødningsopbevaringsanlæg 
I de anvendte staldsystemer produceres der primært flydende husdyrgødning.  

Der er 2 nuværende gyllebeholdere på ejendommen fra hhv. år 1998 og 2000.  

Husdyrbrugets opbevaringsanlæg i de tre drifter; Ansøgt drift, nu-drift og 8 års drift fremgår af 
oversigten nedenfor. 

Gyllebeholder Kapacitet 
(m3) 

Overfladeareal  
(m2) Drift Teknologi og  

effekt 
 Andre krav 

Ansøgt drift - 
Nu-drift - Gyllebeholder 1 

 
1500 
 

 
386 

8 års drift - 

 
Ingen krav 

Ansøgt drift - 
Nu-drift - Gyllebeholder 2 

 

 
3200 
 

 
746 
 8 års drift - 

Ingen krav  

 Ansøgt drift  
   Kanaler Nu-drift  
 

834*  

8 års drift  

 

    I alt  5534     
Oversigt over opbevaringsanlæg og anvendt teknologi i de 3 drifter; 8-års drift, nu-drift og ansøgt drift 
*kanaler er estimeret ud fra produktionsareal x 0,6 m under fulddrænet gulv. 

Overfladearealet af beholderne er beregnet automatisk ved indtegning af beholderne i husdyr-
godkendelse.dk.  

Overfladearealet af gødningsopbevaringsanlæg indgår i beregning af anlæggets samlede emis-
sion af ammoniak.  

Krav vedr. alarm, barriere eller terrænændring 

Da eksisterende gyllebeholdere ligger i en større afstand end 100 meter af en grøft/sø og 
udenfor et risikoområde (6 graders hældning på terræn) er der ikke krav om gyllealarm, be-
holderbarriere eller terrænændring.  

Håndtering 
Husdyrgødningen bliver opbevaret og håndteret efter bestemmelserne i Husdyrgødningsbe-
kendtgørelsen. Flydende husdyrgødning ledes i lukkede rørføringer til fortank og pumpes til gyl-
lebeholder.  

Omrøring sker normalt kun i forbindelse med at gyllebeholderne tømmes forud for udspredning. 
Gyllebeholderne tømmes med sugetårn til gyllevogn, som sikre, at der ikke sker overløb i for-
bindelse med påfyldning af gyllevogn.  

Forventet gødningsproduktion og opbevaringskapacitet. 
 
Flydende husdyrgødning  
Anlæggets samlede produktionsareal med flydende husdyrgødning udgør 1390 m2. Ved maksi-
mal udnyttelse af anlægget forventes årsproduktionen af flydende husdyrgødning at udgøre 
ca. 4365 m3 (1390 m2 produktionsareal * 3,14 m3 gylle/m2). 

Der er ingen vaskeplads på ejendommen. Vask af transportvogne og maskiner sker på anden 
ejendom, Hornumvej 6, under bedriften.  

Den samlede forventelige produktion af flydende husdyrgødning udgør i alt ca. 4365 m3. 
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Den samlede opbevaringskapacitet til på ejendommen til flydende husdyrgødning udgør 5534 
m3. Kapacitet i kanaler er indregnet.  

I henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen er der krav om minimum 9 mdr. opbevaringska-
pacitet.  
 
Med en forventet gødningsproduktion på i alt 4365 m3 pr år er der opbevaringskapacitet til 15 
mdr.  

Da der er over 9 mdr. opbevaringskapacitet på ejendommen er kravet opfyldt. 

Vurdering 
Da der er opbevaringskapacitet til mere end 9 måneder vurderes det, at der er tilstrækkelig op-
bevaringskapacitet.  

2.1.4. Ventilation 
Staldanlægget er mekanisk ventileret. 

Ventilationsafkast på de eksisterende stalde er placeret i kip eller tæt på kip og er med multi-
step. 

Projektet forudsætter ikke en specifik udformning af ventilation. 

2.2. Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2) 
 
Der opføres ingen nye anlæg på ejendommen.  

Der foretages ingen ændringer i det bestående staldanlæg på ejendommen. 

2.2.1. Erhvervsmæssig nødvendighed 
Den erhvervsmæssige nødvendighed skal kun vurderes i forbindelse med nyt byggeri. Der op-
føres ikke nyt byggeri i forbindelse med denne ansøgning.  

 

2.3. Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (B3) 
 
Ansøger driver også husdyrbrug på adresserne Hornumvej 6, 9640 Farsø og Holmevej 82, 9640 
Farsø. Husdyrbruget er dog ikke teknisk og forureningsmæssigt forbundet med de øvrige hus-
dyrbrug eller med anlæg til husdyrproduktion på andre adresser. Anlægget skal derfor ikke god-
kendes sammen med andre anlæg til husdyrproduktion.  

2.4. Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed (B4) 

2.4.1. Landskabs- og planmæssige forhold 
 
Landskab  
Staldanlægget ligger ca. 650 m nord-nordøst for Farsø By i det åbne land. Området er i kom-
muneplanen udpeget som jordbrugsområde, og der er ikke planmæssige forhold, der er i strid 
med landbrugsdrift på ejendommen. 
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Husdyrbrugets geografiske placering  

Forholdet til Kommuneplanen 
Ejendommen ligger i et område, der ifølge kommuneplan 2017-820 har følgende udpegninger: 
  

Aktuelle udpegninger i 
kommuneplanen 
 

Retningslinjer i kommuneplanen/Formål med udpegningen 

Særlig værdifuldt landbrugs-
område 

Der kan i disse områder ikke meddeles tilladelse til byggeri eller anlæg, som for-
hindrer eller vanskeliggør den jordbrugsmæssige udnyttelse, med mindre en sam-
let samfundsmæssig afvejning tilsiger det. 
 

 
 

Udpegninger og retningslinjer i kommuneplanen 

 
Fredede områder og kulturarvsarealer 
Husdyrbruget ligger ikke indenfor fredede områder eller kulturarvsarealer. 

Bygge- og beskyttelseslinjer 
Det er ikke relevant at forholde projektet til bygge- og beskyttelseslinjer, da der ikke opføres 
nyt byggeri.  
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Husdyrbrugets placering ift. beskyttelseslinjer (kort fra plandata.dk). 

Vurdering af landskabs- og planmæssige forhold 
Da der ikke opføres nyt byggeri sker der ingen ændringer i forhold til oplevelsen af landskabet.  

2.4.2. Generelle afstandskrav (§§ 6 og 8) 
Afstandene til de i husdyrbruglovens §§6-8 nævnte områder fremgår af nedenstående tabeller. 
Afstandskravene i §§6 og 7 har karakter af forbudszoner.  

Afstandskravene i §8 skal overholdes ved udvidelser eller ændringer af husdyranlæg og gød-
nings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug, der kan medføre forøget forurening. Der er 
dog mulighed for at give dispensation for manglende overholdelse. 

Forbudszoner jf. husdyrbrugsloven § 6 

 Afstandskrav Placering Aktuel afstand 
Eksisterende eller ifølge 
kommuneplanens rammedel 
fremtidigt byzone- eller 
sommerhusområde  

50 m Farsø 606 m 

Område i landzone, der i lo-
kalplan er udlagt til boligfor-
mål, til blandet bolig -og er-
hvervsformål eller til offent-
lige formål med henblik på 
beboelse, institution, rekrea-
tive formål etc. 

50 m Fredbjergvej 48 1629 m 

Nabobeboelse  50 m Mølgårdsvej 8 65 m 
 

Forbudszoner jf. husdyrbrugsloven § 7  
 
Afstand til kategori 1-natur Min. 10 m >10 meter >10m 

 
Afstand til kategori 2-natur Min. 10 m >10 meter >10m 

 
Forbudszoner nyt byggeri 
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Afstande og afstandskrav jf. husdyrbrugsloven § 8 

 Afstandskrav Aktuel afstand 
Ikke-almene vandforsyningsanlæg Min. 25 m 26 m 
Almene vandforsyningsanlæg Min. 50 m 1135 m 
Vandløb, herunder dræn og søer Min. 15 m 618 m 
Offentlig vej og privat fællesvej Min. 15 m 47 m 
Levnedsmiddelvirksomhed Min. 25 m >25 m 
Beboelse på samme ejendom Min. 15 m 18 m 
Naboskel Min. 30 m 19 m fra gyllebeholder 

Afstandskrav nyt byggeri  

Vurdering 
Afstandskravene i §§6 og 7 er alle opfyldt. Afstandskravene i § 8 er delvist opfyldt. 

Afstandskravet til naboskel på 30 meter kan ikke overholdes idet den aktuelle afstand 19 me-
ter. Der skal dog ikke søges om dispensation fra afstandskravet idet dette er en eksisterende 
bedrift uden nybyggeri. Naboejendommen er desuden ejet af ansøger. 

2.5. Husdyrbrugets ammoniakemission (B5, D1b, D1c) 
Emissionen af ammoniak fra det ansøgte projekt fremgår af beregninger i husdyrgodkendel-
se.dk, se nedenstående tabel. 

 
Det samlede resultat af ammoniakberegningerne i husdyrgodkendelse.dk. 
 

Ammoniakemissionen fra det ansøgte projekt udgør 3651 kg N/ha/år.  

2.5.1. Beliggenhed i forhold til natur 
I Husdyrgodkendelse.dk regnes der på hvor stor en del af husdyrbrugets ammoniakemission der 
afsættes på omkringliggende natur. Naturområder er udpeget i henhold til naturbeskyttelseslo-
vens §3. Udpegningerne er vejledende for alle naturtyper. 

Naturområder er opdelt i fire kategorier. Kategori 1, 2 og 3 natur samt øvrige vejledende ud-
peget naturtyper der ikke hører under de tre kategorier. Punkterne hvortil der er beregnet er 
navngivet som 1.x for kategori 1-natur; 2.x for kategori 2-natur, 3.x for kategori 3-natur og 4.x 
for øvrige naturtyper. 

Der regnes på totaldepositioner til kategori 1- og 2-natur. Der regnes på merdepostionen til Ka-
tegori 3-natur, dog således, at der både regnes på merdeposition fra nu-drift til ansøgt drift og 
fra 8-års drift til ansøgt drift. 

Naturpunktets ruhed samt ruhed for oplandet (strækningen mellem husdyrbruget og naturpunk-
tet) samt antal brug der skal indgå i kumulation i relation til krav vedr. kategori 1-natur frem-
går af husdyrgodkendelse.dk 

 
Kategori 1-natur (1.x punkter) 
Kategori 1-natur er ammoniakfølsomme naturtyper herunder habitatnaturtyper samt §3 beskyt-
tede heder og overdrev, beliggende i internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 om-
råder).  
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Nærmeste kategori 1-natur (naturpunkt 1.1) er et overdrev beliggende syd for Svingelbjerg, i 
en afstand af mere end 5 km syd for husdyrbruget. Overdrevet ligger indenfor habitatområde 
nr. 30 ”Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal” 

 
Husdyrbrugets placering i forhold til kategori 1-natur 

Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen må totaldepositionen til kategori 1-natur ikke overstige 
følgende værdier: 

 0,2 kg N/ha/år, hvis der er >1 andet husdyrbrug1 i nærheden. 
 0,4 kg N/ha/år, hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden. 
 0,7 kg N/ha/år, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden. 

Den beregnede totaldeposition i nærmeste naturpunktpunkt (1.1) er på 0 kg N/ha/år.  

Kumulation 
Når totaldepostionen er op til 0,2 kg N/ha/år er kravet til N-deposition, uanset kumulation, over-
holdt.  

Kategori 2-natur (2.x punkter) 
Kategori 2-natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for in-
ternationale naturbeskyttelsesområder. Det er højmoser, lobeliesøer, heder der er større end 10 
ha. og overdrev der er større end 2,5 ha og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

 

 

 

1 Antallet af husdyrbrug i nærheden defineres i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26 stk. 2. 
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Nærmeste kategori 2-natur (naturpunkt 2.3) er et overdrev. Det ligger ca. 4,5 km sydøst for 
husdyrbruget. Derudover ligger der 2 punkter over 5 km nordvest for anlægget.  

 
Husdyrbrugets placering i forhold til kategori 2-natur 

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er den maksimale grænse for totaldepositionen til 
kategori 2-natur på 1,0 kg N/ha/år.  

Den beregnede totaldeposition til kategori 2-natur er på 0,0 kg N/ha/år for alle punkter. Græn-
seværdien er dermed overholdt. 

Kategori 3-natur (3.x punkter) 
Kategori 3-natur er ammoniakfølsom skov og ammoniakfølsomme heder, moser eller overdrev 
omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, der ikke er omfattet af kategori 1-natur eller kategori 
2-natur.  

Nærmeste kategori 3-natur i området, er en mose (punkt 3.1) beliggende ca. 1,2 km sydøst for 
husdyrbruget.  
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Husdyrbrugets placering i forhold til kategori 3-natur og øvrig natur 

Der skal foretages en konkret vurdering af, om der skal stilles krav til den maksimale merdeposi-
tion af ammoniak fra husdyrbruget til kategori 3-natur, hvis merdepositionen er over 1 kg 
N/ha/år.  

Den beregnede merdeposition ligger på 0,0 kg N. Øvrige udpegninger af kat. 3 natur er place-
ret i længere afstand fra anlægget, der er ikke foretaget beregninger hertil. Der skal derfor ikke 
foretages en konkret vurdering af merdepositionen. Totaldepositionen er under 1 kg N/ha/år.  

Øvrig vejledende registreret § 3 beskyttet natur (§3-natur) (4.x punkter) 
Ud over natur, defineret under kategori 1,2 og 3 skal der foretages en vurdering af om mer-
deposition på andre naturtyper, som er vejledende udpeget i henhold til naturbeskyttelseslo-
vens §3, kan føre til tilstandsændringer. Med henvisning til beskyttelses-niveauet for kategori 
3-natur anses merdepositioner under 1 kg N/ha/år ikke at kunne føre til tilstandsændringer.  

Nærmeste §3 beskyttet natur består af enge beliggende sydøst for anlægget. 

Beregninger foretaget i husdyrgodkendelse viser, at ændringerne på husdyrbruget ikke giver 
anledning til merbelastninger til øvrig natur.  

Resultat af ammoniakberegning 
Af tabellen nedenfor ses resultatet af de N-depositionsberegninger der er gennemført i husdyr-
godkendelse.dk. Beregningerne er baseret på eksakte afstande og ruheder bestemt for opland 
og natur.  
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Resultat af beregninger af ammoniakdeposition i de afsatte naturpunkter (fra husdyrgodkendelse.dk) 
 

2.5.2. Bilag IV-arter (D1b) 
Der er foretaget en søgning i http://naturdata.miljoeportal.dk indenfor en radius af ca. 2 km fra 
ejendommen (se nedenstående figur).  

 
Resultat af søgning på fund af bilag IV-arter i en radius af ca. 2 km fra ejendommen (kort fra naturda-
ta.dk) 
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Ifølge søgningen er der ikke registreret Bilag IV-arter indenfor en radius af 2 km fra anlægget. 
Der fælles ingen træer og nedrives ikke bygninger i forbindelse med det ansøgte projekt.   

Vurdering vedr. biologisk mangfoldighed med vægt på natur og bilag IV-arter 
Grænseværdier vedr. totaldeposition af ammoniak overholdes for kategori 1- og 2-natur. Af-
standen til de 2 naturtyper er over 5 km, hvilket er så langt at det ikke vil kunne bidrage til en 
negativ tilstandsændring. Merdepositionen på kategori 3-natur er 0 kg N/ha/år, og bidrager 
således heller ikke til en negativ tilstandsændring.  

Ammoniakbidrag på de øvrige nærtliggende registrerede §3-naturtyper vurderes heller ikke at 
være væsentlig, da merdepositionen også er 0 kg N/ha/år, hvilket ikke bidrager til en negativ 
tilstandsændring. 

Det vurderes, at projektet hverken i sig selv eller i sammenhæng med andre husdyrbrug vil på-
virke kategori 1-,2- eller 3-natur negativt, eller have en væsentlig negativ indvirkning på øvrige 
nærtliggende § 3 natur. 

I henhold til natur-data.dk er der ikke registreret arter omfattet af bilag IV indenfor en afstand 
af 2 km fra husdyrbruget. Ejer af husdyrbruget er ikke bekendt med at de eksisterende byg-
ninger eller beplantninger skulle huse bilag IV-arter.  

Da der ikke fjernes levesteder for bilag IV-arter i forbindelse med det ansøgte og idet projektet 
heller ikke giver anledning til en væsentlig øget påvirkning af naturområder med ammoniak, 
vurderes det, at projektet vil have en neutral effekt på levesteder, yngle- og rasteområder for 
eventuelle bilag IV-arter.  

  

2.6. Husdyrbrugets lugtemission (B6, D1b, D1c) 
 

Den primære kilde til lugt fra dyreholdet er staldluftventilation. Der foreligger kun systematiske 
og anvendelige målinger/oplysninger om lugt fra staldanlæg. Lugt i forhold til omkringboende 
vurderes derfor udelukkende ud fra staldanlæg til dyrehold. Lugtgener fra opbevaringsanlæg 
samt lugtgener som kan forekomme i forbindelse med udbringning indgår ikke i lugt-beregnin-
gerne og håndteres derfor primært ved hjælp af generelle regler i husdyrgødnings-bekendtgø-
relsen.  

Lugtbidraget fra staldanlægget afhænger af kvadratmeter produktionsareal, gulvtype og dyre-
type. Den vægtede gennemsnitsafstand for lugt er beregnet fra anlæggets lugtcentrum i forhold 
til den fysiske indtegning i husdyrgodkendelse.dk og kvadratmeter produktionsareal pr. staldaf-
snit.  

Der foretages en lugtberegning til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig. De tre kategorier 
er defineret i husdyrgødningsbekendtgørelsen: 

Byzone 
Eksisterende og ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde 
Samlet bebyggelse 
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige for-
mål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.  
eller 
Beboelsesbygninger i samlet bebyggelse i landzone 
Enkelt bolig 
Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget 

 

Den nærmeste naboejendom noteret uden landbrugspligt er ejendommen Mølgårdsvej 8, vest 
for anlægget (ejet af ansøger). 
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Nærmeste nabobeboelse er Mølgårdsvej 3, beliggende 350 m. sydvest for anlægget (målt fra 
lugtcentrum) med en geneafstand på 205 m. 

Nærmeste beboelse i samlet bebyggelse er ejendommen på adressen Fredbjergvej 48, lokalise-
ret 1.676 m. sydvest for husdyrbruget (målt fra lugtcentrum) med en geneafstand på 445 m. 

Den nærmeste byzone er Farsø. Nærmeste punkt for Farsø by er lokaliseret 646 meter sydvest 
for husdyrbruget (målt fra lugtcentrum) med en geneafstand på 621 m. Der er målt til 2 punk-
ter ved byzonen. 

Beliggenheden af naboer, samlet bebyggelse og byzone i forhold til husdyrbruget fremgår af 
kortet nedenfor. 

 
Husdyrbrugets placering i forhold til naboer, samlet bebyggelse og byzone. 

Resultat af lugtberegninger 

Skemaet nedenfor viser beregninger af geneafstande foretaget i Husdyrgodkendelse.dk. Bereg-
ningen viser, at geneafstanden er overhold i forhold til den faktiske afstand (den vægtede gen-
nemsnitsafstand). 
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Resultat af beregning af krav til lugtgeneafstand foretaget i Husdyrgodkendelse.dk sammenholdt med 
vægtet gennemsnitsafstand.  

 
Kumulation 
Hvis der er andre husdyrbrug, med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år, 
nærmere end 300 m fra samme punkt i byzone, sommerhusområde, lokalplanlagt boligområde 
i landzone, samlet bebyggelse m.v., eller nærmere end 100 m fra enkeltbolig skal geneafstan-
den forøges med hhv. 10 pct., hvis der er et husdyrbrug og 20 pct., hvis der er to eller flere hus-
dyrbrug.  
 
Der er indregnet kumulation fra ét andet husdyrbrug i forhold til det nærmeste punkt byzonen, 
husdyrbruget der indgår i beregningen, er Hornumvej 6. Lugtgeneafstand til Farsø er 594,5 m, 
ved kumulation øges den til 621,3 m.   

Der skal ikke indregnes kumulation til det andet punkt i byzonen. 

Der skal ikke indregnes kumulation til de nabobeboelser der indgår i beregningen eller til sam-
let bebyggelse. 

Lugtreducerende teknologi 
Der er ikke anvendt miljøteknologier til at reducere lugt fra anlægget.  

Vurdering af lugtgener for omboende 
Beregninger af lugtgeneafstande i Husdyrgodkendelse.dk viser, at det ansøgte overholder kra-
vene til lugtgeneafstand med en pæn margin, ved både naboer og samlet bebyggelse. 

Lugtgeneafstanden til kumuleret punkt i byzonen er overholdt med ca. 25 m. dette er ikke en 
stor margin men området er industri, hvor der ligger en virksomhed der genbruger bildæk. Det 
vurderes derfor at lugtgener fra husdyranlægget ikke være betydelig ift. lugt fra genbrugsvirk-
somheden selv. 
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2.7. Øvrige emissioner og potentielle genepåvirkninger (B7, D1b, D1c) 
Af situationsplanen nedenfor ses hvor i anlægget der sker opbevaring af foder evt. kemikalier, 
olier, døde dyr mv. samt hvor i anlægget evt. støjkilder er placeret. 

 
Situationsplan for husdyrbruget 

Nedenfor er potentielle gener fra husdyrbruget som transporter, støj, støv, fluer/skadedyr og lys 
beskrevet. 

2.7.1. Transporter 
 
Adgangsvej og intern transportvej 
Der er 3 adgangsveje til ejendommen fra Mølgårdsvej. Tunge transporter benytter primært den 
vestlige og østlige adgangsvej. 

Adgangsvejene til ejendommen er korte og der er ingen naboer tæt på ejendommen. Derudover 
er ejendommen omkranset af træer som vil reducere støv, støj og lysgener yderligere. 
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Adgangsvej og interne transportveje 

 

 

 

 

 

          Adgangsvej til privaten 

          Interne veje og adgangsveje

Mølgårdsvej
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Oversigt over antallet af transporter til og fra husdyrbruget fremgår af nedenstående tabel. 
Transporter er defineret som biler større end 3500 kg og en transport er defineret som en til- 
og frakørsel. 

Type Antal transporter kapacitet Hyppighed Tidsrum 
Transport 

 Før Efter Efter  Efter  
Levering af dyr 
eks. 
smågrise/slagte-
grise 

60  60 
160 stk. pr. 
gang 

  6.00-18.00 

Afhentning af dyr 
til slagteri  50  50 

200 stk. pr. 
gang 

  
Kan fore-
komme om 
natten 

Afhentning af døde 
dyr til destruktion 

104 104   2 gange i ugen 6.00 – 18.00 

Levering af færdig-
foder fra Hor-
numvej 6 

156 156   3 gange i ugen 6.00 – 18.00 

Udkørsel af gylle 
(traktor og gylle-
vogn, kapacitet 20 
tons) 

270 270 20 tons  
Primært i forå-
ret 

07.00-23.00 

Levering af diese-
lolie 

2 2   2 gange årligt 6.00 – 18.00 

Levering af træpil-
ler 1 1   

 
1 gang årligt 

6.00 – 18.00 

Afhentning af da-
grenovation 26 26   

 
Hver 14. dag 

6.00-18.00 

Afhentning af 
græsfrø fra tørreri  

3 3 lastbiler  1 dag pr. år 6.00-18.00 

Transporter til og fra ejendommen.   

* Antallet af transporter med husdyrgødning er beregnet ud fra at transporterne sker med traktor og gyllevogn med en 
kapacitet på 20 tons. Hvis en del af gyllen i stedet flyttes med lastbil, vil antallet af transporter falde væsentligt, da 
lastbiler har en større kapacitet. Derudover er der ikke foretaget et skøn over hvor stor en andel af husdyrgødningen 
som udbringes på arealer tæt på anlægget. En del af de markarealer, som hører til ejendommen og husdyrbruget er 
lokaliseret i tilknytning til husdyrbruget og transporter som finder sted direkte fra ejendommen til markarealer vil re-
ducere antallet af transporter på offentlig vej væsentligt.  

Der ændres ikke i antallet af transporter med det ansøgte, da der ikke foretages udvidelser el-
ler væsentlige ændringer som følge af det ansøgte.  

Vurdering af transporter 
Antallet af transporter øges ikke i forbindelse med det ansøgte. Adgangsveje til ejendommen 
ligger ikke således at de er generende for naboer idet nærmeste nabo som ikke er ejet af ansø-
ger, er over 300 m. væk. Derudover er ejendommen omkranset af træer, som vil bidrage til at 
støv og støj reduceres.  
 

2.7.2. Rystelser 
Driften i anlægget bidrager ikke til rystelser. 

Transport til og fra anlægget ad grusvej med traktor og lastbiler forventes ikke at give anled-
ning til rystelser 50 meter fra transportvejen, dels da gummihjul absorberer stød og dels da vej-
belægningen ikke bidrager til rystelser som eks. en brostensbelægning. 

Der er ingen beboelser i så kort afstand fra vejen.  

Vurdering af gener fra rystelser 
På grund af nabobeboelsers beliggenhed i relativ stor afstand fra grusvejen (over 50 meter) vur-
deres disse ikke at være udsat for rystelser ved trafik på vejen.  
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2.7.3. Støj 
Støjkilder på ejendommen er støj fra ventilation, ind- og udlevering af dyr, omrøring og pump-
ning af gylle, indblæsning af foder, tørring af græsfrø og vask af stalde med højtryksrenser. Der-
udover kan der forekomme støj som følge af transporter til og fra husdyrbruget og støj som 
følge af interne transporter på husdyrbruget.  

På denne ejendom blandes alt foder på Hornumvej 6, og køres herefter op til Mølgårdsvej 12 
som færdigfoder. Der sker derfor ingen tørring, formaling eller blanding af foder på ejendom-
men. Ejendommen har dog et tørreri til græsfrø som er i drift ca. 14 dage om året. 

Støjkildernes placering i anlægget fremgår af situationsplanen under afsnit 2.7. 

Støjkilder Drifttid Tiltag mod støjkilder 
Ventilation Hele døgnet. Størst behov for ventilering i 

sommerhalvåret. 
 

Indlevering af dyr Dagtimer, kortvarig  
Udlevering af dyr Kan finde sted om natten, kortvarig  
Gyllebeholder(e) – 
Omrøring  

I forbindelse med udbringning af husdyr-
gødning primært i forårsmåneder og få da-
ge i efteråret. – primært dagtimer men kan 
forekomme i aftentimer. 

 

Gyllepumper Indenfor normal arbejdstid  
Tørring af græsfrø Døgndrift ca. 14 dage om året i august 

måned 
 

Kompressor til højtryksren-
sor (I isoleret rum) 

Indenfor normal arbejdstid I lukket bygning 

Indblæsning af foder 3 gange ugeligt i dagtimer (7-16)  
Vask af vogne Ingen vask på denne ejendom 

(vogne vaskes på Hornumvej 6) 
 

Intern transport Dagtimer og aftentimer ved sæsonarbejde  
Transport- til og fra  Primært dagtimer  

Støjkilder, drift tid og tiltag mod støjkilder 

 

Ind- og udlevering af dyr samt indblæsning af foder i siloer giver kun anledning til kortvarig støj. 
Omrøring af flydende husdyrgødning er en sæsonbetonet støjkilde, da omrøring normalt kun fin-
der sted forud for udbringning af husdyrgødning i forår og efterår. Støjkilder som er inde i byg-
ninger, er generelt lydsvage så som tørring af græsfrø og vask af stalde.  

Udover støjkilder fra anlægget kan der forekomme støj som følge af transporter til- og fra hus-
dyrbruget og intern transport på husdyrbruget.  

Vurdering af potentielle støjgener 
Da forekommer aldrig støj fra alle støjkilder samtidig. Flere af støjkilderne er kortvarige eller 
sæsonbetonede. Aktiviteter i bygninger vurderes at være så lydsvage, at de ikke vil bidrage til 
støjgener.  

Ind- og udlevering sker nord og øst for anlægget, hvor der ikke er naboer tæt på. Omrøring af 
husdyrgødning finder sted i gyllebeholderne, som er lokaliseret vest for husdyrbruget og der-
med også i stor afstand fra naboer. Indblæsning af foder finder sted i silo øst for anlægget. Da 
staldanlægget er placeret mellem naboer og flere af støjkilderne vurderes det at bygningerne vil 
virke støjdæmpende. Derudover vurderes det også at de omkransende træer samt afstanden til 
naboerne vil medvirke til at reducere støjgenerne. 

Der forventes ingen ændringer i støjniveauet i forhold til støjniveauet i den nuværende drift, idet 
der ikke sker en forøgelse af aktiviteter, der giver anledning til støj.  
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2.7.4. Støv 
Støv kan hovedsageligt opstå ved håndtering af korn, foder og halm samt fra transporter til og 
fra husdyrbruget og ved intern kørsel på ejendommen. Derudover kan der afgives støv med ven-
tilationen.  

Der sker ingen fremstilling eller blanding af foder på ejendommen, da foder blandes på Hor-
numvej 6 og køres op til ejendommen som færdigblandet foder. Foder blæses ind i siloen hvorfra 
foderet snegles og trækkes rundt i stalden via kæde. 

Der kan forekomme støv i staldene fra foder, gødning, afstødning af hud og hår fra dyrene og 
strøelse.  

Støvet i staldene reduceres ved regelmæssig overbrusning i staldanlægget som binder støvet. 
En mindre del vil blive ventileret ud. Efter hvert hold grise vil anlægget inklusive ventilationen 
blive rengjort ved vask. Der vil således ikke ske en ophobning af støv i staldanlægget eller i 
ventilationsafkast.  

Adgangsvejen til ejendommen samt de interne transportveje er grusveje. Transporter på jord- 
eller grusveje kan give anledning til lokale støvgener i tørre perioder.   

Vurdering af støvgener 
Der vurderes ikke at være støvkilder fra driften af husdyrbruget, som giver anledning til væ-
sentlige gene for naboer. Det skyldes, at der ikke er væsentlige kilder til støv i anlægget og at 
evt. støv i staldluften reduceres ved regelmæssig overbrusning af grisene og rengøring af an-
lægget efter hvert hold grise. Håndtering af råvarer sker i lukkede systemer og primært inden-
dørs, hvilket ikke giver væsentlige støvgener. 

Den væsentligste kilde til støv vil kunne forekomme i forbindelse med transporter internt og til- 
og fra husdyrbruget i tørre perioder. Tunge transporter til og fra husdyrbruget passerer ikke 
forbi beboelser langs grusvejen og støv i forbindelse med de interne transporter ved staldan-
lægget og gyllebeholderne forventes ikke at give anledning til støvgener for naboer, da der er 
ca. 65 meter til nærmeste nabo som er ejet af ansøger selv. Derudover er der både bygninger 
og beplantninger mellem støvkilde og nærmeste nabo til at dæmpe og hindre støv. Støv vur-
deres derfor ikke at være en væsentlig gene for omgivelserne. 

Der sker desuden ingen forøgelse af antallet af transporter i forbindelse med det ansøgte. Ople-
velse af evt. støv vil derfor have samme omfang som nu. Støv i forbindelse med transporter sø-
ges mineret ved hensynsfuld kørsel og lav hastighed. 

2.7.5. Lys 
Udendørsbelysningen består alene af orienteringslys ved indgange til bygninger. Lys ved udle-
vering/fold mod øst er overdækket og tændes manuelt. Lys ved udlevering i nordgavlen af slag-
tegrisestald 2 tænder automatisk. Nødvendige projektører er monteret på maskiner og er kun 
tændt ved behov.  

Der er kun lys i staldene i forbindelse med arbejde i staldene og i forbindelse med udfordring og 
sådan at velfærdskravene vedr. belysning, fastsat ved lov kan opfyldes Staldene er ikke oplyst 
om natten.   

Vurdering af lyspåvirkninger 
Der er intet lys ved bygninger som vurderes at kunne være til gene for omkringboende eller 
trafikanter. Det skyldes, at der ikke er lys i staldene om natten og at udendørs belysning alene 
består af orienteringslys ved bygninger. 

2.7.6. Skadedyr 
Gener fra fluer og andre skadedyr håndteres hovedsagelig gennem forebyggelse, hvor regel-
mæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder er med til at begrænse forekomst af 
skadedyr. 
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Foder opbevares i tætte siloer. Evt. foderspild fjernes løbende.  

Rotter 
Der er indgået sikringsaftale med skadedyrsbekæmpelsesfirma.  

Fluer 
Stuefluer bekæmpes med rovfluer som tilsættes gyllekanaler.  

Den viden der er om fluer tyder ikke på, at fluer udvikles i gyllebeholdere uden teltoverdækning 
da flydelaget er for tørt. I gyllebeholderne med teltoverdækning vil fluer ikke kunne overleve 
pga. de høje temperaturer under dugen.  

Vurdering af skadedyr 
Opbevaring af foder sker i fodersilo og evt. spild fjernes løbende.  Derudover holdes arealer om-
kring anlægget ryddelige, så der ikke opstår øget risiko for tilhold af skadedyr (rotter og mus 
m.v.).  

Regelmæssig vask af stalde efter hver hold grise er medvirkende til at reducere beskidte flader 
i staldene hvor fluer vil kunne opformeres. I anlæg hvor der anvendes rovfluer bekæmpes flu-
erne kontinuerligt, hvilket betyder, at der normalt ikke er væsentlig forekomst af fluer. 

Det vurderes, at husdyrbruget forebygger og bekæmper fluer og rotter på en måde, så disse 
skadedyr ikke forventes at medføre skade eller uhygiejniske forhold for omkringboende eller ud-
gøre en risiko for menneskers sundhed.  

2.7.7. Egenkontroller 
Love og bekendtgørelser som regulerer aktiviteter på landbrugsejendomme, foreskriver en lang 
række krav i forhold til egenkontrol. Der er der bl.a. krav om førelse af logbog over flydelag på 
gyllebeholdere, beholderkontrol, udarbejdelse af gødningsregnskab og sprøjtejournal, løbende 
opdatering af CHR m.v. Krav som er fastsat ved lov, er ikke omtalt i dette afsnit.  

Besætningen er godkendt efter DANISH-produktstandarden som er danske svineproducenters 
kvalitetsprogram. Standarden sikrer, at besætningen lever op til dansk- og EU-lovgivning vedr. 
dyrevelfærd, miljø og fødevaresikkerhed. Besætningen bliver som minimum auditeret hvert tred-
je år.  
 
I henhold til DANISH-produktstandarden skal ansøger bl.a. følge nedenstående branchekrav 
vedr. egenkontrol i svinebesætningen, som bl.a. har betydning for dyrevelfærd, miljø og men-
neskers og dyrs sundhed: 
 
 Identifikation og sporbarhed af grise.  
 Der skal være dokumentation for foderets sammensætning. Foder skal være indkøbt fra god-

kendt foderstofvirksomhed. 
 Besætningen skal overholde krav til høj smittebeskyttelse.  
 Besætningen skal føre et egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningen.  
 Mærkefarver, der anvendes i besætningen, skal være fødevaregodkendte. 

 
Derudover er der indgået aftale om årlig service på ventilationsanlægget og foderanlæg.  

Med en godkendelse efter §16a stk. 2 omfattes husdyrbruget desuden af en række særregler 
for IE-husdyrbrug; herunder krav om miljøledelsessystem, krav om uddannelsesplan for perso-
nale, plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligehold og beredskab, fodringskrav, krav til 
energieffektiv belysning i overensstemmelse med bygningsreglementet og krav til støvemission 
fra anlægget jf. afsnit 4.2. Disse krav bliver ligesom de ovenfor beskrevne punkter en del af 
husdyrbrugets egenkontrol.  
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Vurdering af egenkontrol 
Det vurderes, at generelle krav til egenkontrollen, krav i produktstandarden DANISH og løben-
de service af produktionsapparatet samt særregler for IE-brug som træder, i kraft ved godken-
delsens meddelelse samlet vil medvirke til at produktionen finder sted på en forsvarlig måde, så 
omgivelserne påvirkes mindst muligt. 

2.8. Reststoffer, affald og naturressourcer (B8, D1b, D1c) 

2.8.1. Døde dyr 
Døde dyr opbevares nord for den lille gylletank. Døde dyr overdækkes og afhentes efter behov 
af DAKA. 

Vurdering vedr. opbevaring og håndtering af affald. 
Det vurderes, at døde dyr opbevares korrekt i henhold til bekendtgørelse om opbevaring af dø-
de produktionsdyr (BEK nr. 558 af 01/06/2011). Korrekt opbevaring sikre, at der ikke er risiko 
for, at der opstår uhygiejniske forhold eller risiko for forurening.  

2.8.2. Affald 
På IE-brug, skal affaldshåndteringen leve op til affaldshierarkiet, jf. §6b i lov om miljøbeskyttel-
se, hvilket betyder, at affald skal behandles efter følgende hierarki:  

1) Affaldsforebyggelse. 
2) Forberedelse med henblik på genbrug. 
3) Genanvendelse. 
4) Anden nyttiggørelse. 
5) Bortskaffelse.  

Affaldstype 
 

Håndtering Bortskaffelse 

Papir og pap - em-
ballage 

Container på Hornumvej 6 Dagrenovation/genbrugsstation 

Plast og plastdunke Container på Hornumvej 6 Dagrenovation/genbrugsstation 

Spraydåser Opbevares i forrum i egnet beholder Afleveres på genbrugsstation som 
farligt affald. 

Klinisk risikoaffald  
- medicinrester 
- brugte kanyler 

Lægemiddelsrester opbevares aflåst egnet 
beholder. Brugte kanyler opbevares i ka-
nyleboks/plastdunk. 

Afhentes af miljøbil eller afleveres 
sorteret på genbrugsstation. 
 

Sprøjtemiddelrester 
og emballage 

Opbevares i maskinhus i kemirum på Hor-
numvej 6 

Afhentes af miljøbil eller afleveres 
på genbrugsstation. 

Byggeaffald - Genbrugsstation/medtages af en-
treprenør 

Lysstofrør Opbevares i en fast beholder. Afleveres på genbrugsstation. 

Spildolie, oliefiltre Opbevares i container/spildbakke på  
Hornumvej 6 

Afleveres på genbrugsstation. 

Jern og metal Maskinhus på Hornumvej 6 Produkthandel 

Husholdningsaffald Container Dagrenovation 

Håndtering af affald på Husdyrbruget 

I forbindelse med produktionen på ejendommen produceres der husdyrgødning som genanven-
des som gødning på markerne. Foderspild søges minimeret mest muligt, da det er en unødig 
omkostning i produktionen. 

De affaldsmængder som skal håndteres, opbevares og bortskaffes, er primært emballage fra de 
hjælpestoffer som anvendes i produktionen. Derfor er det svært at nedbringe affaldsmængden, 
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da husdyrbruget ikke har indflydelse på emballeringen. Mængden af affald er dog begrænset i 
forhold til produktionens størrelse.  

Affaldet består primært af plastdunke fra sæber, desinfektionsmidler og bekæmpelsesmidler, 
Klinisk risikoaffald (kanyler og medicinrester) og farligt affald (spraydåser til mærkning af dyr), 
lysstofrør fra stalde, papir, pap og plast fra emballering samt jern og metal.  

Ved genanvendelse af papir og pap kræves det at materialerne er rene. Hovedparten af embal-
lagen har været i kontakt med indholdet, eller der blevet snavset i forbindelse med brugen heraf. 
Der er således svært at genanvende hovedparten af de emballager som indkøbes til staldanlæg-
get. 

Alt affaldet sorteres og håndteres på Hornumvej 6.  

Vurdering 
Det vurderes samlet, at affaldshierarkiet er iagttaget og at sortering, opbevaring og bortskaf-
felse af affald sker miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kommunes affaldsregu-
lativer. 

2.8.3. Olier og kemikalier 
 

Olier 
Olie opbevares primært på Hornumvej 6, der er dog en enkelt olietank placeret i foderladen 
som bruges bl.a. til olie til varmekanonen.  

Kemikalier 
Der er ingen opbevaring af kemikalier på ejendommen, det opbevares på ejendommen Hor-
numvej 6.  

Vurdering 
Det vurderes at olietanke og olier opbevares forsvarligt med mulighed for opsamling/opsugning 
af evt. spil. 

2.8.4. Energiforbrug 
Stuehuset opvarmes med træpiller.  

I driftsbygningerne anvendes der el til ventilation, udfodring, tørring af frøgræs, højtryksrens-
ning samt belysning. Derudover anvendes der el til pumpning af gylle.  

Der anvendes dieselolie til udtørring af stalde efter vask i vinterhalvåret.  

Der forventes ingen ændringer i energiforbruget i forbindelse med det ansøgte.  

Det samlede energiforbrug for 2019 inklusive forbrug i privat bolig, elforbrug til markvanding og 
tørreri:  

Energikilder Energiforbrug (nu-drift/Ansøgt drift) 

Årligt Elforbrug 110.000 KWh 

Årligt forbrug af dieselolie  Ca.  3600 L 

Energiforbrug  

Normen for energiforbrug er 80 kWh pr. kvadratmeter produktionsareal, hvilket vil svarer til et 
årlig energiforbrug på 83.313 kWh for denne ejendom.  

Vurdering vedr. energiforbrug og klima 
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I slagtegriseproduktion ligger mulighederne for at spare på energi primært indenfor områderne 
ventilation, belysning og isolering. 

Der er ingen foderfremstilling på ejendommen. 

Eksisterende stalde er indrettet med multistep, der er ikke på nuværende tidspunkt foretaget 
energimæssige opdateringer ud over ventilation med multistep i hele anlægget (investeringen 
er foretaget da stald 2 blev bygget). Ved renoveringer vil der blive opgraderet til mindre ener-
giforbrugende enheder på f.eks. lys. 

Alle ventilatorer vaskes i forbindelse med vask af de enkelte stalde, hvilket reducerer modstan-
den. Der er temperaturstyring på ventilationsanlæggene i staldene.  

Energiforbrug skal indgå i det løbende miljøledelsesprogram, hvorigennem der fortsat vil være 
fokus på energiforbruget. Der er ikke p.t. udarbejdet en energirapport men det vil kunne være 
en del af ejendommens miljøledelse.  

Det vurderes, at husdyrbruget har fokus på energi og er indstillet på at foretage handlinger med 
henblik på lavest mulige klimaaftryk af produktionen.   

2.8.5. Vandforbrug og påvirkning af vandressourcen 
Ejendommen forsynes med vand fra egen boring.  Der forbruges vand til drikkevand til dyrene 
samt overbrusning af dyr og rengøring af stalde, foder- og ventilationsanlæg.  

Boringen forsyner også vand til markvanding på separat måler. 

Forbruget af vand i en slagtegrisestald til hhv. drikkevand, spild og rengøring udgør 0,559 m3 
pr. slagtegris (norm) svarende til ca. 3,2 m3 vand/m2 produktionsareal.  

Vandforbruget på 0,559 m3 pr gris er fordelt på: 

 0,459 m3 til drikkevand. Forbruget til drikkevand afhænger af foderforbrug. Med falden-
de foderforbrug falder grisens vandbehov. Hen over de sidste 15 år er foderforbruget i 
kilo foder faldet, samtidig er afgangsvægten på grisene steget med 11 kg. Denne æn-
dring i både foder og vægt har betydet at vandforbruget pr. gris er uændret. 

 0,075 m3 til drikkevandsspild. Dette forbrug er faldet ved drikketrug og drikkenipler over 
truget. Den generelle lovgivning foreskriver dog overbrusning af dyrene i de varme pe-
rioder, hvilket betyder at sparret forbrug af vand i forbindelse med spild nu forbruges i 
forbindelse med overbrusning. 
 

 0,025 m3 til vask. Iblødsætning af anlægget reducerer lidt på forbruget af vaskevand, 
men det samlede vandbehov til vask er så ubetydelig, at det ikke ændrer ved det sam-
lede vandbehov. 

Det aktuelle forbrug af vand opgjort i årsregnskabet for 2019 inklusive forbruget i beboelsen er:  

Vandforbrug 2019 Vandforbrug estimeret* 
6000 m3  5534 m3 

*Estimeret ved normaltal 

Drikkevand, m3 Drikkevandsspild, m3 Vaskevand, m3 
Ansøgt pro-
duktion Antal 

Norm Forbrug Norm Forbrug Norm Forbrug 

Slagtesvin 
 
9900 

 
0,459 

 
4544 

 
0,075 

 
742,5 

 
0,025 

 
247,5 
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 Sub total 
       Total 5534 

 
     

Tabel – Beregning af vandforbrug ved normtal. 

 

Vandforbruget ligger omkring normen.   

Husdyrbrugets vandforbrug søges begrænset via nedenstående tiltag: 

 Iblødsætning forud for vask 
 Dagligt eftersyn af rørføringer til vand. 
 Integration af drikkeventiler over fodertrug.  

Spildevand 
Der er tagrender på hele anlægget med undtagelse af østsiden af stald 1.  

Tagvand fra tagrender ledes til de tre drænbrønde. Herfra udledes vandet via drænrør til Røj-
bæk. 

Der er ingen afledning af vand til drænbrønde fra støbte pladser. 

Spildevand fra vask af stalde opsamles i ejendommens gyllesystem og er indregnet i normtal-
lene for gylleproduktion.  

Der er ingen vaskeplads på ejendommen.  

Sanitært spildevand fra stuehus ledes til septiktank, der er ingen toilet i staldbygningerne. 
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Afledning af vand fra husdyrbruget. 

Vurdering af vandforbrug og påvirkning af vandressourcen 
Det vurderes, at der ikke forbruges mere vand end der er behov for på ejendommen og at der i 
den daglige drift er fokus på at reducere vandspild ved løbende vedligeholdelse af rørføringer 
samt løbende udskiftning af utætte drikkevandsventiler. Drikkenipler er placeret over fodertrug 
for at opsamle evt. spild.  

Vandforbrug skal indgå i det løbende miljøledelsesprogram, hvorigennem der fortsat vil være fo-
kus på forbruget. 

Det vurderes at husdyrbruget har foretaget de nødvendige foranstaltninger for at minimere 
vandforbruget.  

2.9. BAT- ammoniak (B9, D1b, D1c) 
BAT (Bedst Tilgængelige Teknik) er en fællesbetegnelse for teknikker og teknologier, som kan 
begrænse forurening af ammoniak fra stalde og gødningsopbevaringsanlæg.  

BAT kravet indtræder ved en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3N pr år. BAT-niveau-
et er lovbestemt og skal sikre, at ammoniakemissionen fra husdyrbrugets staldanlæg er på et 
niveau, der svarer til, at der er valgt staldsystemer og/eller teknologi, der er blandt de bedste 
tilgængelige til at begrænse ammoniakudledningen fra husdyrbruget. 

For eksisterende stalde hvor krav om BAT er fastlagt i en eksisterende godkendelse skal BAT-
kravet genberegnes med inddragelse af effekten af tidligere vilkår, medmindre vilkårene er stillet 
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til en miljøteknologi, som ikke længere er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, eller på an-
den måde er anerkendt.  

I den tidligere godkendelse var der stillet vilkår vedr. fodring. Virkemidlet forbedret fodereffek-
tivitet er nu delvis indbygget i den nye husdyrregulering. Derfor genberegnes BAT-kravet uden 
foderoptimeringer.  

Den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved 
anvendelse af BAT er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. Den samlede BAT beregning fremgår af 
nedenstående tabel. 

 
Den samlede BAT beregning fra husdyrgodkendelse.dk 
 
BAT-beregningen er baseret på nedenstående forudsætning om eksisterende og nye/renovere-
de staldafsnit. 

 
Forudsætning for BAT-beregningen (fra husdyrgodkendelse.dk) 
 

I forhold til opfyldelse af kravet om BAT har husdyrbruget frit valg med hensyn til hvilke stald-
systemer og teknologier der vælges. Kravet stilles samlet til hele anlægget. Det betyder, at op-
fyldelsen af det samlede krav kan ske ved integration af teknologi i en del af anlægget, hvis det 
er det mest hensigtsmæssige for husdyrbruget.  

I projekter hvor der ikke fortages udvidelser eller renoveringer vil kravet til BAT kunne opfyldes 
med den gulvtype der forefindes uanset ammoniakfordampningen. Det skyldes, at omkostnin-
gen til at ændre gulvtypen ikke står mål med miljøeffekten, da gyllekummen under spalterne 
også skal ændres (det er ikke nok evt. at lukke spalteåbningen). Tilsvarende er omkostningen 
til implementering af teknik i eksisterende stalde mere omkostningstungt end i nyt anlæg, hvil-
ket betyder, at det ligeledes ikke er BAT at indsætte teknologi i eksisterende stalde. 

BAT-kravet på husdyrbruget er beregnet til 3651 kg NH3-N/år. Den faktiske emission er iden-
tisk med det beregnede krav idet der er tale om eksisterende stalde, hvor der ikke foretages 
ændringer i gulvprofilerne. 

Det ansøgte overholder således krav til BAT vedr. ammoniak.  

Vurdering, begrænsning af ammoniakemission 
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I eksisterende stalde, hvor der ikke foretages renoveringer eller ændringer i staldsystemet, stil-
les der ikke krav om ammoniakreducerende teknikker, da det vil være uforholdsmæssigt dyrt at 
integrere i forhold til den effekt der vil kunne opnås. BAT-kravet er derfor opfyldt med de staldsy-
stemer der er etableret i de eksisterende stalde.   

2.10. Grænseoverskridende virkninger (B10, D1b, D1c) 
Husdyrbruget ligger langt fra den danske landegrænse og der vurderes ikke at være emissioner 
fra husdyrbruget, der har grænseoverskridende virkning.  
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3. Supplerende miljøkonsekvensvurderinger (D) 

3.1. Beskrivelse af det ansøgte 

3.1.1. Befolkningen og menneskers sundhed (D1c) 
Husdyrbrugets indretning, drift og beliggenhed er beskrevet i afsnit B. Herunder bl.a. emissio-
ner i form af ammoniak (afsnit 2.5), lugt (afsnit 2.6), støj (afsnit 2.7.3) og støv (afsnit 2.7.4) 
og lys (2.7.5) som kan være til gene for omgivelserne og påvirke menneskers sundhed og triv-
sel. Disse forhold vil derfor ikke blive nærmere beskrevet her.  

Der er i en stor del af den lovgivning der regulerer landbruget indbygget hensyn til befolkningen 
og menneskers sundhed. Det gælder f.eks. i forhold til hvordan afgrøder og produktionsdyr må 
behandles, samt tilbageholdelsestid for hvornår produkterne kan sælges.  

Ud over den generelle lovgivning er der branchekodeks for produktion af kød og mælk. Disse 
kodekser udvider kravet til også at hindre anvendelse af visse typer råvarer, som ikke påvise-
ligt har nogen påvirkning på menneskers sundhed, men som brancheforeningen mener ikke bør 
indgå i produktionen.  

Vurdering vedr. befolkningen og menneskers sundhed 
Det vurderes, at der ikke er nogen særlige forhold på husdyrbruget eller beliggenheden i forhold 
til naboer, institutioner eller sygehuse der gør, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen skal 
stilles særlige vilkår i forhold til menneskers sundhed. 

3.1.2. Påvirkninger af jordarealer, jordbund og vand, luft og klima (D1c) 
 
Jordarealer og jordbund 
Husdyrbrugets påvirkning af jordarealer sker primært ved brug af husdyrgødning og bekæmpel-
sesmidler i markbruget. Reguleringen heraf varetages af generelle regler vedr. anvendelse og 
udbringningstidspunkter for husdyrgødning og sprøjtemidler, og er derfor ikke beskrevet yderli-
gere her. 

Risikoen for påvirkning af jordarealer fra selve anlægget kan primært sættes i forbindelse med 
opbevaring og håndtering af evt. olier og kemikalier. Dette er nærmere beskrevet i afsnit 2.8.3. 
og vil derfor ikke blive beskrevet yderligere her. Risikoen for udsivning af gødningsstoffer fra an-
lægget er minimal, da stalde, gyllerør og gyllebeholdere er udført i tætte og stabile materialer.  

Vand herunder grund- og overfladevand  
Vandforbrug og mulighederne for at minimere vandforbruget er beskrevet i afsnittet 2.8.5. 

Gyllebeholderne kontrolleres regelmæssigt for utætheder og er underlagt beholderkontrol.  

Der er desuden udarbejdet en beredskabsplan som skal sikre, at der er en plan for hvordan et 
evt. utilsigtet udslip af flydende husdyrgødning håndteres bedst muligt i forhold til at mindske 
påvirkningen af vandmiljøet.   

Luft og klima 
Forurening af luften sker primært gennem ammoniakfordampning og støv fra produktionen. Dis-
se emner er belyst i afsnit 2.5 (husdyrbrugets ammoniakemission) og 2.7.4 (Støv). Klimaet på-
virkes primært gennem energiforbrug og transporter til og fra husdyrbruget. Disse emner er be-
lyst i afsnittet vedr. transporter (2.7.1) og afsnittet vedr. energi (2.8.4). 

Vurdering  
Da stalde, gyllerør og gyllebeholdere er udført i tætte og stabile materialer, vurderes det, at der 
ved normal drift ikke kan ske udsivning af næringsstoffer fra anlægget. Ved et utilsigtet udslip 
af gylle fra gyllebeholderne eller evt. brand, foreskriver beredskabsplanen hvordan husdyrbru-
get skal agere for at minimere omfanget af en forurening.  Opbevaring af olie sker desuden på 
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en måde, som reducerer risikoen for forurening af jord og vand. Opbevaring af kemikalier sker 
på en anden ejendom, Hornumvej 6, og er dermed ikke en risiko på denne ejendom. 

3.1.3. Risici for større ulykker og katastrofer (D1c) 
Ansøger har forholdt sig til mulige uheld og mulighederne for at forbygge og afbøde virkninger-
ne af uheld i den udarbejdede beredskabsplan.  

Sker der uheld der kan medføre alvorlige påvirkninger af natur og miljø vil alarmcentralen straks 
blive kontaktet. Ligeledes vil kommunens Tekniske Forvaltning efterfølgende blive underrettet.  

3.1.4. Alternative løsninger som ansøger har undersøgt (D1d) 
 
Alternativer til nye anlægsdeles placering 
Der er ingen nye anlægsdele 

Alternativer til valg af teknologi 
Der er ikke vurderet på alternativer til valg af teknologi, da der ikke er integreret teknologier i 
anlægget udover de eksisterende staldsystemer  

0-alternativet 
0-alternativet beskriver den situation hvor husdyrbruget kører videre på den eksisterende god-
kendelse. 0-alternativet vil betyde, at husdyrbruget ikke vil kunne udvise den fleksibilitet og om-
stillingsevne som markedet forlanger. 

I alle virksomheder er der løbende krav til at tilpasse og optimere driften efter markedsforhol-
dene.  

Med en godkendelse efter Husdyrbruglovens §16a gives øget fleksibilitet i forhold til at udnytte 
staldanlægget. Det betyder at husdyrbruget hurtigere vil kunne omstille sig i forhold til mar-
kedsvilkår.  

4. Oplysninger i relation til IE-husdyrbruget (C) 
Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, da anlægget rummer mere end 2.000 stipladser til slagte-
grise (over 30 kg).  

Anlægget har et samlet produktionsareal svarende til 2067 stipladser. 

4.1. Foranstaltninger ved IE-husdyrbrugets ophør (C1) 
I forbindelse med ophør vil der blive truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at 
overlevere anlægget i forsvarlig miljømæssig tilstand.  

Der vil blive gennemført en rengøring af anlægget samt tømning af gyllekanalerne, så der ikke 
opstår uhygiejniske forhold eller risiko for forurening. Oplag af foder, hjælpestoffer mv. vil blive 
bortskaffet. 

Gyllebeholderne tages ikke nødvendigvis ud af drift med ophør af husdyrproduktionen, men den 
vil blive tømt i henhold til generel lovgivning. 

Senest 4 uger efter driftsophør anmeldes dette til kommunen. 

Vurdering af foranstaltninger ved ophør 
Det vurderes, at ovenstående beskrevne tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare, og 
til at sikre, at husdyrbruget ikke vil blive et attraktivt levested for f.eks. rotter.  

4.2. BAT- Råvare, energi, vand, management mv. (C2) 
EU-Kommissionen vedtog den 15. februar 2017 nye BAT-konklusioner som gælder for IE-Brug.  
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En del af EU´s BAT-krav til IE-brug er allerede implementeret i den generelle lovgivning som 
gælder for alle husdyrbrug. Derudover er krav, som kun gælder IE-brug integreret i husdyrgod-
kendelsesbekendtgørelsens kap. 17. Særreglerne til IE-brug omfatter følgende krav: 

Miljøledelsessystem 

Den, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget, skal gennemføre og overholde et miljøledelsessystem, herunder 
1) formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold, 
2) fastsætte miljømål, 
3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål, 
4) minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner 
og 
5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet. 

 
IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem i overensstem-
melse med de krav der er nævnt ovenfor. 

Krav om oplæring af personale hvad angår: 

1) Relevant lovgivning. 
2) Transport og udbringning af husdyrgødning. 
3) Planlægning af aktiviteter. 
4) Beredskabsplanlægning og -styring. 
5) Reparation og vedligeholdelse af udstyr. 
 

IE-husdyrbruget skal udarbejde oplæringsmateriale, vedr. ovenstående forhold. Materialet skal være tilgængeligt for 
personalet og opdateres løbende. Oplæringsmaterialet skal kunne fremvises på forlangende til tilsynsmyndigheden. 

Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab 

IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, 
herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser. Pla-
nen skal som minimum opfylde betingelserne: 

1) Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder) minimum 1 gang årligt. 
2) Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere. 
3) Forsyningssystemer til vand og foder. 
4) Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder optimering og optimeret styring heraf. 
5) Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør). 
6) Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmæssige inspektioner). 
7) Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for løbende indstil-
ling i så fald fastsættes i planen. 
8) Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse, som begge skal være i god 
stand. 
9) Udarbejdelse af beredskabsplan. 
 

Kontrol, reparation og vedligeholdelse, skal ske regelmæssigt.  
 
Fodringskrav 

IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles, som minimum enten anvende fasefod-
ring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyreba-
lance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der ud-
skilles og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer. 

IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, som minimum anvende enten fasefod-
ring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, et eller flere fodertilsætningsstoffer som nedsætter den samlede 
mængde fosfor der udskilles (f.eks. fytase) og er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætnings-
stoffer eller letfordøjeligt uorganisk fosfat som f.eks. monocalciumfosfat i stedet for mindre fordøjelige fosforkilder 

Krav om energieffektiv belysning 

IE-husdyrbrug er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid 
gældende bygningsreglement. Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningssystem eller 
belysningsanlæg. 
IE-husdyrbrugene skal opbevare fakturaer for gennemførte udskiftninger i fem år og disse skal kunne forevises på for-
langende i forbindelse med tilsyn. 
 
Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlæg 
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IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøel-
se, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et 
luftrensningssystem. 

Årlig indberetning til kommunen vedr. overholdelse af kravene.  

IE-husdyrbrug skal en gang årligt senest den 31. marts indsende følgende informationer til kommunalbestyrelsen hvis 
ikke kommunalbestyrelsen indenfor det seneste kalenderår har gennemført et miljøtilsyn på ejendommen: 

1) Logbøger for eventuel miljøteknologi. 
2) Dokumentation for miljøledelsessystem 
3) Logbog over gennemførte kontroller 
4) Dokumentation for overholdelse af fodringskrav 
 

 
Ovenstående BAT-krav til IE-brug er general lovgivning, som Kommunen vil følge op på i forbin-
delse med miljøtilsyn på husdyrbruget.  
 

4.2.1. BAT- råvare 
Med hensyn til råvarer (foder, vand, hjælpemidler mv.) er udgangspunktet at der ikke benyttes 
mere, end der er behov for i produktionen. Anlægget er indrettet på en måde som giver gode 
muligheder for en rationel og optimeret drift i forhold til forbruget af råvare. 

Som en del af BAT-kravet skal husdyrbruget have en plan for regelmæssig kontrol, reparation 
og vedligeholdelse som bl.a. omfatter forsyningssystemer til vand og foder. Planen vil medvirke 
til at sikre, at der fortsat er fokus på mindst muligt forbrug af råvare.  

Derudover skal husdyrbruget dokumentere, at udskillelsen af fosfor og kvælstof i husdyrgødnin-
gen minimeres jf. de beskrevne metoder under BAT-fodringskrav i afsnittet ovenfor.  

På husdyrbruget bliver der fodret med blandinger med højt fordøjeligt råprotein (syntetiske rå 
proteiner), hvor der er tilsat minimum 100% fytase. 

Overholdelse af BAT-krav vedr. kontrol, reparation, vedligehold og fodringskrav vurderes i for-
bindelse med tilsyn eller i forbindelse med at husdyrbruget indsender dokumentation herfor til 
kommunen jf. krav om årlig indberetning til kommunen som beskrevet ovenfor.  

4.2.2. BAT-Energi 
Energiforbrugende aktiviteter er beskrevet under punkt 2.8.4. samt de anvendte energikilder.  

Der er fastlagt bindende BAT-krav til IE-brug vedr. energi. Kravene indebærer, at der ved opfø-
relse af nye stalde eller ved udskiftning af eksisterende belysningskilder skal etableres energief-
fektiv belysning.  

Derudover er der bindende BAT-krav om plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedlige-
holdelse som bl.a. omfatter varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, her-
under optimering og optimeret styring heraf. Desuden skal husdyrbruget implementerer et mil-
jøledelsessystem med mål og handlingsplan. Dette sikre forsat fokus på energiforbruget.  

Overholdelse af BAT-krav vedr. kontrol, reparation, vedligehold og krav vedr. energieffektiv be-
lysning vurderes i forbindelse med tilsyn eller i forbindelse med at husdyrbruget indsender do-
kumentation herfor til kommunen jf. krav om årlig indberetning til kommunen som beskrevet 
ovenfor.  

4.2.3. BAT-Vand 
Vandforbruget er beskrevet under afsnit 2.8.5. samt de tiltag husdyrbruget praktisere for at 
minimere vandforbruget.  

Som en del af et bindende BAT-krav til IE-brug skal husdyrbruget have en plan for regelmæssig 
kontrol, reparation og vedligeholdelse som bl.a. skal omfatte udstyr til drikkevand. Herunder 
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skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen for løbende indstilling i så fald 
fastsættes i planen. Planen vil medvirke til at sikre, at der ikke sker unødigt vandspild på grund 
af utætte drikkevandssystemer.  

Vandforbrug skal desuden indgå som en del af husdyrbrugets miljøledelse, hvorigennem der 
fortsat vil være fokus på forbruget af vand. 

4.2.4. BAT-Management 
Husdyrbruget har allerede mange rutiner og procedure for at sikre at produktionsanlægget fun-
gerer optimalt med lavest muligt forbrug og miljøpåvirkning. 

IE-husdyrbruget bliver med godkendelsen omfattet af en række særregler for IE-brug som be-
skrevet ovenfor under afsnit 4.2. Det drejer sig om krav til Miljøledelse, uddannelse af evt. 
personale, plan for vedligehold mv. som alle har til formål at sikre bedst muligt management på 
ejendommen.   
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5. Konklusion  
Der søges om godkendelse efter ny stipladsmodel uden at der foretages ændringer i anlægget. 
Godkendelsen vil således være udnyttet i det øjeblik den meddeles.  

Ved ansøgning om miljøgodkendelse foretages miljøkonsekvensberegninger i forhold til lugt og 
ammoniak. Beregningerne viser at emissionerne vedr. lugt og ammoniak overholder afskærings-
kriterierne.  

Lys, støv og støj er uændret i forhold til nuværende produktion og vurderes ikke at indvirke væ-
sentligt på det omkringliggende miljø. 

Der forventes ikke et øget forbrug af foder, vand og energi i forhold til det nuværende produk-
tionsomfang. Og der forventes ikke en øget produktion af typen eller mængden af affald der skal 
opbevares og bortskaffes. 

Det vurderes at husdyrproduktionen hverken med nuværende tilladelse eller med en godkendel-
se til det ansøgte vil få utilsigtet miljømæssige konsekvenser.  
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6. Bilag   
Bilag 1: Overblik over produktionsarealer i de enkelte staldafsnit.  

 

 

Bilag 2: Staldtegninger (eksisterende og nye anlæg) 
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Bilag 3: Beredskabsplan (uploadet i særskilt dokument) 
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