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1.

Afgørelse om miljøgodkendelse

Baggrund
Peter Rask ansøger om § 16 a miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven på ejendommen Skårupvej 4,
7700 Thisted.
Ansøgningen om godkendelse er indkommet den 22. december 2020 med skemanr. 219839.
Ejendommen har en tidligere § 12 miljøgodkendelse fra den 17. august 2017. Godkendelsen gav lov til
en ny stald og gyllebeholder, som dog ikke blev opført. Ifølge tilsynsrapporterne fra 2019 og 2020 er
dyreholdet blevet øget, og der produceres også småkalve, så det vurderes, at godkendelsen delvist er
blevet udnyttet. § 12 godkendelsen til stald og gyllebeholder ville bortfalde i 2023, men bortfalder i
stedet nu i forbindelse med, at denne § 16 a godkendelse tages i brug. Den lovlige nudrift er den del af
godkendelsen fra 2017, der er udnyttet, dvs. de eksisterende stalde nr. 1, 2, 3+4 og 5. Produktionen har
ikke været udsat for kontinuitetsbrud.
8-års driften (dvs. i 2013) er fastlagt i VVM-screeningen fra 17. marts 2006, og er den samme som
nudriften.
Ansøger ejer desuden ejendommen Klostergårdsvej 2, 7700 Thisted, hvor der opdrættes slagtesvin.
De to ejendomme er ikke teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet, da produktionerne er
forskellige, og staldene desuden ligger med en afstand på 1,5 km.
Der søges nu om at udvide produktionen af slagtekalve med opførelse af en ny dobbeltstald, en
halmlade, og et mandskabsrum.

Miljøgodkendelse
Thisted Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse efter § 16 a stk. 1 til husdyrbruget på Skårupvej
4, 7700 Thisted.
Der meddeles godkendelse til en udvidelse af produktionen af slagtekalve, hvor produktionsarealet
øges med en ny stald til i alt 6.047 m2.
Husdyrgødning fra produktionen håndteres som dybstrøelse. Dybstrøelsen afsættes til et biogasanlæg,
og der modtages afgasset gylle retur.
Der gives tilladelse til en samlet ammoniakemission på 4.923,4 kg NH3-N/ha/år fra stalde og
gødningslager.
Godkendelsen omfatter følgende bygninger:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Eksisterende stald 1 med 580 m2 produktionsareal
Eksisterende stald 2 med 297 m2 produktionsareal
Eksisterende stald 3+4 med 955 m2 produktionsareal
Eksisterende stald 5 med 615 m2 produktionsareal
Ny stald 6 med 3600 m2 produktionsareal
Ny halmlade på 1050 m2
Nyt mandskabsrum på 105 m2
To eksisterende halm- og maskinlader på hver 865 m2
To store og fem mindre eksisterende fodersiloer

Oversigtsfoto ses på Bilag 1.
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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 en miljøkonsekvensrapport, som krævet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens
bilag 1 punkt A, B, E og F. Det vejledende maksimale BAT-niveau for ammoniakemission er overholdt
med 0 kg NH3-N pr. år.
Ansøgers miljøansøgning med miljøkonsekvensrapporten ses i Bilag 6. Der er henvist til beskrivelserne
i godkendelsens kapitel 3 ”Vurdering og begrundelse for vilkår”.
Thisted Kommune har inddraget 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
miljøgodkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, jævnfør husdyrbruglovens § 59a, stk.
2.
Miljøgodkendelsen skal ikke revurderes.
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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
Tilladelse til håndtering af overfladevand
I forbindelse med nybyggeri, hvor tagarealet og/eller befæstet areal overstiger 500 m2 eller det samlede
eksisterende byggeri og befæstede arealer sammen med nybyggeriet overstiger 3.000 m2, skal der
ansøges om tilladelse til håndtering af overfladevand igennem Byg og Miljø.
Skjulte fortidsminder
Der findes muligvis skjulte fortidsminder på byggearealet, som kun en arkæologisk forundersøgelse
kan påvise. Skjulte fortidsminder er beskyttet af museumsloven og skal undersøges forud for
jordarbejde.
For at minimere risikoen for at en eventuel forundersøgelse kan forsinke byggeriet, anbefales det ejer
hurtigst muligt at orientere Museum Thy om det planlagte byggeri.
Vejoverkørsel
Der er planlagt en ny vejoverkørsel til den offentlige del af Skårupvej. Dette skal ansøges særskilt hos
Thisted Kommunes vejafdeling.
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 30. juni 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) Årlige opgørelser af el-, olie- og vandforbrug.
b) Affald

c)

Ͳ

Dokumentation for at farligt affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt.

Ͳ

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

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.
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 6c, kræve, at der foretages et energieftersyn af et energiselskab
6
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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
Nye bygninger
10) Der kan opføres en ny dobbelt-stald 6 på 4.995 m2 inklusive mellemgange, med et
produktionsareal på 3.600 m2. Staldens beliggenhed skal være som vist på Bilag 1. Der gøres
opmærksom på afstandskravene på 15 m til Skårupvej mod vest og 30 m til naboskellet mod vest
til matriklen 1p Skårup by, Sjørring.
11) Stalden skal opføres i samme materialer og farvevalg som de eksisterende stalde.
12) Beplantningen vest for de eksisterende stalde skal bevares og vedligeholdes. Se Bilag 4.
13) Senest et år efter etablering af de nye stalde skal der etableres en beplantning på mindst fire
rækker træer og buske nordvest for de nye stalde, samt mindst fire rækker træer og buske mod
nord som vist på Bilag 4.
14) De nye beplantninger skal bestå af træer og buske af hjemmehørende og for området naturligt
forekommende arter, jf. planteliste på bilag 5. Thisted Kommune skal godkende en
beplantningsplan inden projektet påbegyndes.”
15) Der kan tilbygges et nyt mandskabsrum til stald 5 på 105 m2, se Bilag 1. Spildevand fra alle
mandskabsrum skal ledes til sanitært spildevandsanlæg.
16) Der kan opføres en ny halmlade på 21 x 50 m øst for de to eksisterende lader, se Bilag 1.
17) Laden skal opføres i samme materialer og farvevalg som de eksisterende lader.
18) Såfremt der træffes dræn under anlægsarbejdet, skal disse afbrydes og omlægges, så der ikke er
dræn inden for 15 meter fra det nye byggeri.
Indretning og drift
19) Husdyrbruget godkendes til et maksimalt produktionsareal med dyretyper, staldsystemer og
teknologi som anført herunder:
Stalde og produktioner
Stald (navn/nr.)*

Dyr

Staldsystem

Stald 1

Ammekøer,
Dybstrøelse
slagtekalve (over
6 mdr.)

Teknologi Effekt af
Produktionsteknologi areal (m2)
(reduktion
i %)
580
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Stald 2

Kalve, (under 6
mdr.)

Dybstrøelse

297

Stald 3 + 4

Kalve, (under 6
Dybstrøelse
mdr.)
Ammekøer,
Dybstrøelse
slagtekalve (over
6 mdr.)

617

Stald 5

Kalve, (under 6
mdr.)

Dybstrøelse

615

Stald 6 NY

Flexgruppe: Alle
kvæg

Dybstrøelse

3.600

Samlet areal

338

6.047

*For bygningsoversigt med staldnavne, se bilag 1. Ny stald, se bilag 2.
Flexgruppen omfatter:

Gener
Lugt
20) Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne. Det skal bl.a. sikres, at fodringssystemet
holdes rent, og staldsektioner rengøres mellem hvert hold.
21) Såfremt der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at
være væsentlig større end grundlaget for miljøvurderingen, kan der meddeles påbud om, at der
skal indgives og gennemføres en plan for afhjælpende foranstaltninger.
Støj
22) 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:
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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

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.
23) 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.
24) 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
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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”.
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
25) Udendørs belysning må kun være tændt i op til en halv time ad gangen, med mindre der er
nødvendig aktivitet på anlægget.
26) Belysning i stalde skal være slukkede mellem kl. 23 og 06, med mindre menneskelig aktivitet er
påkrævet i stalden. Dog er natlys tilladt.
Skadedyr
27) Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende
retningslinjer fra Aarhus Universitet, Skadedyrslaboratoriet.

Forurening
Driftsforstyrrelser og uheld
28) 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.
29) 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.
30) 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.
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Vaskeplads og spildevand
31) Vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt plads med fast bund, der er
uigennemtrængelig for fugt, og hvor bortledning af spildevand sker til en opsamlingsbeholder.
32) Eventuelt spildevand inde fra staldene skal ledes til opsamlingsbeholder.

Gødningshåndtering
33) Husdyrbruget skal til enhver tid råde over en opbevaringskapacitet til husdyrgødning på mindst
9 måneder.
34) Dybstrøelse må ikke oplagres udendørs på ejendommens befæstede områder.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
35) Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og frie for affald.
36) I nærheden af diverse opbevaringsfaciliteter til kemiske produkter skal der forefindes et
opsugningsmateriale (eks. kattegrus) til opsamling af evt. spild.
37) Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og
bortskaffes som farligt affald.
38) 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.
39) 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
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.
40) 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.
41) 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.
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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 6 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 6 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
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.
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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 ikke
teknologiske virkemidler i den tidligere godkendelse. Staldene er angivet som ”eksisterende”, bortset
fra den nye stald 6, der er angivet som ”nyt afsnit”. BAT-kravet bliver herved max. 4.923 kg NH3-N pr. år
(både stalde og lagre):

BAT-kravet opfyldes uden virkemidler.
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 nye bygninger
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 6 Miljøansøgningen (Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed).
Der opføres en ny dobbeltstald Stald 6 på 4.995m2 inklusive mellemgange umiddelbart nord for de
eksisterende stalde, dvs. med en afstand på ca. 8 m.
Desuden opføres et mandskabsrum på 105 m2 i forlængelse af Stald 5 og en halmlade på 1.050 m2.
Laden placeres 20 m øst for de eksisterende lader (brandtekniske hensyn).
Thisted Kommunes vurdering
Tilknytning
Thisted Kommune vurderer, at den nye Stald 6 og den nye halmlade kommer til at ligge i tilknytning til
den hidtidige bygningsmasse, da der bliver 8 hhv. 20 m mellem nye og eksisterende bygninger.
Hovedhensynet i godkendelsesbekendtgørelsens § 23 stk. 1 bliver dermed opfyldt.
Det er beskrevet i afsnittet Kommuneplan, at beliggenheden i forhold til omgivelserne ikke vurderes at
tale imod placeringen.
Erhvervsmæssigt nødvendig
Stald
13
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Ansøger ønsker at udvide produktionen af slagtekalve for at fremtidssikre bedriften. Ansøger har søgt
og opnået tilskud gennem statens Moderniseringsordning 2018, hvilket har gjort det muligt at opføre
den nye stald.
Halmlade
Med udvidelsen af dyreholdet følger et øget behov for mere halm til strøelse og foder. Ansøger ønsker
at være selvforsynende med halm. Halmen bjærges i høst og opbevares tørt i halmlade. Der forventes
ikke at være behov for halmmarkstakke i det åbne land, som ikke fungerer lige så effektivt som ved
indendørs opbevaring. De to eksisterende halmlader anvendes halvt til halm og halvt til maskinerne til
markarbejdet. Cirka 900 m2 svarer til behovet for de kalve, der opfedes på det eksisterende
produktionsareal på 2.447 m2. Produktionsarealet ønskes udvidet med 3.600 m2. Forholdsvis bliver der
således brug for ekstra kapacitet på ca. 1.300 m2. Der ansøges derfor om mere ladeplads til halm, og
den ansøgte størrelse på 1.050 m2 vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendig.
Mandskabsrum
Der søges om en større udvidelse, og der påregnes ansat nogle flere medarbejdere til den daglige drift.
Det bliver derfor nødvendigt med en lille tilbygning som mandskabsrum til frokost og sanitære
faciliteter. Mandskabsrummet er på 105 m2. Det vurderes ud fra Arbejdstilsynets regler og en
Klagenævnsafgørelse (nr. 18/05750), at der vil være rimelig plads til ca. 4 ansatte. Ansøger påregner 3
ansatte til den daglige drift og 6 ansatte i højsæsonen. Mandskabsrummet vurderes derfor at være af
en passende størrelse og erhvervsmæssigt nødvendigt.
Kommuneplanen
Ejendommen ligger i et område, som er udpeget til Særligt værdifuldt landbrugsareal i
Kommuneplanen 2021-33, som del af Thorsted Agerlandskab. I den vestlige del af området fremstår
landskabet med en dominerende struktur betinget af hegn, markflader, veje og bebyggelse. Området
er ikke udpeget til Bevaringsværdigt landskab eller Større sammenhængende landskab. Byggeriet skal
derfor være i overensstemmelse med Retningslinje 2.1.8. Ejendommen ligger ikke indenfor andre
udpegninger.
Det relevante afsnit i Retningslinje 2.1.8:
h) Udvidelser af eksisterende landbrugsbedrifter skal i videst mulig omfang ske i tilknytning til de eksisterende bygninger.
Nye bygninger til landbrugsformål kan opføres uden tilknytning til den eksisterende bebyggelse på den pågældende
ejendom, hvis væsentlige miljøhensyn tilsiger det, og hvis væsentlige beskyttelsesinteresser ikke tilsidesættes.

Landskabsmæssig vurdering
Stald 6 og halmladen
Den nye Stald 6 er placeret så tæt på de eksisterende stalde som bygningsmæssigt muligt (8-10 m) og
samtidig så tæt på vej og naboskel som muligt, uden at overskride afstandskravene i husdyrbrugloven.
Stalden er rykket en smule mod øst i forhold til en alternativ placering, hvor vestgavlen ville flugte med
de eksisterende stalde. Dette alternativ kunne ikke overholde afstandskravene til vej og naboskel.
Thisted Kommune vurderede, at det var muligt at opføre stalden lidt længere mod øst, så
afstandskravene kunne overholdes. Den fortsatte linje af gavlene ud mod vejen mod vest bliver
alligevel brudt af det ansøgte mandskabsrum til Stald 5. Da samtidig staldenes facader i forvejen ligger
skråt i forhold til vejen (ikke parallelt med vejen), vurderedes en indrykning på 5-8 meter ikke at ville
skæmme gårdens harmoniske udseende.
Den nye stald bliver en stor bygning, som vil kunne ses fra øst, nord og vest. Fra syd vil stalden blive
afskærmet af de eksisterende stalde, stuehus og driftsbygninger. Der ligger ganske få nabobeboelser i
14
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nærheden af ejendommen, som vil kunne blive påvirket af det synsmæssige udtryk. Den nærmeste
beboelse mod nordøst ligger på den ansøgende ejendom. For at afskærme indblikket til de nye stalde
set fra boliger nord og vest for bliver der stillet vilkår om at bibeholde de eksisterende
beplantningsrækker, der ligger vest for staldene. Derudover stilles der vilkår om at der etableres en
beplantning bestående af fire rækker træer og buske nordvest for de nye stalde, samt at der etableres
mindst fire rækker træer og buske mod nord som vist på Bilag 4.
Den nye halmlade lægges så tæt på de eksisterende halmlader, som det er brandteknisk muligt (20 m),
og den lægges, så de tre lader udgør en kompakt blok, set udefra. Herved bliver den synsmæssige
påvirkning af landskabet mindst mulig.
Ejendommen ligger udenfor Kommuneplanens udpegninger af beskyttede landskabstyper, og
placeringen af de nye bygninger vurderes at være i overensstemmelse med Kommuneplanens
Retningslinje.
Mandskabsrum
Mandskabsrummet lægges som en tilbygning til Stald 5 mod vest. Det bliver en forlængelse på 6 m på
en stald, der i forvejen er 75 m lang og vil ikke virke som en væsentlig synsmæssig påvirkning set fra
omgivelser eller nabobeboelser.
Naturbeskyttelsesloven
Thisted Kommunes vurdering
Bygge- og beskyttelseslinjerne bliver overholdt for de nye bygninger (sø, å, skov, kirke, kystnærhed,
sten- og jorddiger samt fortidsminder).

Generelle afstandskrav
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 6 Miljøansøgningen, afsnit B4 Generelle afstandskrav.
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 Stald 6.
Afstandene i forhold hertil:
Afstandskrav til

Afstandskrav

Faktisk afstand
Stald 6

Byzone, sommerhusområde
m.v. og fremtidig byzone

50 m

2,0 km S

50 m

4,5 km

Sjørring
Lokalplan i landzone for
boliger, rekreativt område
Golfbane Klitmøller
Nabobeboelse
Skårupvej 3

50 m
190 m

Trapsandevej 4
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Ikke almene
vandforsyningsanlæg

25 m

DGU 30.352 egen boring

110 m NØ

DGU 30.259
Almene vandforsyningsanlæg

50 m

> 50 m

Vandløb (herunder dræn)

15 m

400 m Ø

søer

15 m

360 m S

Offentlig vej og privat fællesvej

15 m

17 m V

Naboskel

30 m

Matrikel 1p

36 m og 30 m

Matrikel 2a
Beboelse samme ejendom

15 m

110 m

Levnedsmiddelvirksomhed

25 m

> 25 m

Kategori 1 og 2 natur

10 m

> 10 m

Afstandskravene bliver overholdt.
Da der ikke foreligger fuldstændige og detaljerede kort over dræn på arealet, sikres det ved vilkår, at
afstandskravet på 15 m også overholdes til eventuelle ikke-kortlagte dræn, hvis disse påtræffes under
anlægsarbejdet.

Indretning og drift
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 6 Miljøansøgningen, afsnit B1 Indretning og drift af anlægget.
Produktionsarealet er angivet som nettoarealer, og der er vedlagt beskrivelse og opmåling af staldenes
indretning (se Bilag 2). Øvrige arealer bruges til foderborde, foderopbevaring, drivgange m.v. og indgår
ikke i produktionsarealet.
Thisted Kommunes vurdering
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).
Produktionen af slagtekalve fra 65 kg til ca. 400 kg fortsættes, også i den nye stald 6. I denne stald er
der desuden ansøgt om flexgruppen ”Alle kvæg”, hvilket betyder, at der også kan indsættes malkekøer
på dybstrøelse, hvis det ønskes.
Ansøger skriver, at der på ejendommen er 3 islænder heste, som går ude hele året med læskur på
marken. Man kan have max 4 heste med føl (på op til 1 år) under reglerne for hobby-dyrehold i
bekendtgørelsen nr. 844 fra 2017 om Miljøregulering af visse aktiviteter.
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Det er et generelt krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen, at der skal være afløb fra alle stalde til en
opsamlingsbeholder. Derudover er der fra 2022 kommet mulighed for, at afløbet fra dybstrøelsesstalde
blot skal føre til en pumpesump (§ 8 stk. 3 i nr. 2243/2021).

Gener
Lugt
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 6 Miljøansøgningen, afsnit B6 om Lugtemission.
Thisted Kommunes vurdering
Lugten stiger til mere end det dobbelte, fordi produktionsarealet øges til mere end det dobbelte.
Lugtberegningerne viser dog, at afstandskravene i godkendelsesbekendtgørelsen overholdes for alle
tre områdetyper, både byzone og samlet bebyggelse plus lokalplan samt for nærmeste nabo.
Områdetype
Enkelt-bolig uden landbrugspligt
Skårupvej 10
Samlet bebyggelse
Thorsted v. Sdr. Thorstedvej 18
Byzone, fremtidig
Sjørring

Mindste
geneafstand
137 meter

Faktisk vægtet
gennemsnitsafstand
242 meter

483 meter

2232 meter

645 meter

2070 meter

Der er ikke kumulation med andre husdyrbrug, og kumulation er i øvrigt uden betydning i denne sag,
hvor der er stor afstand til naboerne.
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 6 Miljøansøgningen, afsnit B7 om Støj.
Kornvalser er placeret i Stald 2, som er isoleret for at reducerer støjpåvirkning. Støj søges minimeret
ved vedligehold af maskiner generelt. Maskiner repareres, så vidt det er muligt indendørs.
Rystelser og vibrationer søges minimeret ved vedligehold af maskiner og ved fart, tilpasset forholdene.
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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.
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 6 Miljøansøgningen, afsnit B7 om Til-og frakørselsveje.
Ejendommen ligger ud til kommunevejen Skårupvej.
Hovedparten af transporterne til og fra ejendommen udgøres af transporter med foder og
levering/afhentning af dyr samt afhentning af husdyrgødning. Transporterne vil primært foregå i
dagtimerne. I vækstsæsonen vil der kunne forekomme transporter uden for normal arbejdstid.
Det forventes, at med udvidelsen vil antallet af transporter i gennemsnit stige med 33%. Det er dog ikke
alle transporttyper, der vil stige lige meget. F.eks. vil udvidelsen medføre, at der skal transporteres flere
dyr til og fra ejendommen. Det øgede transportbehov vil kunne klares ved at lastbilerne fyldes, når de
kører til og fra ejendommen.
På andre områder f.eks. transport af foder og dybstrøelse, vil udvidelsen medføre behov for flere
transporter til og fra ejendommen. Behovet for transport af foder og husdyrgødning forventes at stige
med 33% som følge af udvidelsen.
Thisted Kommunes vurdering
Transport på de offentlige veje og gener fra kørsel på veje længere væk kan ikke reguleres i
miljøgodkendelsen, iht. flere klagenævnsafgørelser. Kun transport på ejendommens egen matrikel og
udkørslen herfra kan reguleres med vilkår.
Færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet; ligeledes mht. spild fra
landbrugsvogne.
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Ejendommen ligger helt ud til Skårupvej, som på det stykke er en privat fællesvej på ansøger matrikel.
Der er udkørsel til Skårupvej.
Ansøger planlægger at etablere en ny udkørsel for huset Skårupvej 6 (samme ejendom) i forbindelse
med byggeriet af den nye stald. Samtidig vil der eventuelt blive en ny udkørsel fra den nye stald på
Skårupvej 4. Dette skal ansøges særskilt hos kommunens vejafdeling.
Der er ca. 260 m fra sydlig udkørsel til nabo mod syd, og der bliver ca. 150 m fra ny udkørsel i nord til
nabo mod vest. Det vurderes, 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, eller andre vilkår.
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
weekenden. Thisted Kommune vurderer, at naboerne ikke vil blive væsentligt generet af støj, så der
bliver ikke stillet vilkår om bestemte udkørselstidspunkter.

Støv
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 6 Miljøansøgningen, afsnit B7 Støv fra anlæg og maskiner.
Tilskudsfoderet blæses ind i siloerne og kornet via elevatorer og regler til siloer. Aflæsning og blanding
af foder og korn foregår primært i lukkede systemer, hvilket reducerer støvgenerne. Der er automatisk
fodring i alle afsnit.
Ved håndtering af halm kan der forekomme støv, når man strøer. Halm anvendes som foder og som
strømateriale til tørt leje hos kalvene. Ved bjærgning af halmen gøres en indsats for, at kvaliteten er
god så støv mindskes, når der strøes ved kalvene.

Thisted Kommunes vurdering
Det vurderes, at støvgenerne, som hovedsageligt vil være fra kørsel på grusvej og håndtering af halm
og foder, vil være begrænsede for naboerne pga. afstanden, og at de ikke vil kunne påvirke naboerne i
væsentlig grad, og der stilles ingen særlige vilkår i forhold til støv.

Lys
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 6 Miljøansøgningen, afsnit B7 om Lys.
Alle staldafsnit er lukkede, og lysgenerne herfra vil derfor være begrænsede, da der alene er lys
indenfor i staldene, når der pågår arbejde. Der er vågelys i staldene som slukkes kl. 23.30 og tændes
automatisk igen kl. 5.30. Der er lys på gavlene ved halmhusene og belysning ved udleveringsrampe, så
personalet kan orientere sig ved arbejde i mørke perioder.
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 6 Miljøansøgningen, afsnit B7 Flue- og skadedyrsbekæmpelse.
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Fluer bekæmpes med udvanding af et middel mod fluelarverne.
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 6 Miljøansøgningen, afsnit B7 om Risici.
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.
Der er indsendt en beredskabsplan til kommunen, ifølge tilsynsrapporten fra 2020.
Vaskeplads og spildevand
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 6 Miljøansøgningen, afsnit B8 om Ressourceforbrug og spildevand.
Sprøjtning foretages i samarbejde med Hjartdalvej 11.
Sanitært spildevand fra toilet i mandskabsrum ledes til opsamlingstank nord for stald 5, som tømmes
efter behov. Spildevand fra f.eks. suttemaskiner ledes til 20 m3 forbeholder øst for stald 5. Der er
vaskeplads øst for Stald 5 og vandet herfra ledes til forbeholder.
Tagvand falder ned til nedsivning på de omkringliggende marker. Overfladevand opsamles og ledes til
faskine til nedsivning i lavning sydøst eller nordøst for ejendommen. I ansøgningen om byggetilladelse
vil den endelige placering være fastlagt.
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 om, 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 opsamlingsbeholder.
Ifølge ansøgningen og tilsynsrapporten fra 2019 har ejendommen en sådan vaskeplads.
Hvis der forekommer spildevand i staldene, såsom spild fra suttemaskiner, skal det ledes til en
opsamling, hvilket er skrevet som vilkår. Ansøgningen beskriver, at spildevandet ledes til en beholder
øst for Stald 5, og der er også beskrevet en forbeholder i tilsynsrapporten fra 2019.
Eventuel påfyldning og vask af sprøjteudstyr til pesticider skal følge reglerne i Vaskepladsbekendtgørelsen nr. 1401/2018. Ifølge ansøgningen håndteres der ikke sprøjtemidler på denne ejendom.
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Gødningshåndtering
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 6 Miljøansøgningen, afsnit B1, B9, C2 Opbevaring og håndtering af
husdyrgødning.
Der produceres alene dybstrøelse på ejendommen. Dybstrøelsen leveres til biogas ca. 2 gange årligt.
Dybstrøelsen fyldes i containere og transporteres med lastbil, uden behov for en møddingsplads.
Dybstrøelsen leveres også direkte til udspredning på mark eller i markstak med traktor og vogn.
Markstak overdækkes efter etablering efter gældende regler. Ansøger har kort over placering.
Der er lavet aftale om at modtage afgasset gylle. Gyllen spredes i vækstsæsonen direkte på markerne.
Det er gylleleverandørerne, der står for gylleudbringningen. Gyllen køres typisk ud med 20-25 m³
gyllevogn med slæbeslanger. Ved længere afstande til udbringningsarealerne, transporteres gyllen til
arealerne i lukkede tanke på lastbiler.
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.
Påfyldning af gyllevogn skal ske på befæstet areal eller med sugekran monteret på traktor, så efterløb
og spild ikke forurener jord og grundvand.

Ifølge § 10 i husdyrgødningsbekendtgørelsen vil en opbevaringskapacitet svarende til mindst 9 måneders produktion af husdyrgødning normalt være tilstrækkelig til, at udbringningen og
gødningsanvendelsen kan ske i overensstemmelse med de generelle miljøregler.
Der stilles vilkår herom for sikre, at opbevaring og anvendelse af gødningen kan ske på en planlagt og
hensigtsmæssig måde. 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.
Denne ejendom producerer kun dybstrøelse. Der er ikke en møddingsplads ved ejendommen, så
dybstrøelsen bliver fjernet direkte fra staldene. Dette sker normalt 2 gange om året, og hvis det er
nødvendigt, kan dybstrøelse, der har ligget og komposteret i stalden i 3-4 måneder, opbevares i
markstak efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Der vil derfor altid være tilstrækkelig
opbevaringskapacitet.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 6 Miljøansøgningen, afsnit B8 om Reststoffer 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 6 Miljøansøgningen, afsnit B5 Ammoniakemission og -deposition.
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
Den lovlige nudrift er den del af godkendelsen fra 17.08.2017, der er udnyttet, dvs. de eksisterende
stalde nr. 1, 2, 3+4 og 5.
8-års driften (dvs. i 2013) er fastlagt i VVM-screeningen fra 17. marts 2006, og er den samme som
nudriften.

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)

3,1 km N

0,0

0,0

0,0

2,1 km NØ

0,0

0,0

0,1

400 m Ø

1,0

1,0

1,6

Eng

360 m Ø

1,0

1,0

1,5

Sø

250 m S

0,2

0,2

0,4

(kg N/ha/år)

Kategori 1
Rigkær
Kategori 2
Overdrev
Kategori 3
Mose øst
Øvrig § 3

Kategori 1-natur
Det nærmeste kategori 1 område er et rigkær naturtype 7230 i Natura 2000 området Hanstholm
Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø. Området ligger 3,1 km fra ejendommen. 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 2,1 km fra ejendommen, hvor ammoniakdepositionen
er 0,1 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
Det nærmeste kategori 3 område er en mose 400 m fra ejendommen. 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 lige på 1,0 kg NH3-N /ha/år. Ammoniakfølsomme
skovområder ligger længere væk. Thisted Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke
naturkvaliteten i området.
Øvrig § 3 natur
Der ligger desuden en § 3 eng 360 m fra ejendommen. Projektet medfører en merdeposition på +1,0 kg
NH3-N /ha/ år i forhold til nudriften. Thisted Kommune vurderer, at engen ikke vil ændre naturtilstand
som følge af projektet.
Miljøgodkendelsen medfører derfor ikke behov for dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.
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.
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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 staldanlægget og den nærmeste del af det nærmeste Natura 2000 område Hvidbjerg
Å, Ove Sø og Ørum Sø er 2,1 km mod syd. Udpegningsgrundlaget er odder, stor vandsalamander, samt
en række naturtyper, se Bilag 3. Det er ikke det samme Natura 2000 område, som indeholder den
nærmeste Kategori 1-natur.
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. Ifølge naturdata på Miljøportalen er der indenfor en radius på 2 km ikke registreret bilag IVarter.
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
Se ansøgers beskrivelse i Bilag 6 Miljøansøgningen, afsnit C2 Egenkontrolprogrammer.
Thisted Kommunes vurdering
Der er stillet vilkår til egenkontrol for at sikre, at tilsynsmyndigheden til enhver tid kan kontrollere, at
husdyrbruget overholder vilkårene, herunder bortskaffelse af affald, energiforbrug samt sikring af jordog grundvand.
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4.

Offentliggørelse

Foroffentlighed
Denne godkendelse har været i 2 ugers foroffentlighed i perioden fra 24. februar 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 i denne sag
byzone-geneafstanden og er beregnet til 679 meter. Følgende er hørt:


Peter Rask, Skårupvej 4 (ansøger)



Slagtekalverådgivning ApS att. Åse Larsen (ansøgers konsulent)



Ejere og beboere inden for en radius af 679 meter fra det ansøgte anlæg.



Matrikulære naboer til anlægget



Personer, der har anmodet om at få udkastet tilsendt



niels@museumthy.dk - Museum Thy



sine@museumthy.dk – Museum Thy

Indkomne høringssvar
Der er indkommet fire høringssvar i høringsperioden. Et fra Museum Thy og tre fra naboer. Det ene
nabosvar var af generel karakter til trafik på offentlig vej, og havde derfor ikke relation til denne
godkendelse.
De to andre høringssvar fra naboer vedrører bekymring for ammoniakemission, klimapåvirkning, lugt,
støj og trafik. Derudover har der været et ønske om at udvide beplantningen mod nord for at mindske
generne fra husdyrbruget.
Høringssvarene har givet anledning til at vilkåret om beplantning mod nord er udvidet til at bestå af
mindst fire rækker træer og buske, samt at beplantningen går ned til ejendommen Skårupvej 6. Efter
ønske fra ansøger er beplantningen rykket længere mod nord. Derudover er beplantningen mod
nordvest reduceret til fire rækker træer og buske for at forbedre oversigtsforholdene ved udkørsel til
Skårupvej.
Museum Thy har vurderet at der er betydelig risiko for at der ligger jordfaste fortidsminder under
pløjejorden. Museet anbefaler derfor, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse i god tid forud
for anlægsarbejdet. Museet kontakter bygherre.
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Offentliggørelse
Følgende har fået meddelelse om udarbejdelse af miljøgodkendelsen:
x

Peter Rask, Skårupvej 4 (ansøger)

x

Slagtekalverådgivning ApS att. Åse Larsen (ansøgers konsulent)

x

Personer, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

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

x

niels@museumthy.dk – Museum Thy

x

sine@museumthy.dk – Museum Thy

Annoncering
Godkendelsen offentliggøres den 30. juni 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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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. 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 28. juli 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.
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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
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Bilag 2. Ny stald 6
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Bilag 3. Udpegningsgrundlaget

Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø
Natura 2000-område nr. 27
Habitatområde H27
Fuglebeskyttelsesområde F21
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Bilag 4. Beplantning ved staldkomplekset
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Bilag 5. Planteliste
Planteliste – Artsanbefalinger – Thorsted

DanskNavn
Alm.hvidtjørn
Alm.hyld
Alm.Hæg
Benved
Engriflethvidtjørn
Gråpil
Hassel
Hunderose
Klitrose
Koralhvidtjørn
Kvalkved
Seljepil
Slåen
Tørst
Æblerose
Øretpil
Alm.røn
Bøg
Dunbirk
Fuglekirsebær
Rødel
Skovabild
Skovfyr
Småbladetlind
Stilkeg
Vortebirk

Latinsknavn
Buskarter
Crataeguslaevigata
Sambucusnigra
Prunuspadus
Euonymuseuropaeus
Crataegusmonogyna
Salixcinerea
Corylusavellana
Rosacanina
Rosapimpinellifolia
Crataegusrhipidophylla
Viburnumopulus
Salixcaprea
Prunusspinosa
Frangulaalnus
Rosarubiginosa
Salixaurita
Træarter
Sorbusaucuparia
Fagussylvatica
Betulapubescens
Prunusavium
Alnusglutinosa
Malussylvestris
Pinussylvestris
Tiliacordata
Quercusrobur
Betulapendula
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Bilag 6. Miljøansøgning med miljøkonsekvensrapport (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.
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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Miljøkonsekvensrapport

til§16a

PeterRask
Skårupvej4
7700Thisted


















Udvidelseislagtekalve




Datablad






Ansøgerogejer:


Husdyrbrugetsadresse:

CVRͲnummer:

CHRͲnummer:

Kommune:

Ejendomsnummer:

Marikelnummer:

PeterRask
Skårupvej4
7700Thisted

Mobil:23203345
Mail:mariaͲpeter@jubii.dk

Skårupvej4
7700Thisted

29656932

89573

ThistedKommune

787Ͳ0059678


Matrikel:3dͲDollerupBy,Sjørring
Matrikel:3eͲDollerupBy,Sjørring
Matrikel:7cͲDollerupBy,Sjørring
Matrikel:7dͲDollerupBy,Sjørring
Matrikel:1bͲSkårupBy,Sjørring
Matrikel:2eͲSkårupBy,Sjørring
Matrikel:2fͲSkårupBy,Sjørring
Matrikel:4bo–TvorupBy,Tvorup
Matrikel:4by–TvorupBy,Tvorup
Matrikel:22k–VangBy,Vang
Matrikel:24aͲVangBy,Vang



Andrehusdyrbrugdrevetafansøger: Klostergårdsvej2,7700Thisted(ejendommen
erframatrikuleretefteråret2021)


Ansøgningsskema:
219839iHusdyrgodkendelse.dk


Konsulent:
SlagtekalverådgivningApS
Herningvej23
7300Jelling
CVRͲnr.:29210330

MiljørådgiverÅseLarsen
Tlf.:76801252
Mail:miljo@slagtekalve.dk


Ansøgningindsendt:
27Ͳ04Ͳ2022

Indledning
DennemiljøkonsekvensrapportbeskriverogvurdererhusdyrproduktionenpåSkårupvej4,7700
Thisted.Derproduceresslagtekalve,tilkonceptet”DanskKalv”.Husdyrbrugetharen
ammoniakemissionover3500kgN/år,hvorveddersøgestilladelsetilen§16agodkendelse.
Dersøgesometsamletproduktionsarealpå6.047m2.
Derønskesgodkendelseafenudvidelseinyebygninger,mandskabsfaciliteteroghalmlade.
ParenteseriafsnithenvisertilBBKG2020Ͳ12Ͳ29nr.2256Bilag1,sombeskriverdeansøgningskrav
derstillesvedenansøgningommiljøgodkendelseefter§16aeller§16bihusdyrbrugloven.


IkkeͲtekniskresumé(E2)
Produktion
Dyreholdetudvidesmednystald.Udvidelsenskeriflexgruppeforatgivemiljøgodkendelsenstørstmulig
fleksibilitet.Detsamledeproduktionsarealbliverpå6.047m2.


Landskabeligeforhold
Dennyestaldoghalmladenplaceresiumiddelbartilknytningtildeeksisterendestalde.Ejendommener
ikkeplaceretindenforsærligeområderikommuneplanenogalleafstandskraveroverholdt.


Potentiellegener
Lugt
Lugtgenekriterierneforbyzone,samletbebyggelseogenkeltboligeroverholdt.

Natur
Enundersøgelseafpåvirkningenafdenomkringliggendenaturharvistatdenikkepåvirkesnegativt.

Andremiljøpåvirkninger
Produktionenoverholderallegældendenormerforopbevaringogtransportafhusdyrgødning,håndtering
afspildevandogaffald,støjpåvirkningafomgivelsermm.Detbetyder,atprojektetsvirkningerpåmiljøet,
hvadangårdissefaktorer,måbetragtessomuvæsentlige.Derforventesikkeatværevæsentligegenerfra
støv,støjogfluer.

BAT(Bedstetilgængeligeteknologi)
Fordetansøgteerderkravom,atderhøjstmåudledes4.923kgammoniakpr.år.BATͲkraveteroverholdt
fordenansøgteudvidelse.
Kravettilemissionenerilovgivningensatudfravidenom,hvadderkanladesiggøre,vedatanvendede
bedste”teknikker”påmarkedet,derertilgængeligetilenpris,dererrealistiskiforholdtilproduktionens
størrelse.BATkanværeetstaldsystemmedlavammoniakfordampningellerenteknikiformaf
teltoverdækningpåengylletanke.l.

Alternativeløsninger
Derervurderetpåalternativeplaceringerafdennyestald,mendennuværendeplaceringerdenbedste
setiforholdtilejendommensøvrigestaldbygningeroglogistikkengenereltpåogomkringejendommen.
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Husdyrbrugetogdetansøgte(B1ͲB10)
Husdyrbrugeterenstørreslagtekalveproduktion.KalveneleveresunderkonceptetDanskKalv,somermed
tilathøjnedyrevelfærdogunderstøtteenklimabevidstproduktion.Slagtekalveproduktionenpå
ejendommenerplaceretibygningerne1Ͳ6,jf.Figur1.Sortebygningerereksisterende,blåbygningerernye
staldeogorangeerøvrigenyebygningersomopføres.

Figur1Bygningsoversigt



Dennyestald(Stald6)ernødvendigfordriftenafhusdyrbruget.Medudvidelsenvilejendommenvære
fremtidssikret.Ansøgningenomudvidelseislagtekalveererhvervsmæssignødvendig.
AnsøgerharsøgtogopnåettilskudgennemModerniseringsordning2018,hvilkethargjortdetmuligtat
opføredennyestald.Alternativethavdeværetatejendommenhavdeudvikletsigietlangsommeretempo
imindreetaper.
Medudvidelsenfølgeretøgetbehovformerehalmtilstrøelseogfoder.Ansøgerønskeratvære
selvforsynendemedhalm.Halmenbjærgesihøstogopbevarestørtihalmlade.Derforventesikkeatvære
behovforhalmmarkstakke.Deransøgesderforommereladepladstilhalm.


Indretningogdriftafanlægget(B1,B5,E1a)
Anlægget
Anlæggetbestårafenrækkestaldbygningerafforskelligalder.Deældstestaldeerfra1997hvordenyeste
eretableret2006.Deældstestaldeerløbenderenoveret.Dererdybstrøelsesbokseiallestalde.Derer
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suttemaskiner,vandkopperog/ellervandkariallebokseligesomderogsåerhækketiludfodringaf
foderhalm.Derernaturligventilationiallestaldbygninger.DeterenfullͲlineslagtekalveproduktion,hvor
småkalveneankommertilejendommen2Ͳ5ugergamleogsendestilslagtnårdeerca.10Ͳ12mdr.

Dyrehold
ViborgAmtharden17.marts2006givettilladelsetiletdyreholdpå1010tyrekalveog1010ungtyre,
svarendetil249,6DE.ThistedKommunegiverd.17.august2017en§12miljøgodkendelsetiludvidelseiny
stald,svarendetil1690tyrekalve(65Ͳ110kg),1420tyrekalve(110Ͳ220kg)og1420ungtyre(220Ͳ395kg).
Staldenerdogikkeopført,hvilketharførttilatnærværende§16amiljøansøgningindsendes.
Ansøgerønskeratudvidemednybygningogsamtidigopnåstørrefleksibilitetiforholdtilproduktionenved
atudvidemedflexgruppesomdyretype.
Påejendommenerder3islænderheste,somgårudeheleåretmedlæskurpåmarken.

Produktionsarealer
Påejendommenerderfølgendestaldemedhusdyrproduktion:
Stald1:
Dybstrøelsesstaldtilslagtekalvefraår2000medetsamletarealpå864m2,hvoraf580m2
anvendessomproduktionsareal.Staldenindgåriansøgtdrift,nudriftog8Ͳårsdrift.
Stald2:
Dybstrøelsesstaldtilslagtekalvefraår1997/1998medetsamletarealpå770m2,hvoraf297
m2anvendessomproduktionsareal.Staldenindgåriansøgtdrift,nudriftog8Ͳårsdrift.I
staldenervalserområdet.
Stald3+4:
Dybstrøelsesstaldetilslagtekalvefraår2002medetsamletarealpå1495m2,hvoraf955m2
anvendessomproduktionsareal.Staldenindgåriansøgtdrift,nudriftog8Ͳårsdrift.
Stald5:
Dybstrøelsesstaldetilslagtekalvefraår2006medetsamletarealpå1190m2,hvoraf615m2
anvendessomproduktionsareal.Staldenindgåriansøgtdrift,nudriftog8Ͳårsdrift.
Stald6NY: Nydybstrøelsesstaldetilslagtekalvemedetsamletarealpå4.877m2,hvoraf3600m2
anvendessomproduktionsareal.Staldenindgåriansøgtdrift.
Øvrigearealerbrugestilfoderborde,foderopbevaring,drivgangem.v.ogindgårikkeiproduktionsarealet.
Produktionsarealetideenkeltestaldeerfremkommetienkombinationafbyggetegninger,opmålingerog
oplysningerfraansøger.
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KortbeskrivelseaftidligereMiljøgodkendelserognuværendeansøgning
ProduktionsarealernesudviklingoverdesenesteotteårsesiTabel1.
Tabel1Ejendommensudvikling.Dyretype,staldsystemogproduktionsareal

Stald

Produktionsareal (m2)
Nudrift
8-årsdrift §12 Miljøgodkendelse
17/8-17

Dyretype og staldsystem

Stald1
Stald2
Stald3+4
Stald5
Stald6NY
Ialt

Ammekøer,slagtekalve(over6mdr.),
dybstrøelse
Kalve(under6mdr.),dybstrøelse
Kalve(under6mdr.),dybstrøelse
Ammekøer,slagtekalve(over6mdr.),
dybstrøelse
Kalve(under6mdr.),dybstrøelse
Flexgruppe:Allekvæg,dybstrøelse


Ansøgt
2021

580

580

580

297
617
338

615
0
2.447

297
617
338

615
0
2.447

297
617
338

615
3.600
6.047


Dereransøgtmedflexgruppeidennyestald,foratgiveansøgningenstørstmuligfleksibilitet.Iflexgruppe:
Allekvæg,dybstrøelseindgårfølgendedyretyper,jf.Figur2:


Figur2.Overblikoverflexgruppe.


Opbevaringoghåndteringafhusdyrgødning
Derproduceresalenedybstrøelsepåejendommen.Dybstrøelsenleverestilbiogasca.2gangeårligt.
Dybstrøelsenfyldesicontainereogtransporteresmedlastbil.Biogasgyllenspredesivækstsæsonendirekte
påmarkerne.Dybstrøelsenleveresogsådirektetiludspredningpåmarkellerimarkstakmedtraktorog
vogn.


Driftafanlæg–management
Driftenafanlæggeterbeskrevetideovenståendeafsnitidennerapport,menderudoverkandernævnes,
atdererfølgendefasteprocedurerpåhusdyrbruget:
x
x
x
x
x
x



Iløbetafdagenbliverdyr,anlæg,installationerogmaterielholdtunderopsyn
Slidtedelerepareresellerudskiftesløbende
DerregistreresdyriCHR
Derersundhedsrådgivningafbesætningeniformaffastdyrlægeaftale
DerføresjournaloverantaldyrbortskaffettilDAKAogantaldyrtilslagtning
Derføresjournalovermedicinforbrug
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x
x
x
x
x
x
x
x

Indlægssedlerforindkøbtfodergemmes.Fodersammensætningogfodringsstrategievalueresog
tilpassesløbende,såledesatnyestevidenanvendes.
Opgørelseoverressourceforbruget(brændstof,el,vandogfoder)registreresårligt
DergennemføreskontrolafelinstallationerneafautoriseretelͲinstallatør
Derudføresårligkontrolafbrandslukningsudstyr
Derudarbejdesgødningsregnskabforejendommen
Personaletuddannesløbendegennemkurserogefteruddannelse
Derertilknyttetenrækkefagkonsulenter,dergennemgårbedriftenmedejerogmedarbejdere
efterbehov.
Rengøringiogomkringbygningerforetagesjævnligtmedhenblikpåatminimererisikoenforlugt
ogopformeringafskadegørendedyroginsekter.


Anlægsarbejderogbygningsændringer(B2,E1a)
Staldenopføresisammestiloghøjdesomeksisterendestalde.Sidermedelementer,pladeroggardineri
neutralefarverogeternittagilysgrå.Gavlenebliveropførtielementermedovergangtilstålplader.
IndretningafstaldensesiBilag1.
Halmladenopføresisammestiloghøjdesomdeøvrigehalmladerforatskabeetfællesydre.Portiden
eneendeogrødestålpladerisammestil.Brandventilationforovenefterreglerne.
IforbindelsemedudvidelsenønskesenmindreomlægningafindkørselsvejentilSkårupvej6.Ansøgerejer
Skårupvej6ogindkørselsvejenønskesatbliveførtligepåSkårupvej.Omlægningenererhvervsmæssig
nødvendigfortilkørselsforholdenepåSkårupvej4.


Produktionsmæssigsammenhængmedandrehusdyrbrug(A5,B3)
Ejerharindtilefteråret2021drevetsvineejendommenbeliggendeKlostergårdsvej2,7700Thistedunder
sammeejendomsnummersomnærværendeejendom.Ejendommenerframatrikuleretefteråret2021.De
toejendommeskalderforvurdereshverforsig,daderhverkenernogenforureningsͲellerdriftsmæssig
sammenhæng.


Ophør
Vedophørafproduktionpåejendommen,tømmesproduktionsanlægfordyroggødningoganlægget
vaskesogdesinficeres.
Følgendetiltagplanlæggesvedhusdyrbrugetseventuelleophør:
o
o
o
o
o


Staldeogopbevaringsanlægtømmesogrengøres.
Husdyrgødningenbortskaffeseftergældenderegler.
FoderbeholdereogͲanlægtømmes.
Restkemikalier,olieaffald,medicinaffaldmv.bortskaffeseftergældenderegler.
Tilsynsmyndighedenorienteresomhusdyrbrugetsophør.
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Husdyrbrugetogdetansøgtesbeliggenhedsamtgenerelleafstandskrav
(B4)
Planforhold,landskabogkulturarv
EjendommenerbeliggendeiAgerlandet.AgerlandetståriKommuneplanen2021Ͳ2033beskrevetsomdet
åbneopdyrkedelandbrugsland,hvorlandbrugetskalhavepladstilatudviklesigunderhensyntagentil
andre.Områdetejendommenerbeliggendei,eriKommuneplanendesudenbeskrevetsom”Særligt
værdifuldelandbrugsområder”ogejendommenliggerindenfor”Ønskeomskovrejsningsområde”.jf.Figur
3.


Figur3Planforholdomkringejendommen,jf.Kommuneplanen2021Ͳ2033

IAgerlandetviludvidelserafeksisterendelandbrugsbedrifterværeiumiddelbartilknytningtilde
eksisterendebygninger,dvs.indenfor20meterafdisse.Deterdesudenvigtigt,atdertageshensyntil
karakterenafdetomkringliggendelandskab,nærliggendenaturområderogkulturhistoriskeværdier.
EjendommenliggerikkeindenforsøͲ,åͲ,ellerfortidsmindebeskyttelseslinjerellerindenforkirkeͲeller
skovbyggelinjer.Ejendommenliggerdesudenudenforområdermedlandskabeliginteresse,geologiskeog
biologiskeinteresseområder(økologiskeforbindelseslinjer).
Dennyestaldplaceres10meterfraeksisterendebygningerogliggerdermedindenforkommuneplanens
rammeraf,hvadderbetragtessomumiddelbartilknytningtileksisterendebyggeri.Dennyestaldopføresi
sammeellerlignendematerialerogfarver,somdeeksisterendestalde.Detvurderes,atdenansøgteStald
6NYtagerhensyntildelandskabeligeforholdogatbyggerietkanopføresudenatpåvirkelandskabet
væsentligt.Halmladenopføres20meterfraeksisterendebygningerforatefterkommebrandkrav.
Detteeroverholdtfordennyestald.
Detvurderes,atstalden,mandskabsrumoghalmladensplaceringerforeneligtmeddelandskabelige
hensyndererforområdet.
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Generelleafstandskrav
Husdyrbruglovens§6og§8harfastsatnoglekravtilminimumsafstandefrahusdyrbrugetsanlægtil
omgivelserne.Afstandskravogdenfaktiskeafstandfraanlæggetvisesinedenståendetabeller.

Nærmeste

Afstandskrav
(m)

Nærmestenabobeboelseudenlandbrugspligt(Skårupvej
10)
Nærmestesamledebebyggelse(SøndreThorstedvej18))
Nærmestebyzone/sommerhusområde(SjørringBy,
Sjørring)

Faktiskafstand(m)
nærmestestald

Beskrivelse

50

Ca.175m.

(fraStald6NY)

50

Ca.2,1km.

(fraStald6NY)

50

Ca.2km.

(fraStald6NY)
Boring30.352
Halmlade
Stald6NY
Boring30.265
Østforejendom
Skårupvej
FraStald6NY

Enkeltvandindvindingsanlæg

25

Fællesvandindvindingsanlæg
Vandløb(herunderdræn)ogsøerover100kvm

50
15


162m.
111m.
Ca.760m.
Ca.380m.

Offentligvejogprivatfællesvej

15

18m.

Levnedsmiddelvirksomhed
Beboelsepåsammeejendom
Naboskel

25
15
30

>25m.
>15m.
>30m.

FraStald6NY



Detfremgår,atalleafstandskravi§6og§8eroverholdt.


AmmoniakemissionogͲdeposition(B5,B4ogD1b)
ViaHusdyrgodkendelse.dkerderlavetenberegningafammoniakemissionenidetredrifter.
Ammoniakberegningenerlavetpåbaggrundafgulvtype,dyretype,opbevaringslagresamtevt.
miljøteknologier.
Figur4viserdensamledeammoniakemissionfordetredrifter.Densamledeammoniakemissioniansøgt
drifter4.923,4kgNH3ͲN/år.Deterenmeremissionpå3.024kgiforholdtilnudriftog8Ͳårsdriften.









Figur4Ammoniakemissioniansøgt,nudriftog8Ͳårsdrift.Kilde:Husdyrgodkendelse.dk

Dererforetagetberegningerafammoniakdepositionenpårelevantenaturarealerinærhedenaf
ejendommen,jf.Figur5
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Figur5Oversigtoverdenærmestenaturpunkter.FraHusdyrgodkendelse.dk



Beskrivelseaf§7natur
Nærmestekategori1Ͳnatur,somomfatterammoniakfølsommenaturtyperindenforNatura2000Ͳ
områder,jf.Husdyrbrugslovens§7erområdenr.27,HvidbjergÅ,OveSøogØrumSø.Områdetliggerca.2
km.sydforejendommenogharkumulationtil2øvrigehusdyrbrug.Nærmestekategori1natureret
overdrevogetrigkær,beliggendeca.3km.nordforejendommenihabitatområdenr.24,Hanstholm
Reservatet,NorsSøogVandetSø.Densamlededepositionfraanlæggeterifølgeberegningeri
ansøgningssystemet0,0kg.N.
DererdervedingennegativpåvirkningafområdernefraproduktionenpåSkårupvej4.
Nærmestekategori2Ͳnatur,somomfatterammoniakfølsommenaturtyperudenforNatura2000Ͳområder,
jf.Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens§7eretoverdrev2km.nordøstforejendommenogenhedeca.
2,3km.nordvestforejendommen.
Dererforetagetenberegningpåammoniakdepositionpåområderne,somviser,attotaldepositionenpå
naturområderneerpå0,0N/ha/år.Beskyttelsesniveauetforkategori2Ͳnaturer1,0N/ha/år.Detvurderes
derfor,atområdetikkevilblivenegativtpåvirketafudvidelsenpåejendommen.
Nærmestekategori3Ͳnaturomfatterøvrigeammoniakfølsommenaturtyper,somikkeeromfattetaf
kategori1eller2.Deterheder,moserogoverdrevomfattetafnaturbeskyttelseslovens§3,samt
ammoniakfølsommeskove.
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Nærmestekategori3naturerenmosebeliggendeca.380m.østfraStald6NY.Dererenmerdepositionpå
1,0kgN/ha/år.
Vedgodkendelseogtilladelsetiletablering,udvidelseellerændringafhusdyrbrugvurdererkommunen,om
derskalstilleskravtildenmaksimalemerdepositionafammoniakfrahusdyrbrugettilkategori3Ͳnatur.
Kravetkandogikkeværeunder1,0kgNH3ͲNpr.år.Damerdepositionenikkeoverstigerdetteniveau
vurderesdet,atområdetikkevilblivenegativtpåvirketafudvidelsenpåejendommen.
Øvrig§3Ͳbeskyttetnatur
Nærmestevejledenderegistreret§3natur,derikkeeromfattetafkategori1,2eller3erenengbeliggende
ca.330m.østforStald6NY.Merdepostionenpåengen(i2målepunkter)er1,0kg.N.Derudovererder
søerbådesydognordforejendommenihhv.270m.og370m.afstandfranærmestebygningpå
ejendommen.Merdepositionenerhhv.0,3og0,5kgN/ha/år.
Afstande§7:
Afstandskrav
(m)

50
50

50
50
Ͳ

Naturkategori
Kategori1Ͳnatur,nærmeste
nr.27,HvidbjergÅ,OveSøogØrumSø
nr.24,HanstholmReservatet,NorsSøogVandetSø
Kategori2Ͳnatur,nærmeste
Overdrevnordøst
Hedenordvest
Kategori3Ͳnatur,nærmeste(mose)

Faktiskafstand(m)
nærmestestald

Ca.2km
Ca.3km

Ca.2,0km
Ca.2,3km
Ca.380m


Resultatetviser,atdensamledeammoniakdepositionikkeoverstigerhusdyrgodkendelsesbekendtgørelsens
grænseværdierogafstandskrav.

BeskyttedestenͲogjorddiger
DereringenbeskyttedestenͲogjorddigerpåområdetforplaceringenafdennyestaldoghalmladen.


Lugtemission(B6,B4,E1b,E1c)
Enhverhusdyrproduktiongiveranledningtillugtindenfordenærmesteomgivelser.Hvorstortetområde
derpåvirkesaflugt,afhængerafhvormangedyrdererpåejendommenoghvilkenartderertaleom.
Desudenspillervindretning,terrænͲogbeplantningsforholdind.Lugtstammerprimærtfrastalden.
Desudenkanlugtforekommeiforbindelsemedudmugningafdybstrøelsesamtudbringningafsamme.
LugtemissioneninudriftogansøgtdrifterberegnetiMiljøstyrelsensansøgningssystem
www.husdyrgodkendelse.dkogerangivetitabellenherunder:

Nudrift
Ansøgt drift
Forskel

Lugt (LE/s)

Lugt (OU/s)

7.585,7
18.745,7
11.160

31.811
78.611
46.800

Faktisk lugt
(LE/s)
7.585,7
18.745,7
11.160

Faktisk lugt
(OU/s)
31.811
78.611
46.800
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LugtemissioniOdourUnits(OU)beregnesmedOMLͲmodellenogiLugtEnheder(LE)medFMKͲmodellen.
Beggemodellerberegnerspredningenaflugtemissionenfrahusdyrbrugetpågrundlagaf
produktionsarealetsstørrelseoglugtemissionsfaktorernefordenellerdepågældendedyretyperog
staldsystemerfastsatihhv.OUogLE,jf.husdyrgodkendelsesbekendtgørelsensbilag3,B.Faktisklugterden
beregnedelugtafgivelsetilomgivelserne,efterateventuelleteknologiertilreduktionaflugtemissioner
inkluderetiberegningerne.
Derskerenstigningilugtenfranudrifttilansøgtdriftpga.udvidelsen.
Ansøgningssystemetharberegnethvilkeafstande,dermindstskalværefraanlæggettilforskellige
beboelsestyperforatlugtkraveneeroverholdt.Afstandeneerberegnetvedfuldbelægningistaldene.
AfFigur6fremgårdenaktuelleafstand(ukorrigeredegeneafstand)fraejendommenslugtcentrumtilhhv.
nærmestenaboudenlandbrugspligt,samletbebyggelseogbyzonesamtgeneafstandentilsamme
områder.Ukorrigeretgeneafstandergeneafstanden,hvorallestaldanlægermedtagetvedberegningerne.
Vedkorrigeretgeneafstandkanstaldanlægværescreenetbortsomfølgeafafstandogderkanvære
korrigeretforvindretningsamtlugtreducerendeteknologi.Vægtetgennemsnitsafstanderafstandenfra
detberegnedelugtcentrumtildeforskelligeområdetyper.Detfremgårafdensidstekolonne,at
genekriterieteroverholdt.Konsekvenszonenforlugterberegnettil586meter.Konsekvenszonenerdet
område,somidentificererhvilkenaboer,dervilkunnebliveudsatforlugtpåvirkningafenvisstyrke.Disse
vilværehøringsͲogklageberettigede,jf.Figur6:





Figur6.Lugtgeneafstande.Kilde:Husdyrgodelse.dk

Lugtberegningerneviser,atlugtgeneafstandenoverholdesforsåvelnærmestenaboudenlandbrugspligt,
samletbebyggelseogbyzone.Daallelugtgeneafstandeeroverholdt,vurderesdet,atderikkevilopstå
væsentligelugtgener.
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Øvrigeemissioneroggenepåvirkninger(B7,E1b)
Vedenhusdyrproduktion,vilderforekommeandreemissioneroggenepåvirkninger.Disseerderredegjort
foridefølgendeafsnit.

Støj(B7,E1b)
Støjkilde
KornͲogfodertransporter
Foderanlæg
Udstrøningafhalm(hængebane)
Kornvalser
Højtryksrensereogkompressorer
Interneogeksternetransporter
Modtagelseogudleveringafdyr
Lydafgivelsefrahusdyrene

Tidsrum
Efterbehov.Oftestidagtimerne.
Kørerefterbehov
Kørerefterbehov,ca.3timerpr.dag
Kørerefterbehov.Placeretifuldtisoleretrum
Dagtimerefterbehov
Normaltidagtimerne.Ihøjsæsonsomvarerca.14dageom
åretvilderværetransporterudenfornormalarbejdstid.
Typiskidagtimerne.Modtagelseafdyrhvertredjeuge,
udleveringafdyrhveruge.Ca.2timerpr.gang.
Oftestidagtimerne



Støjfrahusdyrbrugeteropdeltefterstøjkildeogopgjortitidsrum,jf.ovenståendetabel.

Tiltagmodstøjkilder
KornvalsererplaceretiStald2somerisoleretforatreducererstøjpåvirkning.Støjsøgesminimeretved
vedligeholdafmaskinergenerelt.Maskinerrepareres,såvidtdetermuligtindendørs.


Rystelserogvibrationer(B7,E1b)
Rystelserogvibrationerfrahusdyrbruget,vilkunneopståellerforekommeiforbindelsemedtransportertil
ogfraejendommen,transportinterntpåhusdyrbruget,aflæsningaffodersamtvedtransportaf
hysdyrgødning.Derforventesatskeenstigningirystelserogvibrationerdersvarertiludvidelsen.
Rystelserogvibrationersøgesminimeretvedvedligeholdafmaskinerogvedfarttilpassetforholdene.


Støvfraanlægogmaskiner(B7,E1b)
Tilskudsfoderetblæsesindisiloerneogkornetviaelevatorerogreglertilsiloer.Aflæsningogblandingaf
foderogkornforegårprimærtilukkedesystemer,hvilketreducererstøvgenerne.Dererautomatiskfodring
ialleafsnit.
Vedhåndteringafhalmkanderforekommestøvnårmanstrøer.Halmanvendessomfoderogsom
strømaterialetiltørtlejehoskalvene.Vedbjærgningafhalmengøresenindsatsforatkvalitetergodså
støvmindske,nårderstrøesvedkalvene.

Tiltagmodstøvgener
Dererfokuspåathavemindstmuligsmuldifoderet,foratoptimerefodereffektiviteten,hvilket
nedbringerstøv.Ejendommenergenerelryddeligogrenholdelseafstaldeneognæreomgivelservil
bidragetilatminimerestøvgenerne.
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Påbaggrundafhusdyrbrugetsfokuspåminimeringafstøvgeneriforbindelsemedfoderopbevaringog
foderhåndteringsamttransporter,vurderesdet,atudvidelsenikkekommertilatgivevæsentligestøvgener
fornaboer.


Lys(B7,E1b)
Allestaldafsniterlukkedeoglysgenerneherfravilderforværebegrænsede,daderaleneerlysindenfori
staldene,nårderpågårarbejde.Derervågelysistaldenesomslukkeskl.23.30ogtændesautomatiskigen
kl.5.30.Dererlyspågavlenevedhalmhuseneogbelysningvedudleveringsrampe,såpersonaletkan
orienteresigvedarbejdeimørkeperioder.
Omkringbeboelseerderetableretlys,såmankanorienteresigimørkeperioder.
Afstandentilnaboerogdenforholdsvisbegrænsedetidsperiodedererbelysningomkringejendommen
gør,atdetvurderesikkeatpåvirkedenæreomgivelser.


FlueͲogskadedyrsbekæmpelse(B7,E1b)
Påejendommenforetagesengenerelbekæmpelseafskadedyr.Muldvarperogmosegrisebekæmpes
mekaniskidetomfangdemåtteforekomme.
FluervilblivebekæmpetmedNeporex(ellerlignendemiddelmedeffektmodfluelarver)idetbekæmpelse
medaerosolerpåvoksnefluerikkeerenmulig.Luftskiftetiendelvisåbenstalderforstortilatkunnegive
enønsketeffekt.Derforkoncentreresindsatsenmodfluelarverne.Neporexudvandesframedioaprilog
fremtiloktoberͲnovembermåned.Derforetagessåledeseffektivfluebekæmpelseioverensstemmelse
meddefastsatteretningslinjerfraAarhusUniversitet,InstitutforAgroøkologi.
EjendommenertilmeldtrottebekæmpelsesordningviaMortalin,derbesøgerejendommenefterbehov.
Ejerhardetoverordnedeansvar,foratsikreeneffektivbekæmpelse.
Detvurderes,atdermedovenståendeudføreseneffektivogtilfredsstillendeflueͲog
skadedyrsbekæmpelse.


TilͲogfrakørselsvejesamttransporter(B7)
EjendommenliggerudtilkommunevejenSkårupvej,somanvendesfritogudengeneforomkringboende.
Hovedpartenaftransporternetilogfraejendommenudgøresaftransportermedfoderog
levering/afhentningafdyrsamtafhentningafhusdyrgødning.Transporternevilprimærtforegåi
dagtimerne.Ivækstsæsonenvilderkunneforekommetransporterudenfornormalarbejdstid.
Detforventes,atmedudvidelsenvilantalletaftransporterigennemsnitstigemed33%.Deterdogikkealle
transporttyperdervilstigeligemeget.F.eks.viludvidelsenmedføreatderskaltransporteresfleredyrtilog
fraejendommen.Detøgedetransportbehovvilkunneklaresvedatlastbilernefyldes,nårdekørertilogfra
ejendommen.
Påandreområderf.eks.transportaffoderogdybstrøelseviludvidelsenmedførebehovforflere
transportertilogfraejendommen.Behovetfortransportaffoderoghusdyrgødningforventes,atstigemed
33%somfølgeafudvidelsen.
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Ibetragtningaf,atejendommenliggerilandbrugsområdeogatderergodetilͲogfrakørselsvejefra
ejendommen,vurderesbelastningenatværerimeligiforholdtildeomkringboende.


Reststoffer,affaldognaturressourcer(B8,E1b)
Dødedyr(B8)
Besætningenharenmegetlavdødelighedpå2%,somliggerunderlandsgennemsnittet.Affaldetopbevares
underkappepåbetonpladsindenbortskaffelseafautoriseretdestruktionsanstalt(DAKA)ipassende
afstandfrastaldene.

Affald(B8)
Veterinæraffald(B7ogF1d)
Omfattermedicinresterogmedicinskudstyriformafbrugteskalpeller,sprøjterogkanyler.
Landbrugetanvenderikkemedicinskepræparatersomkanudgøreensærligrisikofordetomgivendemiljø.
Brugtekanylerogsprøjterudgørikkeengenerelmiljøtrussel,menafarbejdsmæssigeårsager(foratundgå
skaderpåmedarbejdere,dyrogandre)opbevaresdeiegnedeplastbeholdere.Beholdernebortskaffes
gennemkommunalgodkendteoganvisteordninger.
Forekomstenafmedicinrestervilværeminimal,idetmedicinennormaltvilbliveanvendttilbehandling.
Eventuelleresterbortskaffesviadyrlægen,apoteketellerandregodkendteordninger.

Ufarligtemballageaffald(B7ogF1d)
Devæsentligstemængderfoderleveresiløsvægtudenemballage–helelæs.Enkeltespecialprodukter
leveressomsækkevarer/storsækkeelleriplastdunke.Såsædtilmarkbrugetleveressomsækkevarerelleri
storsække.DerudoverforekommerderemballagefrarengøringsͲogdesinfektionsmidler.Emballageaffald
framedicinpakningerforekommeribegrænsedemængder.Afdækningsplastforekommerimindre
mængder.
Idetomfangufarligtemballageaffaldkanbortskaffesmeddagrenovationen,bortskaffesdetafdenvej.
Øvrigtaffaldbortskaffesioverensstemmelsemedkommunensregulativerforaffald.
Idetomfangderbliverstørremængderemballageaffaldfrafoderleverancerogleverancerafsædekornog
andreproduktertilmarkbruget,samtplastdunkeogafdækningsplast,bortskaffesdesåledesgennem
kommunaltgodkendte/anvisteordninger.

Kemiskemballageaffald(B7ogF1d)
Markbrugetpassesfraandenejendom,somerbeliggendeHjartvej11,hvorforderikkeerkemisk
emballageaffaldpådenneejendom.

OlieͲogkemikalieaffald(B7ogB8)
Serviceeftersynogolieskiftpåtraktorerogandreselvkørendemaskinerskernormaltaffaguddannet
personalepålandbrugsmaskinværksteder,sombortskafferspildolieogandetiforbindelsemed
eftersynene.Denårligemængdeafspildoliepåejendommenerderforbegrænset.Opsamlesogbortskaffes
gennemolieleverandørenellergennemkommunaltgodkendte/anvisteordninger.
Andetkemikalieaffaldiformafmalingsresterogandreolieholdigeproduktersamtspecialrengøringsmidler
tilrensningafmaskinervilnormaltkunforekommeibegrænsedemængder.Bortskaffesgennem
kommunaltgodkendte/anvisteordninger.
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RengøringsͲogdesinfektionsmidleranvendttilstaldrengøringsarbejderergenerelthurtigtnedbrudte.Alle
indkøbtemængderforventesanvendt,hvorvedrestmængdernormaltikkevilforekomme.

Sprøjtemiddelrestermarkbrug(B7ogF1d)
Markbrugetpassesfraandenejendom,somerbeliggendeHjartvej11.Eventuellerestmængderbortskaffes
viakommunalgodkendte/anvisteordninger.

Affaldsmængder(B8):
Affaldstype
Animalskaffald
(Dødedyr)
Emballagefra
sædekorn,foderͲ
leverancerm.m.
EmballagerengøringsͲ
ogdesinfektionsmidler
Medicinrester
Medicinflasker
Medicinskudstyr
Andetbrændbartaffald
Træ,bindegarnanden
emballagem.m.
Andetikkebrændbart
affald,eks.lysstofrør

EAKͲkoder Affaldsfraktion
Årligmængde
020102

Varierende
Skøn:Max.8t
0201099
50.04
Max.500kg
52.07
020109

52.07

020199
020110

05.13
51.00
52.07
56.20
62.00
52.07(ikkePVC)
50.04
23.00
79.00

020110
020110

020199

Bortskaffelse
DAKA

Erhvervscontainereller
direktepåKommunal
forbrændingsanstalt
Max.50kg Erhvervscontainereller
Kommunalanvistordning
<0,5kg Apotekellerdyrlæge
<25kg Kommunalanvistordning
<10kg Kommunalanvistordning
500kg Erhvervscontainereller
Kommunalanvistordning
<50kg Kommunalanvistordning


Vedstaldeneeropstilleterhvervscontainersomtømmesefterbehov.


Ressourceforbrugogspildevandshåndtering(B8)
Energiforbrug(B8)
Elforbrugetikvægstaldegårprimærttilbelysningogdriftaftekniskudstyr(f.eks.suttemaskiner).Der
anvendesikkeenergitilventilation,daallestaldeernaturligtventilerede.Mulighederneforatindføretiltag
tilreduktionafenergiforbrugeterderforbegrænsede.
Energiforbrugetinudriftfremgåraftabellenherunderogforbrugetiansøgtdrifteranslåetmeden
forventetstigningpå33%.
Type

El
Dieselolie

Nudrift

100.000kWh/år
20.000l/år

Ansøgt drift

133.000kWh/år
25.000l/år



Dererfokuspåenergibesparendeforanstaltninger:Nårderianlæggetudskifteslysarmaturerellerandetel
udstyrsikresdet,atderidetomfangdeterforeneligtmedbiologiskeforhold,atdervælgesmellemde
mestenergibesparendesystemeriformaff.eks.LEDͲbelysning.
Detvurderes,atmeddenfortsatteløbendefokuseringpåoptimeringafressourceforbrugetpå
ejendommen,vildetpålængeresigtkunnebidragetiletfaldienergiforbrugetpåejendommen.
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Vandforbrug(B8)
Vandforbrugetpåejendommeneropgivetinedenståendetabel.Langtdenstørstedelafvandforbrugetgår
tildyrene,somdetikkekansparespå.Medudvidelsenvilvandforbrugetstige.
Foratsparepåvandet,vilderskejævnligrengøring,eftersynogreparationafvandrør,ventiler,
vandkopperogdrikkekar.Nårdrikkevandssystemetrengøres,eftersesogvedligeholdesjævnligt,undgås
unødigtvandspildogvandforbrugetbegrænses.
Type

Nudrift (m3)

Forbrugafdrikkevand
Vaskafstald
Vaskafmaskiner
Ialt

Ansøgt drift (m3)

5.000
100
100
5.200

6.650
120
120
6.890



Spildevandogrestvand(B8)
SprøjtningforetagesisamarbejdemedHjartdalvej11.
Sanitærtspildevandfratoiletimandskabsrumledestilopsamlingstanknordforstald5,somtømmesefter
behov.Spildevandfraf.eks.suttemaskinerledestil20m3forbeholderøstforstald5.Derervaskepladsøst
forStald5ogvandetherfraledestilforbeholder.
Tagvandfaldernedtilnedsivningpådeomkringliggendemarker.Overfladevandopsamlesogledestil
faskinetilnedsivningilavningsydøstellernordøstforejendommen.Iansøgningenombyggetilladelsevil
denendeligeplaceringværefastlagt.
Detvurderes,atafledningafvaskevandogspildevandfrastaldanlægget,samtafledningafsanitært
spildevandskereftergældenderegler.


Risicielementeroghåndtering(B7,F8)
Brand(B7,F8)
Kanopståsomfølgeaffejlielinstallationerogmedførerisikoforudslipafgiftigestoffer.Dettesøges
undgåetvedatvedligeholdeelͲudstyrogundgåadfærd,derkanbeskadigeledningerogelektriske
hjælpemidler.

Udslipafmiljøskadeligestoffer(B7,F8)
Hvorderopståruheldmedrisikoforudslipafskadeligestoffer,kontakteskommunensmiljøberedskab.
Hvordereroverhængendefarealarmeresalarmcentralenpåtelefon112.

Kemikalier(B7,F8)
ForskelligehjælpemidlersomrengøringsͲogdesinfektionsmidlertilstaldrengøring,konserveringsmidlertil
foderbrug,medicinogandrehjælpestoffer,derkanudgøreenmiljørisiko,håndteresogopbevares,såder
ikkekanskeenutilsigtetudledningtilmiljøet.

Pesticiderogsprøjteudstyr(B7,F8)
Dererikkepesticiderogsprøjteudstyrpåejendommen.
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Oplagafolieogandrekemikalier(B7,F8)
DieseltankerplaceretvestforStald5.Tankenerfra1998.Dertankespåbefæstetarealudenafløb,således
ateventueltspildafdieselforhindres.Vedeventueltspildafdieselopsamlesdetteafopsugendemateriale
(eksempelviskattegrusellersavsmuld).

Samletvurderingafrisicioghåndtering
Samletvurderesdetatderpåejendommenerentilfredsstillendehåndteringafrisikoelementer.Dervil
derforikkeværeennegativpåvirkningafmiljøognæreomgivelser.Derhenvisesiøvrigttilejendommens
Beredskabsplan.


ValgafBAT,BATͲammoniakemission(B9,C2)
BATͲkravammoniak
Idetteafsnitredegøresfor,hvordanhusdyrbrugetharvalgtindretningogdriftiforholdtilbedst
tilgængeligeteknik(BAT)medhenblikpåreduktionafammoniakemission.
BATͲniveaueterudregnetiwww.husdyrgodkendelse.dktil4.923kgNH3ͲN/år.DetberegnedeBATkrav
mht.ammoniaktaberoverholdtpåejendommenmedenmarginpå0kgNH3ͲN/år.



Figur7BATberegningerfraHusdyrgodkendelse.dk

Dererdybstrøelseiallestalde,hvilketerBATioverensstemmelsemedBREFͲdokumentet.Staldtypen
vælgespga.dyrevelfærdoglavereetableringsomkostninger.Ammoniakfordampningenreduceresvedat
dybstrøelsesmåttenholdestørioverfladenvedstrøningafhalm.Derernaturligventilationialle
staldafsnit.
MeddetvalgtestaldsystemerBATͲniveauetopfyldt.Dererdermedtruffetdenødvendigeforanstaltninger
tilatforebyggeogbegrænseforureningenfradetsamledestaldanlægvedanvendelseafdenbedste
tilgængeligeteknik.


Egenkontrolprogrammer(C2)
Ejerfokusererpå,atforbedremanagementpåejendommen.Enløbendefokuseringpågoddriftsledelseer
forudsætningenforenløbendereduktionafproduktionensmiljøpåvirkning.Detsikresbl.a.gennem
udarbejdelseaffoderplaner,hvorderfokuserespåatoptimeredyrenesudnyttelseaffoderets
næringsstoffer.Detsikresdesudenatansatteløbendeorienteresoguddannesidetnødvendigeomfang
såledesnyvidenomkringproduktionenimplementereshurtigstmuligt.
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Planlægningafrutinerf.eks.omkringudbringningafhusdyrgødning,strøningafdyreneo.l.ermedtilat
reducerefordampningenafammoniakfraproduktionen.
Detervanskeligt,atkvantificeredenmiljømæssigeeffektafovenståendetiltag.Løbendefokuspå
ovenståendeforholderdogudentvivlenvigtigforudsætningfor,atderløbendeskerforbedringaf
foderudnyttelseoganvendelsenafnyvidenomkringproduktionen,såledesderskerenreduktionaf
produktionensmiljøpåvirkningitaktmedvidenogerfaringopsamles.
Mangeafdeforholddergennemgodtmanagementvilreducereproduktionsmiljømæssigepåvirkninger
samtidigtiltagderermedtilatforbedreproduktionsøkonomienpåejendommen.Dererderforetdirekte
økonomiskincitamenttilløbendeatarbejdeogforbedreforholdsomgiverenmindremiljøpåvirkningfra
produktionen.
Ansøgerhardermedbådeetdirekteøkonomiskincitamentogetmiljømæssigtincitamenttilløbendeat
forbedreejendommensmanagement.
Driftensmanagementomfatter:
x
x
x
x
x

x

Personaletuddannesløbendegennemkurserogefteruddannelse.
Derertilknyttetenrækkefagkonsulenter,dergennemgårbedriftenmedejerogmedarbejdere
efterbehov.
Dererfastdyrlægeaftale.Derføresmedicinjournal.
DerudarbejdesmarkͲoggødningsplanerforbedriften.Herunderjournaloverudbringningaf
handelsͲoghusdyrgødningsamtsprøjtejournal.
Fodersammensætningogfodringsstrategievalueresogtilpassesløbende,såledesatnyesteviden
anvendes.
Rengøringiogomkringbygningerogsiloerforetagesjævnligtmedhenblikpå,atminimererisikoen
forlugtogopformeringafskadegørendedyroginsekter.

EnergiͲogressourceforbrug(C2)
DerskerenstigningienergiͲogressourceforbrug,daproduktionsanlæggetøges.Derholdesløbendeøje
medforbrugetafdeforskelligeressourcer,foratsikrederikkeeruhensigtsmæssigbrugellerspild.

Foder(C2)
DeterBAT,atsikreeffektivfodringgennemfoderetssammensætningogløbendefoderkontroller,således
atfodringenstemmeroverensmeddyrenesbehov.Derudoverersundhedsstyringvigtigforeneffektiv
produktionmedlavestmuligtforbrugaffoderͲoghjælpestoffer.Deterbl.a.BATatreducereindholdaf
protein(N)ogfosforifoderet.
Følgendefodringsmæssigetiltagergjortpåhusdyrbruget:
o
o

Foderoptimeresioverensstemmelsemednyestevidenomoptimeretnæringsstofindhold.
Anerkendtereglerforsmittebeskyttelseogsundhedsstyringfølges.

Ejerudarbejderkvartalsviseeffektivitetskontroller,hvormedtrivselogtilvækstnøjeovervåges.Ejerkøber
tilskudsfoderindtilbesætningen.Foderetanalyseresforkontrolafkvalitetogsammensætning

Opbevaringogudbringningafhusdyrgødningoggylle(C2)
Dybstrøelsenafhentesafbiogasogleveresimarktildirektenedpløjning.



17

DeterBAT,atopbevarehusdyrgødningunderforholddersikreratudledningafammoniakminimeres.
Dybstrøelsenopbevaresistaldeneindendekørestilbiogas.Ienkeltetilfældeerderbehovforatligge
møddingimarkstakke.Denoverdækkesefteretableringeftergældenderegler.Ansøgerharkortover
placering.Følgendetiltagergjortmht.gylleopbevaringogͲudbringningpåhusdyrbruget:
o
o
o

Udbringningplanlæggessådertageshensyntilnaboer.
Udbringningafpassesafgrødernesbehov.
Udbringningundgåspåvandmættede,oversvømmede,frossenellersnedækketmarkersamt
skrånendemarkermedhældningmodvandløb.

DerudarbejdeshvertårenmarkͲoggødningsplan,hvorveddetsikresatmængdenafgødningtilpasses
afgrødensforventedebehov.Iplanentagesderbl.a.hensyntiljordbundstype,sædskifte,vanding,
planternesudbytteogkvælstofudnyttelsen.
Detergylleleverandørerne,derstårforgylleudbringningen.Gyllenkørestypiskudmed20Ͳ25m³gyllevogn
medslæbeslanger.Vedlængereafstandetiludbringningsarealerne,transporteresgyllentilarealernei
lukkedetankepålastbiler.

SamletvurderingafhusdyrbrugetsBAT(B9,C2)
Detvurderessamletudfraovenståendebeskrivelser,athusdyrbrugetleveroptilBATindenfor
managementogegenkontrol,uddannelse,staldsystemer,gødningshåndtering,fodring,sundhedsstyring
samthåndteringafvandͲogenergiforbrug.


Grænseoverskridendevirkninger
Dereringengrænseoverskridendevirkninger,daejendommenerplaceretiNordjylland,langtfradanske
landegrænser.


Konklusion
SammenfattendevurderesdenansøgteudvidelseafhusdyrbrugetpåSkårupvej4,7700Thisted,ikkevil
havebetydeligpåvirkningafdetomkringliggendemiljø.Afstande,emission,BAToglugtgeneeroverholdt
jævnførberegningerfrahusdyrgodkendelsen.dk.
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