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1.

Afgørelse om miljøgodkendelse

Baggrund
Henrik Højbak ansøger om § 16 a miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven på ejendommen Kløv Kær 6,
7700 Thisted.
Ansøgningen om godkendelse er indkommet den 14. april 2021 med skemanr. 225798.
Ejendommen har ikke en tidligere miljøgodkendelse eller -tilladelse. Den lovlige nudrift er fastlagt i
forbindelse med VVM-screeningen den 21. juli 2006. Den tilladte produktion omfattede 650 årssøer og
17.000 smågrise årligt. Produktionen har ikke været udsat for kontinuitetsbrud.
8-års driften er den samme som nudriften.
Staldene på ejendommen er opdelt i to enheder, men ejendommen Kløv Kær 11 eksisterer under
samme ejendomsnummer som Kløv Kær 6. Begge ejendomme behandles derfor som ét husdyrbrug,
og denne godkendelse omfatter derfor produktionen på begge ejendomme. Derudover produceres der
slagtesvin på Knakvej 4 og på Havlandsvej 7, begge 7700 Thisted, men disse er ikke teknisk,
forurenings- og driftsmæssigt forbundet, da staldene ligger med en afstand på henholdsvis 1,5 og 2,3
km fra Kløv Kær 6.
Der søges nu om overgang til m2 - modellen for at få større fleksibilitet i produktionen. Der søges
desuden om at etablere en mindre smågrisecontainer, som skal skabe bedre pladsforhold til
smågrisene på Kløv Kær 6.

Miljøgodkendelse
Thisted Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse efter § 16 a stk. 1 til husdyrbruget på Kløv Kær
6, 7700 Thisted.
Der meddeles godkendelse til et sohold med smågrise i de eksisterende bygninger samt en ny
smågrisecontainer med et produktionsareal på 28 m2.
Husdyrgødning fra produktionen håndteres som flydende husdyrgødning. Gyllen opbevares i 2
gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på i alt 1.075 m2.
Der gives tilladelse til en samlet ammoniakemission på 4.061 kg NH3-N/ha/år fra stalde og
gødningslagre.
Godkendelsen omfatter følgende bygninger:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Stald 1. Eksisterende fare- og drægtighedsstald med 1.581 m2 produktionsareal
Stald 3. Eksisterende løbestald med 128 m2 produktionsareal
Stald 4. Eksisterende Poltestald med 270 m2 produktionsareal
Stald 2. Eksisterende løbestald med 172 m2 produktionsareal
Stald 6. Eksisterende smågrisestald med 536 m2 produktionsareal
Stald 7. Eksisterende smågrisestald med 550 m2 produktionsareal
Stald 5. Eksisterende farestald med 215 m2 produktionsareal
Ny smågrisecontainer på 28 m2
Eksisterende maskinhus, foderrum og forlade, se Bilag 1.
To eksisterende fortanke
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Miljøgodkendelsen meddeles på en række vilkår, som står i kapitel 2. Der er nærmere redegjort for de
vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i den efterfølgende begrundelse i kapitel 3.
Thisted Kommune kontrollerer, at vilkårene overholdes dels ved de regelmæssige tilsyn, som er fastlagt
af Miljøstyrelsen og dels, når der er behov for det.
Husdyrbruget skal herudover til enhver tid overholde de øvrige gældende regler i love og
bekendtgørelser, herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Afgørelsen er ikke afhængig af ejendommens ejerforhold, og en eventuel anden ejer er forpligtet af
afgørelsen. Ligeledes er en lejer af bygningerne forpligtet til at overholde vilkårene.

Miljøkonsekvensvurdering
Ansøger har indsendt en ansøgning via www.husdyrgodkendelse.dk, og har samtidig indsendt
tekstbilag i form af miljøansøgning og miljøkonsekvensrapport, som krævet i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 punkt A, B, E og F. Det vejledende maksimale BATemissionsniveau for ammoniakemission er overholdt med 1 kg NH3-N pr. år. BAT-kravet er 4.062 kg
NH3-N pr. år (stalde + lager).
Ansøgers miljøansøgning ses i Bilag 4 og miljøkonsekvensrapporten i Bilag 5. Der er henvist til
beskrivelserne i godkendelsens kapitel 3 ”Vurdering og begrundelse for vilkår”.
Thisted Kommune har inddraget ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten i sagsbehandlingen, og
har inddraget relevante oplysninger, der er fremkommet via høringerne i forbindelse med
forannoncering af ansøgningen og i forbindelse med udkastet. Thisted Kommune har på denne
baggrund undersøgt projektets indvirkning på miljøet. Den begrundede konklusion med de relevante
vilkår er indarbejdet i denne godkendelse.
Thisted Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge
og begrænse forurening, og drives på en måde der er foreneligt med omgivelserne. Det sker ved
anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, når husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i
ansøgningen, og efterlever vilkårene i denne godkendelse.
Thisted Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt, eller
ødelægge plantearter, eller yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Retsvirkning
Miljøgodkendelsen er meddelt på baggrund af husdyrbruglovens § 16 a (LBK nr. 520 af 1. maj 2019) og
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 2225 af 27. november 2021).
Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis en del
af miljøgodkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del, se husdyrbruglovens § 59a,
stk. 1.
En afgørelse anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet (se
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 54, stk. 1). Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en
afgørelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført (se
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 54, stk. 2).
Hvis den meddelte miljøgodkendelse derefter ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på
hinanden følgende år betragtes det som kontinuitetsbrud. Herved bortfalder den del af
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miljøgodkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, jævnfør husdyrbruglovens § 59a, stk.
2.
Miljøgodkendelsen skal ikke revurderes.
Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser,
herunder nedrivningstilladelse og byggetilladelse, skal indhentes særskilt.
Afgørelsen kan skriftligt påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagevejledningen fremgår af kapitel
5.

Orientering om generelle regler
Lovkrav om effektiv rengøring
Thisted Kommune gør opmærksom på, at der er krav om effektiv rengøring af de arealer, hvor
produktionsdyrene kun opholder sig kortvarigt. De omtalte arealer omfatter blandt andet
udleveringsrum, staldgange og drivgange.
Rengøringen af disse arealer skal foretages
x

senest 4 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har adgang til arealet dagligt

x

senest 12 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene IKKE dagligt har adgang til
arealet

Lovgivningen omkring ovenstående findes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 38 (BEK nr. 2225
af 27. november 2021).
Olaf Kjær Kristensen
Landbrugssagsbehandler
Natur og Miljø, Hurup, den 19. juli 2022
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2.

Vilkår

Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelle vilkår
1) Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt, når
godkendelsen tages i brug.
2) Miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for
husdyrbrugets daglige drift. Herudover skal driftspersonalet til enhver tid være gjort bekendt
med godkendelsens indhold og betingelser.
3) Ændringer i ejerforhold og ansvarshavende skal altid meddeles Thisted Kommune inden for en
måned.
Husdyrbrugets ophør
4) Hvis husdyrbruget ophører med driften, skal det sikres, at der sker en oprydning på
ejendommen for at forebygge forurening. Alle staldanlæg skal rengøres, gyllekældre og fortanke
skal tømmes, og alt affald skal bortskaffes i henhold til gældende lovgivning.
5) Thisted Kommune skal kontaktes ved husdyrbrugets ophør bl.a. med henblik på at aftale hvilke
foranstaltninger, der skal til for at fjerne forurenende kilder, herunder bygninger, silo eller
tankanlæg.

Management og egenkontrol
6) Følgende egenkontroldata skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være
tilgængelige for tilsynsmyndigheden:
a) Udbedring af skader på gyllebeholderne.
b) Årlige opgørelser af el-, olie- og vandforbrug.
c)

Affald
Ͳ

Dokumentation for at farligt affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt.

Ͳ

Såfremt tilsynsmyndigheden anmoder herom, skal virksomheden registrere og
dokumentere bortskaffelse af øvrigt affald.

d) Sikring af jord og grundvand:
Ͳ

Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af
befæstede eller impermeable belægninger, gulve eller sumpe.

Energiforbrug
7) Ved udskiftning af lyskilder i anlæg skal der skiftes til lavenergibelysning.
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8) Ved nyanskaffelser af driftsanlæg og -maskiner skal der, i det omfang det ligger inden for en
rimelig økonomisk ramme, anvendes den bedst tilgængelige teknologi. Tilsynsmyndigheden kan,
på baggrund af tilsyn med vilkår 6b, kræve, at der foretages et energieftersyn af et energiselskab
eller -konsulent, hvor de energiforbrugende processer på ejendommen gennemgås. Der
udarbejdes en handleplan, med redegørelse for husdyrbrugets anvendelse af mest
energibesparende foranstaltninger i produktions- og driftsøjemed, hvis tilsynsmyndigheden
vurderer at det er nødvendigt.
Vandforbrug
9) Drikkevandssystemet skal vedligeholdes, så vandspild minimeres.

Husdyrbrugets anlæg
Indretning og drift
10) Der kan opføres nyt produktionsareal på 28 m2 i form af en ny smågrisecontainer, som skal
placeres som angivet i Bilag 1.
11) Staldsystemet i den nye smågrisecontainer skal være drænet gulv + spalter 50 % / 50 %.
12) Husdyrbruget godkendes til et maksimalt produktionsareal med dyretyper, staldsystemer og
teknologi som anført herunder:
Stalde og produktioner
Stald (navn/nr.)*

Dyr

Staldsystem

Teknologi Effekt af
Produktionsteknologi areal (m2)
(reduktion
i %)

Stald 1 (6) fare og
drægtighedsstald

Søer, diegivende

Kassestier, fuldspaltegulv

Gyllekøling

12,2

739

Søer, golde og
drægtige

Løsgående, delvis
spaltegulv

Gyllekøling

12,2

842

Søer, golde og
drægtige

Individuel opstaldning, fast
gulv

12

Søer, golde og
drægtige

Løsgående, delvis spaltegulv

59

Søer, golde og
drægtige

Individuel opstaldning, fast
gulv

57

Stald 4 (6)
poltestald

Søer, golde og
drægtige

Løsgående dybstrøelse +
spaltegulv

270

Stald 2 (6)
løbestald

Søer, golde og
drægtige

Individuel opstaldning, delvis
spaltegulv

172

Stald 6 (11)
smågrise

Smågrise

Toklimastald,delvis
spaltegulv

536

Stald 3 (6)
løbestald
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Stald 7 (11)
smågrise

Smågrise

Toklimastald, delvis spaltegulv

550

Stald 5 (6)
farestald

Søer, diegivende

Kassestier, fuldspaltegulv

215

Smågrisecontainer Smågrise
(6)

Drænet gulv + spalter (50 %/
50%)

28

Samlet areal

3.480

*For bygningsoversigt med staldnavne, se Bilag 1. For plantegning med opmålte produktionsarealer, se Bilag 2.

13) Husdyrbruget godkendes til gødningsopbevaring som anført herunder:
Opbevaringsanlæg
Anlæg

Teknologi

Effekt af teknologi (reduktion i %)

Gødningsopbevaringsareal
(m2)

Gyllebeholder 1

Ingen

345

Gyllebeholder 2

Ingen

730

Samlet areal

1.075

Gener
Lugt
14) Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at fodringssystemet
holdes rent og staldsektioner med dertil hørende ventilationsanlæg rengøres mellem hvert hold.
15) Kommunen har mulighed for på et senere tidspunkt at påbyde lugtreducerende tiltag. Denne
mulighed kan tages i anvendelse, hvis kommunen vurderer, at der forekommer lugtgener, der er
væsentligt større end de, der lå til grund for vurderingerne i denne miljøgodkendelse.
Støj
16) Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i

punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke
overskride grænseværdierne angivet i tabellen herunder:
Dag

Tidsinterval

Grænseværdi dB(A)

Midlingstid

Hverdage

07.00 – 18.00

55

8 timer

Lørdag

07.00 – 14.00

55

7 timer

Lørdag

14.00 – 18.00

45

4 timer

Søn- og helligdage

07.00 – 18.00

45

8 timer

Aften

18.00 – 22.00

45

1 time
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Nat

22.00 – 07.00

40

½ time

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i
punkter 1,5 m over terræn. Midlingstiden 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 skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift,
men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks.
markdriften.
17) For lavfrekvent støj og infralyd gælder, at driften af virksomheden ikke må medføre, at det Avægtede lydtrykniveau (10-160 Hz), LpA,LF og det G-vægtede infralydniveau, LpG overstiger
grænseværdierne angivet i tabellen herunder:
Infralyd
(LpG) i dB

Anvendelse

Tidsinterval

Lavfrekvent støj
(LpA,LF) i dB

85

Boliger, herunder børneinstitutioner og
lignende

07.00-18.00

25

85

Boliger, herunder børneinstitutioner og
lignende

18.00-07.00

20

85

Kontorer, undervisningslokaler og andre
støjfølsomme rum

Hele døgnet

30

90

Øvrige rum i virksomheder

Hele døgnet

35

Grænse for lavfrekvent støj og infralyd [dB re 20 PPa], målt indendørs. Støjgrænserne gælder
for ækvivalentniveauet over et tidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.
18) Virksomheden skal, hvis tilsynsmyndigheden forlanger det, lade foretage støj- og lydmålinger/–
beregninger eller vibrationsmålinger til dokumentation for, at de ovenstående vilkår er
overholdt.
A. Tilsynsmyndigheden kan højst forlange målinger eller beregninger 1 gang årligt, hvis den
undersøgte grænseværdi er overholdt.
B. Dokumentation for at grænseværdien er overholdt skal udføres, når virksomhedens
emission af støj, lyd eller vibration er maksimal under normale driftsforhold.
C. Dokumentationen kan være beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode
for ekstern støj fra virksomheder, som er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr.
5/1993.
D. Dokumentationen kan være ved måling. Målingerne skal udføres som beskrevet i
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984, og ubestemtheden må ikke overstige
3 dB(A). For lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer skal målingerne udføres i
overensstemmelse med anvisningerne i ”Orientering fra Miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj,
infralyd og vibrationer i det eksterne miljø” nr. 9 fra 1997.
E. Beregningerne eller målingerne skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret af
DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til ”Miljømålinger – ekstern støj”.
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F.

De akkrediterede beregninger eller målinger kan efter forudgående aftale med
kommunen udføres som orienterende beregninger eller målinger.

G. Omkostninger af målingerne eller beregningerne betales af virksomheden. Et eksemplar
af rapporten med dokumentationen for måle- eller beregningsresultaterne skal sendes til
tilsynsmyndigheden så snart rapporten foreligger eller senest 2 uger efter virksomheden
har modtaget rapporten.
Lys
19) Udendørs belysning må kun være tændt i op til en halv time ad gangen, medmindre der er
nødvendig aktivitet på anlægget.
20) Belysning i stalde skal være slukkede mellem kl. 23 og 06, med mindre menneskelig aktivitet er
påkrævet i stalden. Dog er natlys tilladt.
Skadedyr
21) Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende
retningslinjer fra Aarhus Universitet, Skadedyrslaboratoriet.

Forurening
Ammoniak
22) ”Stald 1 (6) fare og drægtighedsstald”: 1160 m2 gyllekanaler skal forsynes med køleslanger, der
forbindes med en varmepumpe. Ammoniakreduktionen skal være mindst 12,2 %.
23) Vilkår for gyllekøling
x Anlægget skal være i drift 640 timer/år.
x Varmepumpen skal levere en specifik køleeffekt på mindst 15,5 W/m2, således at
ammoniakreduktionen bliver på mindst 12,2 % (rørudslusning).
x Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid.
x Den årlige driftstid skal være mindst 640 timer.
x Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en
sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget.
Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
x Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens
vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
x Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlæg
indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift.
Driftsforstyrrelser og uheld
24) Bedriften skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer
forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker
uheld. Ved uheld, der afstedkommer risiko for forurening af miljøet, skal beredskabet straks
kontaktes via tlf. 112.
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25) Der skal altid foreligge en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og
hvordan der skal reageres ved uheld. Beredskabsplanen skal kontrolleres/revideres mindst 1
gang om året, samt når det viser sig nødvendigt. I tilfælde af uheld skal disse noteres særskilt i en
logbog. Beredskabsplanen skal kunne forevises ved tilsyn.
26) Beredskabsplanens indhold skal være tilgængeligt og kendt af husdyrbrugets ansatte og øvrige
som arbejder på ejendommen og udleveres til indsatsleder og miljømyndighed i forbindelse med
uheld, forureninger, brand og lignende.

Vaskeplads og spildevand
27) Vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt plads med fast bund, der er
uigennemtrængelig for fugt, hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller
gyllebeholder.

Gødningshåndtering
28) Husdyrbruget skal til enhver tid råde over en opbevaringskapacitet til husdyrgødning på mindst
9 måneder.
29) Al håndtering af gylle skal foregå under konstant opsyn. Hvis der forekommer spild, skal det
straks opsamles.
30) Hvis der anvendes fastmonteret pumpe på gyllebeholderen, skal påfyldning af gyllevogn ske på
et befæstet areal med opsamling af spild til gyllebeholder. Alternativt skal der anvendes
gyllevogn med hydraulisk sugekran med overløb til gyllebeholder.
31) Udleveringsramper skal være sikret, så vaskevand og husdyrgødning ikke forurener jord og
vandløb, fx indrettet med afløb til gyllesystemet.
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
32) Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og frie for affald.
33) I nærheden af diverse opbevaringsfaciliteter til kemiske produkter skal der forefindes et
opsugningsmateriale (eks. kattegrus) til opsamling af evt. spild.
34) Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og
bortskaffes som farligt affald.
35) Stoffer og produkter, som er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet må ikke uden
en forudgående tilladelse fra Thisted Kommune anvendes i større mængder end det fremgår af
vejledningen til de pågældende produkter eller til formål, der ikke er normale på et husdyrbrug.
36) Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad
beholderen indeholder. Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig enten på
en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar.
Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et
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afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Oplagspladser
og opsamlingskar skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
37) Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret
indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være
tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller
akkumulatorerne.
38) Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Aftapning af
olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal foregå på en fast, tæt bund med kontrolleret
afledning af spild til en beholder eller over en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker
eller gruber skal tømmes således, at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens
eller grubens volumen.

3.

Vurdering og begrundelse for vilkår

Miljøgodkendelsen er givet på en række vilkår, der samlet har til formål at sikre, at husdyrbruget bliver
drevet på en hensigtsmæssig måde og med en minimal risiko for at skade miljøet utilsigtet.
Begrundelse for vilkårene er beskrevet herunder.

Generelle vilkår
Thisted Kommunes vurdering
Ejer og ansvarshavende for driften skal sørge for, at vilkårene overholdes. Det er desuden vigtigt, at
Thisted Kommune altid orienteres om ejerskifte eller ændringer i ansvarshavende for driften, for at
sikre en god dialog mellem landmanden og kommunen. Der stilles vilkår herom.
Husdyrbrugets ophør
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit Ophør.
Thisted Kommunes vurdering
Der er stillet vilkår om oprydning for at sikre, at husdyrbruget efter sit ophør ikke vil give anledning til
skade på miljøet.

Husdyrbrugets anvendelse af BAT
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B9.
Thisted Kommunes vurdering
For at sikre, at husdyrbruget udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og
miljøforhold, er det væsentligt at foretage en vurdering af anvendelsen af ressourcer og emission af
forurenende stoffer fra produktionen.
Et af husdyrbruglovens hovedformål er, at det særligt skal tilsigtes at fremme anvendelsen af den bedst
tilgængelige teknik (BAT), herunder renere teknologi således, at ressourceforbruget og tabene af
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forurenende stoffer til omgivelserne bliver mindst mulig. BAT er således et bredt begreb, der for
husdyrbrug omfatter alle anvendte teknikker og miljøteknologier til nedbringelse af forurening.
BAT ammoniak
Ved fastlæggelse af BAT-niveauet for ammoniak anvendes beregningerne i husdyrgodkendelse.dk.
BAT-kravet beregnes ud fra EU’s BAT-konklusion fra 21. februar 2017, som det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det er op til det enkelte husdyrbrug at beslutte hvilke virkemidler, der
tages i anvendelse for at opfylde BAT-emissionsgrænseværdien.
Hvorvidt virksomheden lever op til kravet om anvendelse af BAT beror på en helhedsvurdering under
hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Der skal således være en miljøeffekt af investeringen, der
står i forhold til omkostningerne, for at anvendelsen af den miljøforbedrende teknik kan defineres som
værende BAT, ligesom der skal tages hensyn til teknikkernes tekniske og praktiske egnethed som
virkemiddel til nedbringelse af forurening. Endelig skal der ved vurderingen af, hvad der i det konkrete
tilfælde er BAT, tages hensyn til landbrugssektorens økonomiske muligheder.
BAT-krav stilles for emissionen fra staldene, men ansøger kan inddrage emissionen fra lagre, herunder
virkningen af teltoverdækning, hvis det ønskes.
BAT-kravet beregnes ud fra den ansøgte driftsfase i husdyrgodkendelse.dk, hvor der indsættes de
virkemidler, der er stillet som vilkår i eventuelle tidligere godkendelser. I denne sag er der ingen
tidligere godkendelser med teknologiske virkemidler. Staldene er angivet som ”eksisterende”, bortset
fra den nye smågrisecontainer, der er angivet som ”nyt afsnit”. BAT-kravet bliver herved max. 4062 kg N
(skema 225798):

BAT-kravet opfyldes bl.a. ved at installere gyllekøling i stald ”Stald 1 (6) fare og drægtighedsstald”.
Arealet af gyllekummer med køleslanger i stalden er i alt 1.160 m2.
Gyllekøling i staldsystemer med rørudslusning er optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste, og er
godkendt til reduktion af både ammoniakfordampning og lugt. For at kunne overholde BATammoniakkravet er der behov for at reducere ammoniakfordampning i fare- og drægtighedsstalden
med 12,2 % ved en årlig driftstid på 640 timer. Det er oplyst, at den specifikke køleeffekt for anlægget er
18 kW / 1160 m2 = 15,52 W/m2.
Med en køleeffekt på 15,5 W/m2 (x) køleområde vil køleeffekten blive:
Reduktion i ammoniak (%) = 0,85x – 0,004x2 = 12,2 %.
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Den årlige køleydelse bliver 15,5 W/m2 x 1160 m2 x 640 timer pr. år = 11.522 kWh.
Der stilles bl.a. vilkår om areal af gyllekummer med køleslager, specifik køleeffekt af gyllekøleanlægget
og anlæggets driftstid. Yderligere stilles der vilkår om, at varmepumpen skal være forsynet med en
timetæller til dokumentation af årlig driftstid.
Øvrige BAT-krav
Husdyrbrug, der godkendes efter § 16 a stk. 1, skal ikke redegøre for anvendelsen af bedste
tilgængelige teknik i øvrigt.
Der stilles vilkår om årlige opgørelser og om minimering af el-, olie – og vandforbruget, idet Thisted
Kommune vurderer, at det er bedste tilgængelige teknik på området.

Husdyrbrugets anlæg
Placering af bygninger
Ejendommen Kløv Kær 11 eksisterer under samme ejendomsnummer som Kløv Kær 6. Begge
ejendomme behandles som ét husdyrbrug, og denne ansøgning omfatter derfor produktionen på
begge lokaliteter. Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B2 og B4.
Der søges om en mindre udvidelse i form af en 30 m2 smågrisecontainer.
Thisted Kommunes vurdering
Thisted Kommune vurderer, at etablering af den nye smågrisecontainer er erhvervsmæssigt
nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. Set i forhold til den eksisterende
bygningsmasse er den nye stald en meget lille udvidelse, den knytter sig til bedriftens eksisterende
husdyrproduktion, og har en sædvanlig størrelse og kapacitet i forhold til størrelsen på det ansøgte
dyrehold.
Kommuneplanen
Ejendommen Kløv Kær 6, hvor den nye smågrisecontainer opføres, ligger i et område, som er udpeget
til Værdifulde geologiske områder i Kommuneplanen 2021-2033. Byggeriet skal derfor være i
overensstemmelse med Retningslinje 2.1.3 og 2.2.1
De relevante afsnit i Retningslinje 2.1.3:
a) Bevaring af de værdifulde geologiske områder, som er udpeget på kort, deres indbyrdes overgange og sammenhænge
skal sikres. De må som udgangspunkt ikke sløres af gravning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller
kystsikring.

Set i forhold ejendommens eksisterende bygninger er den nye smågrisecontainer en bygning af
beskeden størrelse. Den placeres tæt mellem de eksisterende bygninger, og er lavere end disse. På
denne baggrund vurderes det, at den ikke vil virke som et væsentligt synsmæssigt element, og vil ikke
påvirke landskabets karakter.
Ejendommen ligger også i område med Økologiske forbindelser med Retningslinjen 2.2.1.
Det relevante afsnit i Retningslinje 2.2.1:
c) Indenfor de økologiske forbindelseslinjer, som er udpeget på kort, må der ikke gennemføres projekter, der kan
forhindre, at der på længere sigt sker en udbygning af forbindelseslinjerne eller tillades indgreb, som forringer
forbindelseslinjernes formål.
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Den nye bygning placeres i direkte tilknytning og mellem eksisterende byggerier. Det vurderes på
denne baggrund, at den ikke vil have indflydelse på økologiske forbindelser i området.
De eksisterende bygninger skal ikke inddrages i sagsbehandlingen af kommuneplanens retningslinjer.
Naturbeskyttelsesloven
Thisted Kommunes vurdering
Den nye smågrisecontainer placeres indenfor beskyttelseslinjen for Kløv Å. Dette bevirker, at der ikke
må laves terrænændringer eller tilplantning inden for beskyttelseslinjen, hvilket vurderes ikke at være
tilfældet.
Generelle afstandskrav
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B4.
Thisted Kommunes vurdering
De generelle afstandskrav i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 gælder for etablering, udvidelse og ændring
som medfører forøget forurening. Afstandskravene gælder således for den nye smågrisecontainer.
Thisted Kommune vurderer, at de generelle afstandskrav i §§ 6 og 8 i Husdyrbrugsloven er overholdt.
Indretning og drift
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B1.
Thisted Kommunes vurdering
Produktionsarealet er angivet som nettoarealer, og der er vedlagt beskrivelse og opmåling af staldenes
indretning (se Bilag 2).
Udover at husdyranlæg generelt skal være indrettet i overensstemmelse med
husdyrgødningsbekendtgørelsen kapitel 4, er der stillet vilkår for at fastholde ansøger på de
produktionsarealer og øvrige oplysninger, der ligger til grund for kommunens miljøgodkendelse. Dette
skal bidrage til at sikre, at BAT-kravet til ammoniakemission overholdes (se også afsnittet
”Husdyrbrugets anvendelse af BAT” ovenfor), samt at lugtemissionen fra husdyrbruget ikke overskrider
det niveau, der er givet tilladelse til i denne miljøgodkendelse (se også afsnittet ”Lugt” nedenfor).
Der etableres en ny smågrisecontainer på 30 m2 med et produktionsareal på 28 m2. Der stilles vilkår
herom.

Gener
Lugt
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B6.
Thisted Kommunes vurdering
Lugten stiger en smule i forhold til nudriften, fordi der etableres mere produktionsareal.
Lugtberegningerne viser, at afstandskravene i godkendelsesbekendtgørelsen overholdes for alle tre
områdetyper, både byzone og samlet bebyggelse plus lokalplan samt for nærmeste nabo.
Områdetype

Mindste
geneafstand

Faktisk vægtet
gennemsnitsafstand
15
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Enkelt-bolig uden landbrugspligt
Bromøllevej 19
Samlet bebyggelse
Startende ved Bromøllevej 31
Byzone
Fremtidig byzone ved Tangrimme

160 meter

768 meter

370 meter

1286 meter

504 meter

1409 meter

Der er kumulation med 1 andet husdyrbrug i forhold til nærmeste samlede bebyggelse. Der er ikke
kumulation med andre husdyrbrug i forhold til hverken nærmeste enkelt-bolig eller byzone.
Boliger på ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af beskyttelsesniveauet. Det vil sige, at de
ikke indgår i vurdering af, om der ligger enkeltboliger eller samlet bebyggelse inden for de beregnede
geneafstande.
De vejledende geneafstande bygger på en forudsætning om ”god staldhygiejne”. Minimering af
lugtgener fra stalde er således erfaringsmæssigt meget afhængigt af god staldhygiejne, hvorfor der
stilles vilkår herom.
Der stilles desuden vilkår om at kommunen har mulighed for på et senere tidspunkt at påbyde
lugtreducerende tiltag, hvis kommunen vurderer, at der forekommer lugtgener, der er væsentligt
større end de, der ligger til grund for ovennævnte vurdering.

Støj
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B7.
Støjkilde

Tidsrum

Mekaniske ventilationsanlægs motorer

Døgnet igennem, kraftigst i dagtimer

Korntørringsanlæg

Høstperiode

Korn- og fodertransportsystemer

Dagtimer

Højtryksrensere og kompressorer

Dagtimer

Husdyrs lydafgivelse

Døgnet igennem, mest i dagtimer

Transport til, fra og omkring anlægget

Hovedsageligt i dagtimerne

Thisted Kommunes vurdering
For også fremadrettet at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige støjgener, stilles der vilkår
til det maksimale bidrag til den samlede støjbelastning samt til lavfrekvent støj og infralyd.
Der er fastsat vilkår om støjgrænser svarende til områdetype 3 i henhold til Miljøstyrelsens vejledning
(5/1984) om Ekstern støj fra virksomheder. Områdetype 3 er ”blandet bolig og erhverv” samt
landbrugsdrift.
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Ved klage over støj og hvis tilsynsmyndigheden finder, at klagen er velbegrundet, skal overholdelse af
støjgrænserne dokumenteres. Dokumentationen skal ske i form af støjmåling eller beregning udført
efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger, og der stilles vilkår herom.

Transport
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B7.
Anlægget ligger ud til asfalteret offentlig vej, Kløv Kær. Der er gode udsigtsforhold fra overkørslen og
vejen. Nærmeste nabo er beliggende på Bromøllevej, cirka 450 meter fra anlægget. Via Bromøllevej er
der forbindelse til hovedvejen Aalborgvej. Langt de fleste transporter til og fra anlægget går ad denne
rute.
Antallet af transporter ventes at forblive uændret.
Nudrift

Ansøgt

Dyr

50

50

Foder

50

50

Afgrøder

50

50

Brændstof

5

5

Brændsel/fyringsolie

5

5

Halm

-

-

Dyr

50

50

DAKA

50

50

Afgrøder

-

-

Gødning/gylle

180

180

Affald

50

50

490

490

Til anlægget

Fra anlægget

I alt

Thisted Kommunes vurdering
Transport på de offentlige veje og gener fra kørsel på veje kan ikke reguleres i miljøgodkendelsen, iht.
flere klagenævnsafgørelser. Kun transport på ejendommens egen matrikel og udkørslen herfra kan
reguleres.
Færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet; ligeledes mht. spild fra
landbrugsvogne.
Der er fra begge lokaliteter direkte adgang til Kløv Kær uden naboer indenfor minimum 500 m. Da
afstanden er stor, vurderes det, at der ikke vil være væsentlige gener hos naboerne som følge af støj
eller støv fra indkørslerne eller fra intern transport på ansøgers ejendom. Der er derfor ikke grund til at
stille vilkår om at anvende den ene indkørsel frem for den anden.
De støjgrænser, der er stillet som vilkår, gælder også for støj fra kørsel på ejendommens
bygningsmatrikel. Vilkårene siger, at støjen skal være dæmpet om natten indtil klokken 7 morgen og i
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weekenden. Thisted Kommune vurderer, at naboerne ikke vil blive væsentligt generet af støj, så der
bliver ikke stillet vilkår om bestemte udkørselstidspunkter.
Lys
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B7.
Udendørsbelysning er alene tændt ved behov under færdsel omkring bygningerne i den mørke tid.
Thisted Kommunes vurdering
For at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige lysgener, stilles der vilkår til belysning i og
omkring anlægget.

Skadedyr
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B7.
Thisted Kommunes vurdering
For også i fremtiden at kunne sikre naboer, stilles der vilkår om fortsat at bekæmpe fluer og andre
skadedyr i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Skadedyrslaboratoriet.

Forurening
Driftsforstyrrelser og uheld
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B7.
Thisted Kommunes vurdering
Der stilles vilkår om, at spild af forurenende stoffer skal forebygges.
Der stilles desuden vilkår om, at der skal foreligge en beredskabsplan. Beredskabsplanen skal
opdateres mindst en gang om året, være tilgængelig og kendt af de ansatte, samt ved anvendelse af
udenlandsk arbejdskraft oversættes til et for dem forståeligt sprog.
Vilkårene er stillet for at sikre, at de ansatte på husdyrbruget kan reagere hensigtsmæssigt på en
situation, hvor der kan ske skade på miljøet.
Vaskeplads og spildevand
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B8 om ressourceforbrug, herunder
spildevand.
Der er vaskeplads på ejendommen til vask af maskiner.
Thisted Kommunes vurdering
Ved vask af maskiner og redskaber kan der opstå jord- og/eller grundvandsforurening med blandt
andet olie og sprøjtemidler, hvis vasken foregår på bar jord eller grus eller udledes til bar jord,
grusbelagte arealer, vandløb, dræn eller søer. Der stilles derfor vilkår til, at al vask af maskiner og
redskaber skal foregå på en støbt plads med en fast bund, der er uigennemtrængelig for fugt, og hvor
bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder.
Det er i ansøgningen oplyst, at der forefindes vaskeplads på ejendommen.
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Eventuel påfyldning og vask af sprøjteudstyr til pesticider skal følge reglerne i Vaskepladsbekendtgørelsen nr. 1401/2018.

Gødningshåndtering
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B1 og B9.
Thisted Kommunes vurdering
Den største risiko for uheld vurderes at kunne ske i forbindelse med opbevaring og håndtering af
flydende husdyrgødning, enten ved sprængning af beholder eller uheld i forbindelse med håndtering af
gylle. Endvidere kan der ske uheld ved pumpning af gylle fra staldanlæg til fortank. Der er derfor stillet
vilkår til håndtering af gylle for at minimere risikoen for uheld samt minimere gyllespild på jorden,
såfremt uheld alligevel opstår.
Ifølge § 10 i husdyrgødningsbekendtgørelsen vil en opbevaringskapacitet svarende til mindst 9 måneders produktion normalt være tilstrækkelig til, at udbringningen og gødningsanvendelsen kan ske i
overensstemmelse med de generelle miljøregler, når en del af kvæget er udegående i en periode.
Der stilles vilkår herom for sikre, at opbevaring og anvendelse af gødningen kan ske på en planlagt og
hensigtsmæssig måde. Eventuel manglende kapacitet skal opfyldes ved aftaler om opbevaring på
anden ejendom.
Gødningsproduktionen er relateret til antal dyr og ikke til m2 produktionsareal. Denne § 16 miljøgodkendelse stiller ikke krav om dyrenes maksimale antal, og ejendommens opbevaringskapacitet
beregnet i måneder kan derfor variere år for år.
Thisted Kommune vurderer, at det fremover kan beregnes i forbindelse med tilsyn og udfra gødningsregnskabets opgørelser, om vilkåret bliver overholdt. Hvis der foretages ændringer, som har
indflydelse på opbevaringskapaciteten, skal ansøger udarbejde en opgørelse (§ 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen).
På denne ejendom og Kløv Kær 11 er der tilsammen kapacitet for gylle på 4838 m3. Gylleproduktionen
vil andrage cirka 5876 m3, hvilket svarer til 9,9 måneders opbevaringskapacitet. Det vurderes, at der
forefindes tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Jf. Bilag 6.
Påfyldning af gyllevogn skal ske på befæstet areal eller med sugekran monteret på traktor, så efterløb
og spild ikke forurener jord og grundvand, og der er stillet vilkår herom.
Udleveringsramper er også punkter, hvorfra der kan ske forurening med husdyrgødning, og der er
stillet vilkår om sikring, evt. med afløb til gyllekanalerne. Vaskevand ledes til gyllesystemets tankanlæg,
hvorfra det udspredes med gyllen på dyrkede arealer.
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B8 om kemikalier og affald.
Thisted Kommunes vurdering
Ansøger skal til enhver tid efterleve reglerne i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr (BEK nr. 558
af 1. juni 2011), samt håndtere og bortskaffe affald, herunder farligt affald, i overensstemmelse med
kommunens regulativer.
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For at beskytte jord, grundvand og overfladevand mod forurening, stilles der vilkår til opbevaring af
affald, farligt affald, olie og kemikalier, håndtering af evt. spild af olie og kemikalier, anvendelse af
kemikalier mærket med akut toksicitet samt opstilling af tanke til fyringsolie og motorbrændstof.

Natur
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 4 Miljøansøgningen, afsnit B5.
Thisted Kommunes vurdering
Beskyttelsesniveau ved ammoniakfølsomme naturområder:
Totaldepositionen er den ammoniakdeposition, som stammer fra husdyrbrugets stalde og lagre - både
fra den eksisterende og den ansøgte drift. Merdepositionen er den ekstra ammoniakdeposition, som
den ansøgte udvidelse forårsager. Merdepositionen skal beregnes ud fra alle etableringer, udvidelser
eller ændringer foretaget siden 2013 (8-års driften og nudriften).
Beskyttelsesniveau for ammoniakdeposition til forskellige naturkategorier (godkendelsesbekendtgørelsen).
Naturtyper

Fastsat beskyttelsesniveau

Kategori 1. §7 stk. 1, nr. 1 i Loven

Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i
nærheden

Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura
2000.

Kategori 2. §7 stk. 1, nr. 2 i Loven.

x

0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug

x

0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug

x

0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug

Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år

Højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha
og overdrev større end 2,5 ha, udenfor Natura
2000.
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er
beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt
ammoniakfølsomme skove.

Ved merdeposition på over 1,0 kg N/ha/år:
Ud fra en konkret vurdering stilles evt. krav om en
maksimal belastning

Det ansøgte projekt
Nudriften er angivet i VVM-afgørelser fra 21.07.2006, og 8-års driften (dvs. i 2013) er den samme.

De væsentligste beregninger af ammoniakdepositioner i ansøgningen viser:
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Naturområde

Afstand til
anlæg, stald

Merdeposition
nudrift

Merdeposition
8 års-drift

Totaldeposition

(kg N/ha/år)

(kg N/ha/år)

2,2 km SØ

0,0

0,0

0,0

700 m/1300 m
Ø

0,0

0,0

0,3

900 m N for
Kløv Kær 6

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

1,8

(kg N/ha/år)

Kategori 1
Overdrev
Kategori 2
Overdrev
Kategori 3
Overdrev
Mose vest

1,0 km NV for
Kløv Kær 11

Øvrig § 3
Sø ved Kløv Kær 6

100 m S for
Kløv Kær 6

Kategori 1-natur
Det nærmeste kategori 1 område er et kalk-overdrev naturtype 6210 i Natura 2000 området Løgstør
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Områder ligger ca. 2,2 km fra ejendommens anlæg. Beregning af
totalammoniakdepositionen viser 0,0 kg NH3-N /ha/år, og kumulation med andre husdyrbrug er
dermed uden betydning. Grænseværdien overholdes, og det vurderes, at det ansøgte, ikke vil påvirke
områdets dyre- og planteliv.
Kategori 2-natur
Det nærmeste kategori 2 område er et overdrev ca. 700/1.300 m fra ejendommens anlæg, hvor
ammoniaktotaldepositionen er 0,3 kg NH3-N. Grænseværdien på 1,0 kg overholdes, og det vurderes, at
det ansøgte, ikke vil påvirke områdets dyre- og planteliv.
Kategori 3-natur
De nærmeste kategori 3 områder er en mose hhv 900 (og 1.270 m – Kløv Kær 11) fra ejendommens
anlæg. Generelt kan merdeposition i forhold til nudrift på over 1,0 kg NH3-N /ha/ år medføre
tilstandsændring på naturtyper, hvis de er særligt følsomme. Merdepositionen fra projektet er
imidlertid på 0,1 kg NH3-N /ha/år. Thisted Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke
naturkvaliteten i området.
Øvrig § 3 natur
Der er desuden registreret en § 3 sø ca. 100 m syd for Kløv Kær 6. Projektet medfører ikke ammoniakmerdeposition i forhold til nudriften. Thisted Kommune vurderer, at området ikke vil ændre
naturtilstand som følge af projektet.
Miljøgodkendelsen medfører derfor ikke behov for dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.
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Der ligger ingen områdefredning med ammoniakfølsom natur indenfor en afstand af 1 km fra
anlægget, og det er Thisted Kommunes vurdering, at ammoniakfølsomme områdefredninger ikke
bliver negativt påvirket af projektet.
Natura 2000 områder
Ved sagsbehandling af et ansøgt projekt skal kommunen desuden foretage en vurdering efter
habitatbekendtgørelsen (nr. 2091 af 12.11.2021): § 6. Før der træffes afgørelse i medfør af de
bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse
med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.
Afstanden mellem staldanlæggene og den nærmeste del af det nærmeste Natura 2000 område Løgstør
Bredning, Vejlerne og Bulbjerg er 1,9 km mod sydøst. Udpegningsgrundlaget er havlampret, stor
vandsalamander, damflagermus, odder, spættet sæl, samt en række naturtyper, herunder surt
overdrev, se Bilag 3.
Ved projektets gennemførelse bliver totalammoniakdepositionen på området 0,0 kg N, hvilket ikke
overskrider grænseværdien for væsentlig påvirkning af natur. Thisted Kommune vurderer, at det
ansøgte, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke det internationale
naturbeskyttelsesområde væsentligt eller få negativ indvirkning på arterne og naturtyperne, som
Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte.
Det konkluderes på baggrund af ovenstående, at det ikke i henhold til habitatbekendtgørelsen er
nødvendigt at foretage en konsekvensvurdering i forhold til påvirkning af internationale
naturbeskyttelsesområder.
Bilag IV arter
I henhold til § 10 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder er der indført en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter. Disse
arter fremgår af habitatdirektivets bilag IV og kaldes derfor bilag IV-arter. Thisted Kommune har
konkret vurderet det ansøgte projekt i forhold til, hvorvidt dyrearternes yngle- og rasteområder kan
beskadiges i arternes naturlige udbredelsesområde som følge af det ansøgte.
Flere dyrearter omfattet af bilag IV kan have yngle- og rasteområde på eller omkring den ansøgte
ejendom, se Miljøansøgningen afsnit B5. Ifølge naturdata på Miljøportalen er der indenfor en radius på
2 km fra anlæggene ikke fundet Bilag IV-arter. Merammoniakdepositionen på nærmeste registrering vil
dermed være 0,0 kg N, og kan dermed ikke forårsage tilstandsændring. Thisted Kommune vurderer, at
yngle- og rasteområder for bilag IV-arter ikke vil blive beskadiget eller ødelagt som følge af det ansøgte
projekt.
Der ligger ikke vandhuller eller øvrig § 3 – natur i nærheden, som kunne få en øget
ammoniakdeposition i en størrelse, der kan forårsage tilstandsændring, så Thisted Kommune vurderer,
at yngle- og rasteområder for bilag IV-arter ikke vil blive beskadiget eller ødelagt som følge af den
ansøgte øgning af ammoniakdepositionen fra ejendommen.

Egenkontrol
Thisted Kommunes vurdering
Der er stillet vilkår til egenkontrol (i afsnittet om BAT) for at sikre, at tilsynsmyndigheden til enhver tid
kan kontrollere, at husdyrbruget overholder vilkårene, herunder krav til drift af gyllekølingsanlægget,
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gyllebeholdernes beskaffenhed, bortskaffelse af affald, energiforbrug samt sikring af jord- og
grundvand.
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4.

Offentliggørelse

Foroffentlighed
Denne godkendelse har været i 2 ugers foroffentlighed i perioden fra 18. januar 2022.
I foroffentlighedsperioden er der ikke indkommet bemærkninger.

Nabo-/partshøring
Kommunens forslag til miljøgodkendelsen har været sendt i to ugers høring hos ansøger og ansøgers
konsulent.
Udkast til godkendelsen er efterfølgende sendt i 30 dages høring hos nedenstående naboer og berørte
parter samt personer, der har anmodet om at modtage udkastet. Høringsberettigede naboer er fundet
ud fra en beregning af lugtkonsekvensradius fra ejendommen. Konsekvensradius er beregnet til 704
meter. Følgende er hørt:


Henrik Højbak, Kløv Kær 6 (ansøger)



Peter Liebing Grøngaard, Fjordland (ansøgers konsulent)



Ejere og beboere inden for en radius af 704 meter fra det ansøgte anlæg.



Matrikulære naboer til anlægget



Personer, der har anmodet om at få udkastet tilsendt

Indkomne høringssvar
Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

Offentliggørelse
Følgende har fået meddelelse om udarbejdelse af miljøgodkendelsen:
x

Henrik Højbak, Kløv Kær 6 (ansøger)

x

Peter Liebing Grøngaard, Fjordland (ansøgers konsulent)

x

Dnthy-sager@dn.dk - Danmarks Naturfredningsforening samt lokale afdeling

x

husdyr@ecocouncil.dk – Det Økologiske Råd

x

natur@dof.dk – Dansk Ornitologisk Forening

x

thisted@dof.dk – DOF Nordvestjylland

x

fr@friluftsraadet.dk – Friluftsrådet
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5.

Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter husdyrbruglovens § 16 a og kan ifølge lovens § 76 påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage
via Klageportalen, som du finder via linket https://kpo.naevneneshus.dk, hvor du logger på med NEMID eller MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret,
regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag,
forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klagefristen udløber den 16. august 2022.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du
betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en
virksomhed/organisation. Gebyrsatsen er fra 1. februar 2017 på 900 kr for privatpersoner, mens
virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.
Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer
med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.
En klage over afgørelsen har jf. husdyrbruglovens § 81 stk. 1 ikke opsættende virkning, med mindre
Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i
klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen, jf. husdyrbruglovens § 81, stk. 2. Hvis
ansøger igangsætter projektet, før klagesagen er afgjort, sker det således for eget ansvar.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge husdyrbruglovens § 90 ske inden 6
måneder fra afgørelsens meddelelse.

Annoncering
Godkendelsen offentliggøres den 19. juli 2022 på Thisted Kommunes hjemmeside, thisted.dk. Senest
fire måneder efter afgørelsen er truffet vil godkendelsen blive gjort offentlig tilgængelig på
Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration dma.mst.dk.
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6.

Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse af den endelige miljøgodkendelse.
Miljøgodkendelsen er ikke omfattet af reglerne for revurdering efter Husdyrbrugloven.
Miljøgodkendelsen medfører, at husdyrbruget bliver omfattet af Husdyrbruglovens
kontinuitetsbestemmelser; efter at godkendelsen er konstateret udnyttet.
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7. Bilag
Bilag 1. Oversigtskort over ejendommens bygninger
ANSØGT DRIFT:
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ANSØGT DRIFT
Installationer

29

§ 16 a miljøgodkendelse, Kløv Kær 6, 7700 Thisted

Bilag 2. Produktionsarealer
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Bilag 3. Udpegningsgrundlaget

Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
Natura 2000-område nr. 16
Habitatområde H16
Fuglebeskyttelsesområde F19
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Bilag 4. Miljøansøgning (skrevet af ansøger)
Miljøansøgningen indeholder de oplysninger, ansøger og dennes konsulent har afgivet i forbindelse
med ansøgningen iht. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 punkt A og B. Ansøgningen indeholder en
beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, som det ansøgte
vurderes at medføre.
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Bilag 5. Miljøkonsekvensrapport (skrevet af ansøger)
Miljøkonsekvensrapporten indeholder de oplysninger, ansøger og dennes konsulent har afgivet i
forbindelse med ansøgningen iht. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 punkt E og F. Rapporten
indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, som det
ansøgte vurderes at medføre.
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Bilag 6. Kapacitetsopgørelse for husdyrgødning
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