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Ikke teknisk resumé 
 
Poul Dissing har søgt om en miljøgodkendelse af kvægbruget ”Nørre Birkild” på Birkildvej 13, 
Asp, 7600 Struer. 
 
Husdyrbruget er ikke driftsmæssigt, teknisk eller forureningsmæssigt forbundet med et andet 
husdyrbrug. Ansøgningen omfatter derfor alene husdyrproduktionen på Birkildvej 13. 
 
Det er oplyst, at husdyrbruget ikke har biaktiviteter, som er omfattet af godkendelsespligt ef-
ter miljøbeskyttelsesloven. 
 
§ 16 a (> 3.500 kg NH3-N pr. år) 
Da den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget bliver på 4.659 kg NH3-N/år, skal hus-
dyrbruget have en miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a.  
 
Husdyrbruget blev miljøgodkendt den 9. september 2009 efter Husdyrbruglovens § 12.  
Dyreholdet blev ændret med husdyrgodkendelseslovens anmeldeordning i 2011. 
I 2012 er der meddelt tillæg nr. 1 og i 2016 er meddelt 2. og 3. tillæg til miljøgodkendelsen.   
 
Husdyrbruget er miljøgodkendt til en maksimal årsproduktion på 260 køer, 73 kvieopdræt 6-
14 mdr., 91 kvieopdræt 14-24 mdr., 61 småkalve 0-6 mdr. og 130 tyrekalve 40-60 kg. Det er 
en forudsætning at køernes mælkeydelse er 12.000 kg (EKM).     
 
Der er nu søgt om en godkendelse efter reglerne om produktionsareal.  
 
Produktionsareal og dyrehold 
Det eksisterende samlede produktionsareal er på 3.775 m2. 
 
Det tilladte produktionsareal vil fremover være 3.775 m2 fordelt på 965 m2 areal med dybstrø-
else og 2.810 m2 sengestald med spalter.  
 
Det tilladte dyrehold vil på 375 m2 af arealet med dybstrøelse være kalve under 6 mdr. På de 
resterende 3.400 m2 er det alle typer kvæg.  
 
Godkendelsen giver lov til at fylde staldene indenfor rammerne i blandt andet dyreværnslo-
ven. 
 
Beregningerne 
Alle beregningerne, der ligger til grund for denne miljøgodkendelse, er foretaget efter princip-
pet ”worst case”. Det betyder, at det dyrehold, der på en given parameter (f.eks. lugt, am-
moniak m.v.) udgør den største belastning af omgivelserne, er den parameter, der stilles krav 
efter.  
 
Det sikrer, at den omgivende natur og naboerne er beskyttet bedst muligt i forhold til lovgiv-
ningens krav. Samtidigt sikrer det en stor fleksibilitet i produktionen på husdyrbruget. 
 
Konsekvenser for natur, miljø og landskab – herunder omboende 
Lugt - Beregningerne viser, at lugtgenegrænserne fastlagt i husdyrbrugloven er overholdt. 
 
Landskab – Der bliver ikke foretaget byggeri i forbindelse med ansøgningen. 
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Natur – Husdyrbrugets ammoniakudledning medfører ikke forringelser af beskyttet natur el-
ler levesteder for internationalt beskyttede bilag IV-arter. 
 
BAT - Bedste anvendelige teknologi 
Husdyrbruget overholder BAT.  
 
Særlige tiltag for at imødegå forurening og gener 
Husdyrbruget har en beredskabsplan, der blandt andet indeholder handlingsplaner for hånd-
tering af brande, utætte eller kollapsede gyllebeholdere, olieudslip m.m. 
 
Miljøkonsekvensrapport 
Ansøgers rådgiver har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport som en del af ansøgningen. Af 
rapporten fremgår ansøgers beskrivelse og vurdering af det ansøgtes væsentlige direkte og 
indirekte virkninger i forhold til befolkningen og menneskers sundhed, biologisk mangfoldig-
hed, jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, materielle goder, kulturarv og landskabet. Des-
uden er eventuelle samspil mellem to eller flere af ovennævnte faktorer beskrevet og vurde-
ret.  
 
Rapporten, der støttes af oplysninger fra tidligere godkendelser, indeholder også en beskri-
velse og vurdering af sårbarheden i forhold til risici for ulykker eller katastrofer som følge af 
de ovennævnte faktorer. 
 
Struer Kommune har gennemgået den indsendte miljøkonsekvensrapport, der indeholder: 
 
1.  En beskrivelse af det ansøgte med oplysninger om 
                              

a) det ansøgtes placering, udformning, dimensioner og andre relevante særkender, 
b) det ansøgtes forventede væsentlige og eventuelle kumulative indvirkninger på miljø-

et, 
c) det ansøgtes særkender eller de foranstaltninger, der påtænkes truffet for at undgå, 

forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere forventede væsentlige skadeli-
ge indvirkninger på miljøet, og 

d) den eller de rimelige alternative løsninger, som ansøger har undersøgt, og som rele-
vante for det ansøgte og dets særlige karakteristika, og hovedårsagerne til den eller 
de valgte løsninger under hensyn til det ansøgtes indvirkninger på miljøet, 

 
2.  Et samlet, ikke-teknisk resumé af oplysningerne i pkt. 1. 
 
3.  Oplysning om den kompetente ekspert, der har udarbejdet miljøkonsekvensrapporten. 
 
Struer Kommune har på baggrund af gennemgangen vurderet, at 
 
Punkt. 1 a), 1 b) og 1 c) fremgår af husdyrgodkendelse.dk 
Punkt 1 d), punkt 2 og punkt 3 alle er beskrevet fyldestgørende. 
 
Miljøkonsekvensrapporten er vedlagt som bilag til denne § 16 a miljøgodkendelse. 
 
Vilkår 
Der er i godkendelsen stillet en række vilkår som sikrer, at husdyrbruget kan drives uden at 
påvirke miljøet væsentligt. 
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Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder be-
folkning, flora, fauna, vandmiljø, landskab og kulturmiljø. 
 
Ved vurderingerne er der inddraget alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbru-
get, der er godkendt, tilladt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år før afgø-
relsen er truffet.  
 
Tidligere afgørelser 
Husdyrbruget blev miljøgodkendt den 9. september 2009 efter Husdyrbruglovens § 12.  
Dyreholdet blev ændret med husdyrgodkendelseslovens anmeldeordning i 2011. 
I 2012 er der meddelt tillæg nr. 1 og i 2016 er meddelt 2. og 3. tillæg til miljøgodkendelsen.   
 
Husdyrbruget er miljøgodkendt til en maksimal årsproduktion på 260 køer, 73 kvieopdræt 6-
14 mdr., 91 kvieopdræt 14-24 mdr., 61 småkalve 0-6 mdr. og 130 tyrekalve 40-60 kg. Det er 
en forudsætning at køernes mælkeydelse er 12.000 kg (EKM).     
 
Den 15. februar 2018 meddelte Struer Kommune afgørelse om, at miljøgodkendelsen af hus-
dyrbruget ikke skulle revurderes.  
 
Oplysninger til grund for godkendelsen 
Miljøgodkendelsen er meddelt på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det digitale an-
søgningsskema nr. 221204, og bilag til ansøgningen. 
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1. Godkendelsen med vilkår 

1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
Struer Kommune har den 16. december 2020 modtaget en ansøgning om en § 16 a godken-
delse til kvægbruget ”Nørre Birkild” beliggende Birkildvej 13, Asp, 7600 Struer.  
 
Ansøgningen om miljøgodkendelse er baseret på de oplysninger, der er indsendt igennem 
husdyrgodkendelse.dk i det digitale ansøgningsskema med nr. 221204. (version 2, af 14. ju-
ni 2021) 
 
Struer Kommune har senest været på et basistilsyn den 3. marts 2020. Et basistilsyn er et til-
syn med alle de aktiviteter, der har forbindelse til husdyrbruget og som kan have en indvirk-
ning på miljøet. 
 

1.2 Miljøgodkendelse efter § 16 a (ikke IE-husdyrbrug) 
Godkendelsen omfatter husdyrbrugets produktionsareal med tilhørende anlæg til opbevaring 
af husdyrgødning og foder. 
 
Der er i godkendelsen stillet vilkår, der sikrer, at husdyrbruget efter godkendelsen ikke vil 
have en væsentlig virkning på miljøet. 
 
Desuden er der stillet forskellige vilkår for at fastholde forudsætningerne for de vurderinger, 
der danner grundlag for miljøgodkendelsen. 
 
Det er Struer Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte ikke vil medføre en væsentlig 
virkning på miljøet (nabobeboelser, Natura 2000-områder, øvrig natur og landskabelige vær-
dier).  
 
Eventuelle godkendelser i forhold til anden lovgivning (f.eks. efter byggeloven, planloven, 
m.v. samt ændringer i afledning af spilde- og overfladevand efter miljøloven) skal husdyrbru-
get selv sørge for at søge om separat.  
 
Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser. Også 
selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. 
 
Medmindre andet er anført, gælder vilkårene fra det tidspunkt, hvor godkendelsen er taget i 
brug.  
 
Lovgrundlag  
Ansøgningen er behandlet efter reglerne i Husdyrbrugloven1 med tilhørende bekendtgørel-
se2 og vejledning.  
 
Derudover er ansøgningen vurderet efter reglerne i habitatbekendtgørelsen3. Ifølge denne 
skal kommunen, før der bliver meddelt en tilladelse eller godkendelse til et husdyrbrug, vur-
dere, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et 
Natura 2000-område væsentligt.  

 
1 Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 1. maj 2019 
2 Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 
3 Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter. 
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1.3 Oversigt over vilkår 
Herunder er en oversigt over de vilkår, der er meddelt i godkendelsen efter § 16 a. 
 

Ophævelse af tidligere afgørelser 

1. Med denne miljøgodkendelses ikrafttræden ophæves tidligere meddelte § 12 miljøgod-
kendelse af 2. september 2009 med efterfølgende tillæg. 

Husdyrhold og stalde 

2. Fordelingen af dyretyper, staldsystemer og størrelsen af produktionsarealet i det en-
kelte staldafsnit, skal svare til nedenstående og må ikke ændres uden en forudgående 
godkendelse fra tilsynsmyndigheden. 

 

 

Olie- og kemikalieaffald 

3. Bedriftens olie- og kemikalieaffald skal opbevares i tæt emballage beregnet til formålet 
og være tydeligt mærket med angivelse af indhold. Oplaget må ikke medføre forure-
ning eller risiko for forurening af omgivelserne f.eks. ved afløb til kloak, jord overflade-
vand eller grundvand.   

 
 Oplaget skal som minimum være overdækket med et halvtag og stå på støbt bund. 

Pladsen skal indrettes med fald, fordybning eller opkant, så en mængde mindst sva-
rende til indholdet af den største beholder vil blive tilbageholdt, hvis der sker spild eller 
lækage. Anden tilsvarende foranstaltning, der skaber samme sikkerhed mod forure-
ning, er også acceptabel. 

 
 Eventuelt spild skal opsamles af velegnet adsorptionsmateriale og bortskaffes som far-

ligt affald. 
 
 Se afsnit 9 med egenkontrol vilkår. 
 

Driftsforstyrrelser og uheld 

4. Der skal ligge en beredskabsplan på husdyrbruget på et let tilgængeligt sted, hvor alle 
ansatte kan få fat i den. Det er den ansvarlige for husdyrbruget, der har ansvaret for at 
indholdet i beredskabsplanen er kendt af alle ansatte. 
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5. Beredskabsplanen skal som minimum beskrive procedurer for gylleudslip, strømsvigt, 
olieudslip, kemikalieudslip og flugtveje i tilfælde af brand. Planen skal indeholde et kort-
bilag over husdyrbruget med de for planen relevante oplysninger. Det kan f.eks. være 
angivelse af placering af trykbeholdere, sikringsanlæg, oplag af farligt affald og miljø-
farlige produkter samt placering af afløbs- og drænsystemer. 

6. Planen skal gennemgås og revideres mindst 1 gang om året, så den indeholder opda-
terede telefonnumre m.v. Seneste revisionsdato skal fremgå af planen. 

7. Hvis der sker driftsforstyrrelser og uheld, som har konsekvenser for det omgivende mil-
jø, skal disse noteres i en journal og opbevares sammen med beredskabsplanen. Der 
skal være en kort redegørelse for, hvordan lignende driftsforstyrrelser eller uheld søges 
undgået fremover. 

 
 Tilsynsmyndigheden skal altid orienteres ved sådanne hændelser. 
 

Støjgener 

8. Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, 
herunder fra stalden og gyllebeholderen, må i intet punkt - målt ved nærmeste nabo-
beboelse med tilhørende arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenstående vær-
dier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydni-
veauer i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn: 

 
Tidsrum Grænseværdi 

dB(A) Referencetidsrummet* 

Mandag-Fredag kl. 07.00-18.00 
Lørdag  kl. 07.00-14.00 55 8 timer 

7 timer 
Lørdag kl. 14.00-18.00 
Søn- og helligdage kl. 07.00-18.00 45 4 timer 

8 timer 
Mandag-Fredag kl. 18.00-22.00 
Lørdag  kl. 18.00-22.00 
Søn- og helligdage kl. 18.00-22.00 

45 1 time 

Alle dage kl. 22.00-07.00 40** ½ time 
 
* tidsrummet med størst støjbelastning inden for den angivne periode. Grænseværdien skal være over-

holdt inden for dette tidsrum 
**  maksimalværdier af støjniveauet må ikke overstige 55 dB(A) om natten (kl. 22.00-07.00) 
 
 

 
9. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænsevær-

dierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til til-
synsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/be-
regningen.  

 
Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” 
af en enhed, som er optaget på miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Hus-
dyrbrugets støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra mil-
jøstyrelsen, pt. nr. 6/1984 om ”Måling af ekstern støj” og nr. 5/1993 om ”Beregning af 
ekstern støj fra virksomheder”. 
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Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder uden-
for husdyrbrugets grund og under de mest støjbelastede driftsforhold – eller efter an-
den aftale med tilsynsmyndigheden. 

 
Viser kontrolmålingen en overskridelse af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndig-
heden kræve, at der iværksættes støjreducerende tiltag. 

 

Fluegener 

10. Den ansvarlige for husdyrbruget skal sørge for effektiv fluebekæmpelse i overensstem-
melse med de nyeste retningslinjer fra Århus Universitet, Institut for Agroøkologi. 

 
Se afsnit 9 om egenkontrol og dokumentation. 

11. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at husdyrbruget giver anledning til væsentlige flue-
gener ved naboerne, kan tilsynsmyndigheden stille krav om, at der skal udarbejdes en 
handlingsplan for bekæmpelse af fluer. 

 

Lysgener 

12. Hvis Struer Kommune vurderer, at husdyrbruget giver anledning til væsentlige lysge-
ner, skal den ansvarlige for husdyrbruget lade udarbejde en redegørelse for de forskelli-
ge lyskilder og en handleplan for, hvordan væsentlige lysgener kan afhjælpes. Husdyr-
bruget er ansvarligt for at gennemføre de foranstaltninger, der skal til for at afhjælpe 
lysgenerne. Det er også husdyrbruget, der skal afholde de udgifter, der er forbundet 
med foranstaltningerne. 

 

Renere teknologi 

13. Mindst én gang hvert kvartal skal husdyrbrugets forbrug af el og vand noteres/registre-
res. Se også egenkontrolafsnittet. 

 

Egenkontrol og dokumentation 

 14. Kvitteringer for aflevering af farligt affald skal opbevares på husdyrbruget i minimum 3 
år og kunne fremvises for tilsynsmyndigheden. 

15. De kvartalsvise aflæsninger af el- og vandforbrug skal opbevares i 3 år og kunne frem-
vises hvis tilsynsmyndigheden forlanger det. Formkrav til aflæsningerne aftales nærme-
re med tilsynsmyndigheden. 

16. Hvis tilsynsmyndigheden konstaterer, at der er så væsentlige gener i form af fluer, at 
det er nødvendigt med særlige tiltag, kan kommunen stille krav om, at der skal føres en 
journal over fluebekæmpelsen. Indholdet af journalen skal aftales med tilsynsmyndig-
heden. 



TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 12 af 50

17. Husdyrbruget skal overfor tilsynsmyndigheden mundtligt kunne redegøre for vedligehol-
delsen af højtryksrensere, kompressorer m.v. 
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1.4 Offentlighed 
Foroffentlighedsfase 
Ansøgningen har været offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside under punktet ”Of-
fentliggørelser” i perioden fra torsdag den 29. april 2021 til torsdag den 13. maj 2021. Der 
indkom ingen bemærkninger til ansøgningen. 
 
Partshøring og nabohøring 
Udkastet til godkendelse har været i høring hos ansøger og dennes konsulent og er efterføl-
gende tilrettet. 
 
Ifølge Husdyrbruglovens4 § 55 skal udkastet til afgørelse i høring hos naboer og andre be-
rørte (indenfor lugt konsekvenszonen på 442 meter i en periode på min. 30 dage, hvor man 
har mulighed for at komme med kommentarer til udkastet. Ejere af matrikler uden beboelse 
er ikke hørt, da det er skønnet irrelevant i denne sag. 
 
Udkastet har derfor været i høring i perioden den 15. juni 2021 til den 15. juli 2021 hos føl-
gende parter: 
 
Ansøger og dennes konsulent. 
 
Ejerne af og beboerne på  
Birkildvej 11, 15 og 17 
Bækvej 16 og 27 
 
Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden 
 
Offentliggørelse 
Godkendelsen er offentliggjort den 16. juli 2021 på Struer Kommunes hjemmeside på 
www.struer.dk og på miljøstyrelsens digitale miljøportal https://dma.mst.dk. 
 
Følgende parter har modtaget den endelige afgørelse til orientering: 
Ansøger 
Poul Dissing, Birkildvej 13, Asp. 7600 Struer. 
Lemvigegnens Landboforening, Lotte Stilling Nielsen 
 
Evt. Høringsparter, der har indsendt bemærkninger i høringsperioden: Ingen 
 
Øvrige parter  
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, senord@sst.dk   
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, dnstruer-sager@dn.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Struer, struer@dn.dk  
Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
Dansk Ornitologisk Forening, struer@dof.dk  
Holstebro Museum, Mette.klingenberg@holstebro-museum.dk  
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk  

 
4 Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 1. maj 2019 
 

http://www.struer.dk/
mailto:senord@sst.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:dnstruer-sager@dn.dk
mailto:struer@dn.dk
mailto:husdyr@ecocouncil.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:struer@dof.dk
mailto:Mette.klingenberg@holstebro-museum.dk
mailto:ae@ae.dk
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Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk 
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk  
 

1.5 Klage- og søgsmålsvejledning 
Du kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er ansø-
ger, klageberettigede myndigheder og organisationer og enhver, der har en individuel, væ-
sentlig interesse i sagen.  
 
En eventuel klage skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet og indsendes gennem Kla-
geportalen via www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal indsendes senest den 13. au-
gust 2021.  Er klagen ikke modtaget senest kl. 23.59 på datoen for klagefristens udløb, kan 
klagenævnet beslutte at klagen ikke er indsendt rettidigt. 
 
En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer an-
det, hvorfor afgørelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen, er udløbet.  
 
Det er en betingelse for klagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til 
klagenævnet.  
 
Vejledning om gebyrordningen og gebyrets størrelse kan findes på klagenævnets hjem-
meside – www.nmkn.dk. 
 
Hvis nogen klager over afgørelsen, vil dette blive meddelt ansøger. 
 
Ønsker du afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder ef-
ter annonceringen. 
 
 
 
På vegne af Struer Kommune 

 
Kristian Iversen 
Agronom 
Center for Plan og Miljø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fbr@fbr.dk
mailto:stps@stps.dk
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2. Baggrund for miljøgodkendelsen 
 
I det følgende beskrives en række juridiske forhold ved godkendelsen. Herunder faktuelle 
oplysninger vedrørende husdyrbruget - meddelelsespligt, gyldighed, retsbeskyttelse og 
hvad der skal til for at godkendelsen er udnyttet. 

2.1 Ophævelse af tidligere afgørelser 
Når denne miljøgodkendelse tages i brug, bortfalder alle tidligere meddelte afgørelser.  
Da der i praksis ikke sker ændringer på husdyrbruget, betyder det, at denne miljøgodken-
delse betragtes som værende taget i brug, når godkendelsen er meddelt (forudsat at der 
ikke indkommer klager i klageperioden). 
 

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 

1. Med denne miljøgodkendelses ikrafttræden ophæves tidligere meddelte § 12 miljø-
godkendelse af 2. september 2009 med efterfølgende tillæg. 

 
 

2.2 Meddelelsespligt for ændring 
Godkendelsen gælder for det ansøgte. Der må ikke ske ændringer i forudsætningerne for 
beregningerne i ansøgningen, før ændringerne er anmeldt til og godkendt af Struer Kom-
mune. 
 
Den ansvarlige for husdyrbruget har pligt til at underrette kommunen (tilsynsmyndigheden) 
ved ændringer i ejerforhold eller ændringer af, hvem der er ansvarlig for den daglige drift af 
husdyrbruget.  
 
Der er også pligt til at meddele kommunen, hvis driften indstilles for en længere periode. 

2.3 Udnyttelse af godkendelsen og bortfald 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra datoen for meddelelsen. 
Hvis en del af godkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder godkendelsen for denne del. 
 
En godkendelse, der omfatter byggeri, anses for at være udnyttet, når byggeriet er afslut-
tet. Hvis der ikke skal bygges nyt, vil godkendelsen blive anset for udnyttet, når det bliver 
konstateret, at det, der er givet godkendelse til, faktisk er gennemført (§ 49 husdyrgodken-
delsesbekendtgørelsen). 
 
Hvis en del af godkendelsen, efter den har været fuldt udnyttet, ikke har været helt eller 
delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke 
har været udnyttet i de 3 år. 
Med udnyttet menes, at mindst 25 % af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæs-
sigt. 
Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst 
produceres 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre rele-
vante krav. 
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2.4 Retsbeskyttelse 
Med godkendelse følger 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der fremgår af godkendelsen, fra 
den dato godkendelsen er meddelt (HBL § 40 stk.1).  
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3. Beliggenhed og planmæssige forhold 
I det følgende er der en beskrivelse og en vurdering af husdyrbrugets placering i forhold til 
de fastlagte afstandskrav i husdyrbrugloven. Det er også vurderet, om eventuelt nyt bygge-
ri er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom og der er 
foretaget en vurdering i forhold til de landskabelige værdier. 
 

3.1 Afstandskrav, bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v.  
Beskrivelse og vurdering 
En detaljeret beskrivelse og ansøgers vurderinger fremgår af ansøgningen, der ligger som 
bilag til denne miljøgodkendelse. 
 
Ejendommen er beliggende i landzone. Der er søgt om en godkendelse af det eksisterende 
produktionsareal. 
 
Kommunen skal sikre, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne 
på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Det skal samtidigt sikres, at 
afstandskravene, der fremgår af lovgivningen, er overholdt. 
 
Afstandskrav efter husdyrbruglovens § 6 
Der er forbud mod at etablere eller udvide husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbeva-
ringsanlæg indenfor følgende områder eller afstande, hvis det medfører forøget forurening: 
 

 Indenfor eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- el-
ler sommerhusområde 

 Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervs-
formål eller i offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative for-
mål og lignende 

 I en afstand af mindre end 50 meter fra ovennævnte områder 
 I en afstand af mindre end 50 meter fra nabobeboelse. 

 
Der må ikke ske etablering, udvidelse eller ændring af husdyranlæg eller gødningsopbeva-
ringsanlæg på et husdyrbrug, hvis anlægget ligger i en afstand af mindre end 10 m til eller 
helt eller delvist indenfor  
 

1) nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende indenfor internatio-
nale naturbeskyttelsesområder eller 

2) nærmere bestemte ammoniakfølsommes naturtyper beliggende udenfor internatio-
nale naturbeskyttelsesområder. 

 
Der sker ingen etablering, udvidelse eller ændringer, og derfor er der ikke vurderet yderli-
gere på afstandskrav. 

3.2 Landskabsforhold, bygninger og beplantning 
Beskrivelse og vurdering 
For en detaljeret beskrivelse henvises til ansøgningen. Se bilagene til denne godkendelse. 
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Der sker ingen bygningsmæssige ændringer og Struer Kommune vurderer samlet set, at 
det ansøgte, ikke vil påvirke de landskabelige, kulturhistoriske, naturmæssige, geologiske 
eller rekreative værdier i det område, hvor husdyrbruget er beliggende. 
 

3.3 Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri 
 
Beskrivelse og vurdering 
Der er ikke søgt om etablering af nyt byggeri, og derfor er dette punkt irrelevant i denne sag. 
 

3.4 Husdyrbrugets tekniske, forureningsmæssige og driftsmæssige sam-
menhæng med andre husdyrbrug.  

 
Beskrivelse og vurdering 
Det fremgår af ansøgningen, at der bliver opbevaret gylle på Skærbækvej 1. 
 
Struer Kommune vurderer, at husdyrbruget på Birkildvej 13 ikke er teknisk, forurenings- og 
driftsmæssigt forbundet med Skærbækvej 1 og derfor ikke skal godkendes samlet.  
 

På baggrund af ovenstående stilles ingen vilkår. 
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4. Husdyrhold og stalde 
I det følgende beskrives og vurderes husdyrholdets sammensætning, staldindretning, fod-
ring, vand- og energiforbrug, samt håndtering af spildevand, regnvand, affald, kemikalier, 
driftsforstyrrelser og uheld. 

4.1 Husdyrhold og stalde  
Beskrivelse og vurdering 
For en detaljeret beskrivelse, henvises til ansøgningen, der er vedlagt som bilag til denne 
godkendelse. 
 
Produktionsarealet er placeret i følgende staldafsnit (se også bilag 1 og 2 til ansøgningen): 
 
Tabel 1 Produktionsareal, staldsystem og dyretyper 

 
 
 
Der er ingen ændringer i ansøgt drift i forhold til nudrift og 8 års drift.  
 
Forudsætningerne for dyretyper, staldsystemer og produktionsareal i de enkelte staldafsnit 
er forudsætninger for beregningerne i ansøgningen og fastholdes derfor ved nedenstående 
vilkår. Struer Kommune har kontrolleret, at disse svarer overens med tilladt nudrift. 
 
Produktionsarealet forbliver uændret på 3.775 m2. 
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På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 

2. Fordelingen af dyretyper, staldsystemer og størrelsen af produktionsarealet i det en-
kelte staldafsnit, skal svare til nedenstående og må ikke ændres uden en forudgåen-
de godkendelse fra tilsynsmyndigheden. 

 

 
 

4.2 Opbevaring og anvendelse af foder 
Beskrivelse og vurdering 
Foderet opbevares primært i foderladen og i en række udendørs ensilagesiloer, derudover 
opbevares noget ensilage i markstakke. 
Der ændres ikke på opbevaring og anvendelse af foder i forbindelse med denne godken-
delse. 
 
Det er Struer Kommunes vurdering af opbevaring og anvendelse af foder ikke vil give an-
ledning til væsentlige gener for naboer på grund af afstanden til disse. 
 
Der stilles derfor ikke vilkår. 
 

På baggrund af ovenstående stilles der ingen vilkår. 
 

 

4.3 Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer 
I dette afsnit er det beskrevet hvilke råvarer og hjælpestoffer, der anvendes på husdyrbru-
get samt opgjort hvilke affaldsmængder der fremkommer og hvordan de sorteres og bort-
skaffes. 
 
Råvarer og hjælpestoffer 
Det er oplyst, at der ikke sker ændringer i forbruget af olie, el og vand i forhold til det, der er 
beskrevet i miljøgodkendelsen fra 2. september 2009. 
Ved udskiftning af lyskilder og teknisk udstyr i anlægget skiftes til lavenergibelysning og 
energibesparende udstyr i det omfang, det er foreneligt med de tekniske, økonomiske og 
dyrevelfærdsmæssige forhold. 
 
Affaldstyper og mængder 
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Det fremgår af ansøgningen, at der ikke sker ændringer i håndteringen og opbevaringen af 
affaldet, der produceres på ejendommen.  
 
Vurdering 
Det farlige affald, der bliver produceret og opbevaret på husdyrbruget, kan udgøre en risiko 
for jord, grundvand og overfladevand, hvis det ikke bliver opbevaret og håndteret korrekt. Af 
Struer Kommunes regulativ for erhvervsaffald fremgår der en række retningslinjer for opbe-
varingen af farligt affald. 
 
Struer Kommune fastholder disse retningslinjer i følgende vilkår til opbevaring af olie- og ke-
mikalieaffald og andet farligt affald. 
 
Med den eksisterende opbevaring og sortering af det affald, der fremkommer på husdyrbru-
get, er det Struer Kommunes vurdering, at husdyrbruget på godkendelsestidspunktet har 
gjort tilstrækkeligt i forhold til sortering, genanvendelse og bortskaffelse af affald. 
 
 

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 

3. Bedriftens olie- og kemikalieaffald skal opbevares i tæt emballage beregnet til for-
målet og være tydeligt mærket med angivelse af indhold. Oplaget må ikke medfø-
re forurening eller risiko for forurening af omgivelserne f.eks. ved afløb til kloak, 
jord overfladevand eller grundvand.   

 
 Oplaget skal som minimum være overdækket med et halvtag og stå på støbt 

bund. Pladsen skal indrettes med fald, fordybning eller opkant, så en mængde 
mindst svarende til indholdet af den største beholder vil blive tilbageholdt, hvis der 
sker spild eller lækage. Anden tilsvarende foranstaltning, der skaber samme sik-
kerhed mod forurening, er også acceptabel. 

 
 Eventuelt spild skal opsamles af velegnet adsorptionsmateriale og bortskaffes 

som farligt affald. 
 
 Se afsnit 9 med egenkontrol vilkår. 

 

 

4.4 Driftsforstyrrelser og uheld 
Beskrivelse og vurdering 
Af ansøgningen fremgår det, at håndteringen af mulige driftsforstyrrelser og uheld er be-
skrevet i ejendommens beredskabsplan. 
 
I forbindelse med den tidligere meddelte miljøgodkendelse, er der udarbejdet en bered-
skabsplan. Planen bliver revideret mindst 1 gang om året og vil blive anvendt med det for-
mål at stoppe og begrænse konsekvenserne for det omgivende miljø ved eventuelle uheld. 
 
Det kan være en fordel at kunne finde tilbage til eventuelle hændelser, som har medført 
konsekvenser for det omgivende miljø. Derfor skal sådanne noteres i en journal og opbe-
vares sammen med beredskabsplanen. 
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Struer Kommune vurderer, at der grundet husdyrbrugets størrelse skal stilles vilkår som 
fastholder kravet om en beredskabsplan og vilkår om jævnlig opdatering af denne. 
 

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 

4. Der skal ligge en beredskabsplan på husdyrbruget på et let tilgængeligt sted, hvor 
alle ansatte kan få fat i den. Det er den ansvarlige for husdyrbruget, der har an-
svaret for at indholdet i beredskabsplanen er kendt af alle ansatte. 

5. Beredskabsplanen skal som minimum beskrive procedurer for gylleudslip, 
strømsvigt, olieudslip, kemikalieudslip og flugtveje i tilfælde af brand. Planen skal 
indeholde et kortbilag over husdyrbruget med de for planen relevante oplysninger. 
Det kan f.eks. være angivelse af placering af trykbeholdere, sikringsanlæg, oplag 
af farligt affald og miljøfarlige produkter samt placering af afløbs- og drænsyste-
mer. 

6. Planen skal gennemgås og revideres mindst 1 gang om året, så den indeholder 
opdaterede telefonnumre m.v. Seneste revisionsdato skal fremgå af planen. 

7. Hvis der sker driftsforstyrrelser og uheld, som har konsekvenser for det omgiven-
de miljø, skal disse noteres i en journal og opbevares sammen med beredskabs-
planen. Der skal være en kort redegørelse for, hvordan lignende driftsforstyrrelser 
eller uheld søges undgået fremover. 

 
 Tilsynsmyndigheden skal altid orienteres ved sådanne hændelser. 
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5. Husdyrgødning – håndtering og opbevaring 
I det følgende er det beskrevet og vurderet hvilken mængde og type husdyrgødning, der 
bliver produceret på husdyrbruget. Desuden er det beskrevet, hvordan den bliver håndte-
ret og opbevaret. 

5.1 Flydende og fast husdyrgødning  
Det fremgår af ansøgningen hvordan opbevaring af flydende og fast gødning sker på ejen-
dommen. 
 
Opbevaring, flydelag m.v. bliver kontrolleret på de lovpligtige tilsyn på husdyrbruget. 
 
Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen, at et husdyrbrug skal have en opbeva-
ringskapacitet svarende til at udbringningen af husdyrgødningen kan ske efter reglerne i be-
kendtgørelsens kapitel 10 og 11. Samtidigt skal udnyttelsen af næringsstofferne i gødnin-
gen opfylde kravene i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om jordbrugets anvendel-
se af gødning. Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet vil ud fra dette normalt svare til mini-
mum 9 måneder. 
 
Der er som hidtil kapacitet til gylleopbevaring i ejede gylletanke på Birkildvej 13 (600, 2.000 
og 3.000 m 3) samt på Skærbækvej 1 (600 og 800 m3) foruden fortanke og gyllekanaler. 
Erfaringsmæssigt er der tilstrækkelig opbevaringskapacitet for husdyrbruget. Regnvand fra 
areal med plansiloer udsprinkles eller opsamles til gyllebeholder. 
 
Det er ikke længere nødvendigt at meddele tilladelse til udsprinkling af ensilagesaft og re-
stvand. Man skal blot overholde reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen i forbindelse 
med udsprinklingen. For eksempel må der ikke udsprinkles når jorden er vandmættet eller 
frossen. 
 
Struer Kommune vurderer, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til at udbringningen 
af husdyrgødningen kan ske efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Der sker en 
løbende kontrol med opbevaringskapaciteten på de lovpligtige tilsyn med husdyrbruget. 
 
Struer Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering og opbevaring af flydende husdyr-
gødning ikke giver anledning til at stille skærpede vilkår til husdyrbrugets gødningshåndte-
ring og opbevaring. 
 

På baggrund af ovenstående stilles ingen vilkår. 
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6. Gener fra husdyrbruget 
I nedenstående er det vurderet, om husdyrbruget vil give anledning til væsentlige gener i 
form af blandt andet lugt, støj, støv, transporter, fluer og lys. 

6.1 Lugt 
Beskrivelse og vurdering 
Ansøgers beskrivelse og vurdering af lugtkilder fremgår af ansøgningen. 
 
De genekriterier for lugt, der er fastlagt i husdyrbrugloven, er et udtryk for, hvor meget lugt 
de boliger, der er beliggende i forskellige typer beboelsesområder, må udsættes for, før det 
kan betegnes som værende ”væsentlige lugtgener”. 
 
Ansøgningsskemaet viser at lugtgeneafstandene er overholdt. Derfor er der som udgangs-
punkt ikke grundlag for at antage, at der er behov for særlige tiltag til begrænsning af lugt 
fra husdyrbruget. 
 
Struer Kommune har kontrolleret, at de forudsætninger, der er anvendt for beregningerne af 
lugtgener fra husdyrbruget, er korrekte.  
 
Der kan være kumulation, hvis der indenfor en afstand af 300 meter til byzone eller samlet 
bebyggelse samt indenfor 100 meter til en beboelse uden landbrugspligt findes andre stald-
anlæg på andre ejendomme, hvorfra der er en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-
N pr år. 
 
Der er ingen husdyrbrug, der udløser kumulation i beregninger af lugtgener fra Birkildvej 13. 
 
Lugtgener fra opbevaringsanlæg og lugtgener ved udbringning af husdyrgødning indgår ik-
ke i beregningerne og skal søges begrænset ved at følge de generelle regler, der for ek-
sempel gælder for flydelag på gyllen i gyllebeholderne og regler omkring udbringningstids-
punkter i forhold til byzone.  
 
Ud fra lugtberegningerne har Struer Kommune vurderet, at der ikke vil være væsentlige lugt-
mæssige gener fra husdyrbruget.  
 
Da der ikke er anvendt særlige forudsætninger for beregningerne ud over produktionsarea-
let, er det ikke nødvendigt at stille vilkår til lugt.  
 
Produktionsarealet er fastholdt ved vilkår i afsnit 4.1. 
 

På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår. 
 

 

6.2 Støj 
Der er foretaget en vurdering af den støj, der kan forventes fra de anlæg og maskiner, der 
ligger på ejendommens bygningsparcel. Eventuel støj, der kan knyttes til markdrift, er ikke 
omfattet. 
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Beskrivelse og vurdering 
De væsentligste støjkilder er beskrevet i den gældende miljøgodkendelse. Der kommer 
støj fra transport af dyr til og fra anlægget.  
 
Hertil kommer transport af foder, gylletransporter (egne og biogaslastbiler) samt mælke-
transporter. 
 
Der vil også komme støj i forbindelse med fodring, malkning og rengøring. 
 
For at beskytte naboer mod støj, er der stillet vilkår om hvilke støjgrænser, husdyrbruget 
skal overholde. Der er taget udgangspunkt i miljøstyrelsens vejledninger om støj. Ved re-
gulering af husdyrbrug er det praksis at betragte landzonen som landbrugets erhvervsom-
råde. Beboere af boliger i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være 
forbundet med at være nabo til et landbrug.  
 
De vejledende støjgrænser, der er taget udgangspunkt i, er derfor for områdetypen ”Områ-
der for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)”. 
 
Der er ikke foretaget støjberegninger, og det faktiske støjniveau er derfor ikke kendt. 
 
Struer Kommune vurderer, at det ved vilkår skal sikres, at det kan kræves af husdyrbruget, 
at der bliver foretaget støjmålinger og/eller beregninger, som dokumentation for at støj-
grænserne er overholdt. Det kan for eksempel blive aktuelt, hvis der indkommer klager 
over støj, og tilsynsmyndigheden efterfølgende vurderer, at støjgenerne er så væsentlige, 
at der skal foretages en støjmåling. Praksis er, at sådanne målinger kun kan forlanges fo-
retaget én gang årligt, medmindre der er særlige forhold, der kan retfærdiggøre det. 
 
 

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 
 
8. Den eksterne støjbelastning fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, 

herunder fra stalden og gyllebeholderen, må i intet punkt - målt ved nærmeste na-
bobeboelse med tilhørende arealer i tilknytning til boligen - overstige nedenståen-
de værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigere-
de lydniveauer i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn: 

 
Tidsrum Grænseværdi 

dB(A) Referencetidsrummet* 

Mandag-Fredag kl. 07.00-18.00 
Lørdag  kl. 07.00-14.00 55 8 timer 

7 timer 
Lørdag kl. 14.00-18.00 
Søn- og helligdage kl. 07.00-18.00 45 4 timer 

8 timer 
Mandag-Fredag kl. 18.00-22.00 
Lørdag  kl. 18.00-22.00 
Søn- og helligdage kl. 18.00-22.00 

45 1 time 

Alle dage kl. 22.00-07.00 40** ½ time 
 
* tidsrummet med størst støjbelastning inden for den angivne periode. Grænseværdien skal være 

overholdt inden for dette tidsrum 
**  maksimalværdier af støjniveauet må ikke overstige 55 dB(A) om natten (kl. 22.00-07.00) 
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9. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at græn-

seværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal 
sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under 
målingen/beregningen.  

 
Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern 
støj” af en enhed, som er optaget på miljøstyrelsens liste over godkendte laborato-
rier. Husdyrbrugets støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejled-
ninger fra miljøstyrelsen, pt. nr. 6/1984 om ”Måling af ekstern støj” og nr. 5/1993 
om ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”. 
 
Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder 
udenfor husdyrbrugets grund og under de mest støjbelastede driftsforhold – eller 
efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. 
 
Viser kontrolmålingen en overskridelse af de fastsatte støjgrænser, kan tilsyns-
myndigheden kræve, at der iværksættes støjreducerende tiltag. 

 

 

6.3 Støv og transport 
Der foretages en vurdering af de eventuelle støvgener, rystelser og transporter til og fra 
husdyrbruget, der måtte forekomme. 
 
Beskrivelse og vurdering 
Transporter til og fra ejendommen blev beskrevet i tillægsgodkendelse nr. 2 fra 2016. Den-
ne oversigt vurderes fortsat at være gældende. Det bemærkes, at ensilering og udbring-
ning af gylle foretages af maskinstation, mens transport af græs og dybstrøelse foretages 
med egen traktor og vogn. Ud over de nævnte transporter er der ca. 5 ugentlige transpor-
ter til biogasanlæg, dvs. ca. 260 transporter om året. Der er leveret gylle til Maabjerg Bioe-
nergy siden 2012. 
 
Det er oplyst, at der ikke sker ændringer i til- og frakørselsforholdene på ejendommen.  
 
Der er flere ind- og udkørsler fra ejendommen, alle til Birkildvej.  
 
Struer Kommune vurderer at der ikke er behov for at stille vilkår til støv og transport. Det 
vurderes også, at der ikke er risiko for at til- og frakørselsforholdene giver anledning til ge-
ner for naboer, idet der er relativt langt til nærmeste naboer og der er gode oversigtsfor-
hold.  
 
Det er kutyme, at nabobeboelser beliggende i landzonen må tåle normalt forekommende 
gener i form af støv og transport i forbindelse med landbrugsdrift.  
 

På baggrund af ovenstående er der ikke stillet yderligere vilkår. 
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6.4 Fluer og skadedyr 
I nedenstående er det vurderet, om der er truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at fore-
bygge og bekæmpe gener for de omkringboende fra fluer, rotter og andre skadedyr. 
 
Beskrivelse og vurdering 
På ejendommen foretages en generel bekæmpelse af skadedyr.  
 
Redebygning forebygges og der iværksættes oprydning og fjernelse af gamle foderrester, 
herunder ensilagerester ved ensilagesiloerne. 
 
Fluegener søges begrænset ved passende hygiejnetiltag omkring foder og foderopbeva-
ring og ved jævnlig udmugning og renholdelse ved kalvebokse. Om nødvendigt foretages 
kemisk bekæmpelse. 
 
Forekomsten af fluer hænger ofte sammen med management på husdyrbruget. 
Der vil derfor altid være en potentiel risiko for, at der lejlighedsvis kan opstå fluegener fra 
staldanlæggene.  
 
Ved de regelmæssige tilsyn bliver der blandt andet foretaget en vurdering af forekomsten af 
fluer og om det er nødvendigt med ekstra tiltag af hensyn til naboer. Struer Kommune er 
ikke bekendt med problemer med fluer på husdyrbruget.  
 
Eventuelle klager fra naboer om fluegener vil medføre et ekstraordinært tilsyn.  
 
Århus Universitet, Institut for Agroøkologi udarbejder vejledninger om bekæmpelse af blandt 
andet fluer. 
 
Struer Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår om at følge disse vejledninger i bekæm-
pelsen af fluer og at der, hvis det vurderes at være nødvendigt, kan stilles krav om udarbej-
delse af en handlingsplan for bekæmpelse af fluer. 
 
 

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 
 
10. Den ansvarlige for husdyrbruget skal sørge for effektiv fluebekæmpelse i overens-

stemmelse med de nyeste retningslinjer fra Århus Universitet, Institut for Agroøko-
logi. 

 Se afsnit 9 om egenkontrol og dokumentation. 

 
11. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at husdyrbruget giver anledning til væsentlige 

fluegener ved naboerne, kan tilsynsmyndigheden stille krav om, at der skal udar-
bejdes en handlingsplan for bekæmpelse af fluer. 

 

 

6.5 Lys 
I dette afsnit er det vurderet, om lys fra udendørs og indendørs belysning kan give gener i 
omgivelserne. 
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Beskrivelse og vurdering 
Der er lyssensorer, så der kun tændes lys i staldene ved behov og der er reduceret belys-
ning i kostalden om natten. 
 
Struer Kommune har ikke erfaring for at kvægbrug giver anledning til lysgener.  
 
Struer Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår, der gør det muligt, at stille krav om en 
undersøgelse af de forskellige lyskilder på husdyrbruget og en handleplan for afhjælpning 
af væsentlige lysgener. 
 

På baggrund af ovenstående er der stillet følgende vilkår: 

12. Hvis Struer Kommune vurderer, at husdyrbruget giver anledning til væsentlige 
lysgener, skal den ansvarlige for husdyrbruget lade udarbejde en redegørelse for 
de forskellige lyskilder og en handleplan for, hvordan væsentlige lysgener kan af-
hjælpes. Husdyrbruget er ansvarligt for at gennemføre de foranstaltninger, der 
skal til for at afhjælpe lysgenerne. Det er også husdyrbruget, der skal afholde de 
udgifter, der er forbundet med foranstaltningerne. 
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7. Ammoniak, natur og bilag IV arter 
Nedenstående afsnit indeholder vurderinger af husdyrbrugets påvirkning af beskyttet natur 
som følge af den ammoniakemission, der sker fra husdyrbrugets stalde og gødningsopbe-
varingsanlæg. 

7.1 Ammoniak og natur 
Husdyrbrugets ammoniakemission må ikke give anledning til væsentlige virkninger på be-
skyttet natur og må derfor heller ikke skade bevaringsmålsætningen for internationale na-
turbeskyttelsesområder. 
 
Beskrivelse og vurdering 
I ansøgningen har ansøger redegjort for hvilken ammoniakbelastning husdyrbrugets pro-
duktion medfører på den beskyttede natur og har vurderet denne i forhold til beskyttelsesni-
veauerne, der er fastlagt i husdyrbrugloven. 
 
Husdyrbrugloven indeholder krav om maksimal totaldeposition af ammoniak til kategori  
1-, 2- og 3-natur. Kravene fremgår af nedenstående. Struer Kommune har kontrolleret, at 
forudsætningerne for beregningerne er korrekte. 
 
Samlet ammoniakdeposition  
Den samlede ammoniakemmision er uændret 4.659 kg NH3-N pr. år, hvorfor den samlede 
deposition ligeledes er uændret de seneste 8 år. 
 
Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 områder (kategori 1 natur) 
Kategori 1-natur er ammoniakfølsomme naturtyper, beliggende inden for internationale na-
turbeskyttelsesområder (de såkaldte Natura 2000-områder). Det er de ammoniakfølsomme 
Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området og 
som Naturstyrelsen har kortlagt i forbindelse med Natura 2000-planlægningen. Derudover 
er det heder og overdrev, der er § 3 beskyttede efter naturbeskyttelsesloven og som er be-
liggende indenfor et Natura 2000-område.  
 
Depositionen af ammoniak fra husdyrbruget (stald og lager) inklusiv det ansøgte (totaldepo-
sitionen) til kategori 1-natur må maksimalt være: 
 

1. 0,2 kg N pr. ha pr. år, hvis der er flere end 1 andet husdyrbrug i nærheden  
2. 0,4 kg N pr. ha pr. år, hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden 
3. 0,7 kg N pr. ha pr. år hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden 

 
Antallet af husdyrbrug i nærheden jf. ovenstående punkter, skal opgøres som følgende: 

1. antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 150 kg NH3-N pr. år inden for 
200 m, 

2. antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 450 kg NH3-N pr. år inden for 
200-300 m, 

3. antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 750 kg NH3-N pr. år inden for 
300-500 m, 

4. antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 1.500 kg NH3-N pr. år inden 
for 500-1.000 m, og 
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5. antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 5.000 kg NH3-N pr. år inden 
for 1.000-2.500 m. 

Der er mere end 3,3 km til nærmeste kategori 1-natur fra Birkildvej 13. Det er habitatnatur 
beliggende i Natura 2000-område nr. N224 Flynder Å og heder i Klosterhede plantage. To-
taldepositionen på kategori 1-natur er beregnet til 0,0 kg N/ha/år og kravet til ammoniak-
deposition for Kategori 1-natur er opfyldt. 
 
Større ammoniakfølsomme naturtyper udenfor Natura 2000-områder (kategori  
2-natur) 
Kategori 2-natur er nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for 
internationale naturbeskyttelsesområder.  
Det drejer sig om: 

 højmoser, 
 lobeliesøer, 
 heder der er større end 10 ha, og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og 
 overdrev der er større end 2,5 ha og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens  

§ 3. 
 
Det er dog kun heder og overdrev, der i sig selv er større end de nævnte størrelser, der er 
kategori 2-natur. 
 
Kravet til totaldepositionen af ammoniak fra det ansøgte må på kategori 2-natur maksimalt 
være på 1 kg N/ha/år.  
 
Den nærmeste kategori 2-natur er et hedeareal der ligger ca. 3,4 km sydvest for og et over-
drev beliggende ca. 3,6 km nord for Birkildvej 13. Der er beregnet en total ammoniakdepo-
sition på begge kategori 2-arealer på 0,0 kg N/ha/år. Kravet er dermed opfyldt. 
 
Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3-natur) 
Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller ka-
tegori 2-natur, og som er:  

 hede omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 
 mose omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 
 overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 
 ammoniakfølsom skov  

 
Kommunen vurderer konkret, om der skal fastsættes vilkår om en maksimal merdeposition, 
og hvad det nødvendige krav til max. merdeposition skal være. Kravet må dog ikke være la-
vere end en max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.  
 
Der ligger en kategori 3-hede, Birkild Hede, ca. 450 meter syd for Birkildvej 13. Ansøgnin-
gen viser, at merdepositionen er 0 kg N/ha/år for det ansøgte. Derfor sker der ingen væ-
sentlig ammoniakbelastning af den § 3 beskyttede hede, som følge af det ansøgte. 
Beregningerne viser også, at totaldepositionen på kategori 3-natur heller ikke overstiger 1 
kg N/ha/år. Totaldepositionen er beregnet til blot 0,2 kg N/ha/år.  
 
Ammoniakfølsom skov 
Ved en ammoniakfølsom skov forstås blandt andet et areal, der har været bevokset med 
træer i mere end ca. 200 år, så der er tale om gammel ”skovbund”. 
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Der ligger flere potentielt ammoniakfølsomme skove sydøst for Birkildvej 13.  
Da der ikke er nogen merdeposition fra anlægget, er der ikke vurderet yderligere på de po-
tentielt ammoniakfølsomme skove.  
 
Samlet vurdering 
Struer Kommunes samlede vurdering i forhold til beskyttet natur er, at de vilkår, der er stil-
let til produktionsarealet, er tilstrækkelige til at fastholde de forudsætninger, der ligger til 
grund for beregningerne af belastningen af ammoniakfølsom natur. 
 

På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår.  
 

 

7.2 Påvirkning af arter med særlige beskyttelseskrav (Bilag IV arter) 
 
Beskrivelse og vurdering 
Habitatdirektivet forpligtiger medlemslandene til en streng beskyttelse af en række dyre- 
og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. habitatbekendtgørelsens § 11, stk. 1, nr. 1 og 
nr. 2. Denne beskyttelse skal sikre, at arterne bl.a. ikke jages og indsamles samt, at arter-
nes raste- og ynglesteder ikke beskadiges eller ødelægges. 
 
Vurderingen af om arternes yngle- og leveområde ødelægges, skal ses ud fra en bredere 
økologisk forståelse (vedvarende økologisk funktionalitet), således kan der for et lokalom-
råde være flere yngle- og rasteområder, og et projekt kan derfor gennemføres så længe 
den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på mindst samme ni-
veau. 
 
Følgende arter kan tænkes at forekomme i Struer kommune: 
 

 spidssnudet frø 
 stor vandsalamander  
 strandtudse 
 odder 
 birkemus 
 markfirben 
 ulv 
 flagermus (vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trold-, skimmel-, langøret- og brun-

flagermus)  
 
Da der udelukkende sker en godkendelse af det allerede eksisterende produktionsareal og 
da der ikke sker en ammoniakbelastning over beskyttelsesniveauerne i husdyrbrugloven, 
vurderer Struer Kommune, at projektet vil have en neutral effekt på alle ovenstående arter. 
 
Samlet vurdering 
Struer Kommune vurderer, at projektet ikke vil kunne skade Habitatdirektivets bilag IV-ar-
ter og heller ikke vil ødelægge disse arters leve-, yngle- eller rastesteder. 
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8. Bedste tilgængelige teknik (BAT) og renere teknologi 
Med husdyrbrugloven er det blandt andet et mål at fremme anvendelsen af den bedste til-
gængelige teknik – BAT og herunder renere teknologi. 
 
For husdyrbrug, der ikke er IE-brug, skal der alene vurderes BAT i relation til ammoniakpå-
virkning 
 
BAT-krav til ammoniakemission er med den reviderede husdyrlov gældende fra 1. august 
2017 lagt sammen med det generelle ammoniakreduktionskrav til ét samlet krav for husdyr-
brug, som har en samlet ammoniakemission på mere 750 kg NH3-N pr. år.  
 
BAT er ikke en statisk størrelse men derimod en retlig standard, der ændrer sig som følge 
af den teknologiske udvikling. Ved stillingtagen til BAT skal ansøger og kommune derfor 
inddrage de muligheder, som udviklingen inden for miljøteknologi medfører i forhold til be-
grænsning af forurening fra husdyrbrug. Kravet om begrænsning af forurening ved anven-
delse af BAT bidrager derfor til at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed. 
 
Det er en integreret del af BAT, at der i forbindelse med fastlæggelsen af BAT-niveauet, 
skal foretages en vurdering af, hvad der i almindelighed er økonomisk og teknisk muligt for 
den enkelte branche. Dermed er det branchens generelle økonomiske formåen og ikke 
den enkelte landmands egen økonomi, som er afgørende for kommunens vurdering. 
 
De økonomiske omkostninger skal stå i et rimeligt forhold til miljøeffekten og derfor skal 
der ske en afvejning af, om der er proportionalitet, inden der stilles krav til BAT. Nogle tek-
nikker og teknologier er billigere for store husdyrbrug end for mellemstore husdyrbrug. 
 
De krav, som kommunen stiller på baggrund af BAT, gælder alle ansøgere inden for den 
pågældende branche uanset lokalitet. Det har derfor ikke betydning for fastlæggelsen af 
BAT, om det enkelte husdyrbrug ligger i nærheden af sårbare naturområder. 

8.1 Reduktion af ammoniakemissionen med BAT (HGB § 25) 
Ansøgers redegørelse for valg og fravalg af BAT fremgår af ansøgningen. 
 
Struer Kommune har fastlagt den maksimale emission ud fra den maksimale emission pr. 
m2 produktionsareal. Den maksimale emission er fastlagt samlet for alle staldafsnit og 
gødningsopbevaringsanlæg på husdyrbruget. 
 
Det er muligt i særlige tilfælde at fravige kravet, hvis ansøger har godtgjort, at kravet kon-
kret ikke vil være proportionalt som følge af den eksisterende indretning og drift  
(HGB § 25 stk. 5). 
 
Det samlede BAT-krav på 4.659 kg NH3-N/år svarer til den faktiske emission, da der ikke 
sker ændringer af produktionsarealet. Derfor er BAT-kravet overholdt. 
 
Der er ikke anvendt miljøteknologier i de eksisterende stalde ud over eksisterende staldsy-
stemer. Der er heller ikke anvendt anden renere teknologi. Begrundelsen for dette fremgår 
af nedenstående. 

8.2 Brugen af renere teknologi  
Ansøgers redegørelse for brugen af renere teknologi fremgår af ansøgningen. 
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Anvendelse af BAT (og renere teknologi) 
Struer Kommune skal ved vurderingen af ansøgningen sikre, at der er truffet de nødvendi-
ge foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste 
tilgængelige teknik. 
 
Det fremgår af ansøgningen, at BAT for udledning af ammoniak fra staldanlæg og gød-
ningsopbevaring er overholdt.  
 
Der er etableret teltoverdækning af gyllebeholderen fra 2012 som et frivilligt miljøtiltag. 
Overdækning er ikke nødvendigt for at opfylde BAT-kravet, og der er derfor ikke indregnet 
nogen ammoniakreducerende effekt af teltoverdækning i ansøgningen. 
 
Der er redegjort for fravalg af forskellige teknologier. Fravalg skyldes enten at teknologien 
ikke er relevant for kvægbrug eller at der ved beregning af omkostningerne pr. reduceret 
kg N, ikke er proportionalitet i at reducere udledningen af kg N yderligere, når der ikke 
etableres nybyggeri eller foretages ændringer i eksisterende stalde. 
 
Der er løbende fokus på miljøforbedringer, hvor det er teknisk og økonomisk muligt. 
 
Struer Kommune vurderer, at der er foretaget en tilstrækkelig individuel konkret vurdering 
af, hvad der er teknologisk og økonomisk muligt på husdyrbruget. Og det er Struer Kom-
munes vurdering at BAT-niveauet er overholdt.  
 
Spildevand, overfladevand og restvand 
Det er i ansøgningen beskrevet, hvordan spildevand, overfladevand og restvand bliver 
håndteret.  
Det vil være en god idé at have mulighed for at udsprinkle på flere arealer når perioder 
med store nedbørsmængder, gør at udsprinklingsarealet bliver vandmættet og derfor ikke 
kan anvendes til udsprinkling 
 
Struer Kommune vurderer, at den ansvarlige for husdyrbruget har fokus på løsninger, der 
mindsker risikoen for forurening af overfladevand og grundvand. 
 
Forbrug af olie, el og vand  
Det er beskrevet i bilag 1 til ansøgningen, at der ikke forventes store ændringer i forbruget 
af dieselolie, elektricitet og drikkevand i forhold til det forbrug, der fremgår af den gælden-
de miljøgodkendelse. 
Det er beskrevet at energiforbruget løbende søges begrænset ved anvendelse af lavenergi 
lysstofrør og moderne teknisk udstyr med lavt energiforbrug. 
 
Det er BAT at registrere og minimere energiforbrug. Struer Kommune vurderer, at husdyr-
bruget løbende iværksætter tiltag for at minimere energiforbruget. 
 
Hvis der én gang i kvartalet bliver ført regnskab med forbruget af vand og el, sikrer det, at 
den ansvarlige for husdyrbruget i hverdagen har fokus på energieffektivitet og vandbespa-
relse. Derved vil chancen for hurtigere at opdage eventuelle lækager og defekter forøges. 
 
Derfor stiller Struer kommune vilkår om kvartalsvis registrering af forbruget af el og vand. 
 
Egenkontrolvilkår for dette fremgår af afsnittet om egenkontrol og dokumentation. 
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Kommunens samlede vurdering af BAT og renere teknologi 
Struer Kommune vurderer på baggrund af ovenstående redegørelser og vurderinger, at 
husdyrbruget anvender den bedste tilgængelige teknik set i forhold til, hvad der er praktisk 
og økonomisk muligt i branchen og i forhold til den miljøgevinst, der kan dokumenteres op-
nået ved brug af den pågældende teknik. 
 
Struer Kommune vurderer også, at husdyrbruget har fokus på anvendelsen af renere tek-
nologi og har indført forskellige tiltag, der understøtter det løbende arbejde med indførel-
sen af renere teknologi. 
 

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 

13. Mindst én gang hvert kvartal skal husdyrbrugets forbrug af el og vand noteres/re-
gistreres. Se også egenkontrolafsnittet. 
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9. Egenkontrol og dokumentation 
Af dette afsnit fremgår det, hvilke dokumenter og registreringer, som husdyrbruget fremover 
skal opbevare og eventuelt fremvise for tilsynsmyndigheden for at dokumentere at vilkåre-
ne i miljøgodkendelsen er overholdt. 
 
Beskrivelse og vurdering 
For at sikre at farligt affald bliver afleveret de rigtige steder, er der stillet vilkår om opbeva-
ring og fremvisning af kvitteringer for afleveringen. 
 
De lovpligtige tilsyn med husdyrbruget har blandt andet som formål at sætte fokus på at 
fremme brugen af renere teknologi. Derfor skal den ansvarlige for husdyrbruget kunne frem-
vise dokumentation for at vilkåret om kvartalsvise aflæsninger af strøm og vandforbrug bli-
ver udført i praksis. Den nærmere udformning af dokumentationen aftales med tilsynsmyn-
digheden.  
 
Som et led i fokus på renere teknologi, skal husdyrbruget mundtligt kunne redegøre for 
service og vedligehold af strømforbrugende apparater på husdyrbruget. 
 
For at sikre naboer, er der stillet vilkår om, at der ved væsentlige fluegener som følge af hus-
dyrbruget kan stilles krav om, at der skal føres en journal for, hvordan og hvornår fluebe-
kæmpelsen bliver foretaget.  
 

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 

14. Kvitteringer for aflevering af farligt affald skal opbevares på husdyrbruget i mini-
mum 3 år og kunne fremvises for tilsynsmyndigheden. 

15. De kvartalsvise aflæsninger af el- og vandforbrug skal opbevares i 3 år og kunne 
fremvises hvis tilsynsmyndigheden forlanger det. Formkrav til aflæsningerne afta-
les nærmere med tilsynsmyndigheden. 

16. Hvis tilsynsmyndigheden konstaterer, at der er så væsentlige gener i form af fluer, 
at det er nødvendigt med særlige tiltag, kan kommunen stille krav om, at der skal 
føres en journal over fluebekæmpelsen. Indholdet af journalen skal aftales med 
tilsynsmyndigheden. 

17. Husdyrbruget skal overfor tilsynsmyndigheden mundtligt kunne redegøre for ved-
ligeholdelsen af højtryksrensere, kompressorer m.v. 
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10. Befolkningen og menneskers sundhed 
En ansøgning efter § 16 a skal omfatte en miljøkonsekvensrapport. Af denne skal det 
fremgå hvilke væsentlige direkte og indirekte virkninger det ansøgte har på befolkningen 
og menneskers sundhed. 
 
Da der ikke foretages ændringer i husdyrbruget i forbindelse med denne miljøgodkendel-
se, vil det ansøgte, ikke medfører væsentlige påvirkninger på befolkningen og menne-
skers sundhed. 
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11. Grænseoverskridende virkninger 
Godkendelses- og tilladelsesmyndigheden skal foretage en vurdering af, om det ansøgte 
indebærer en risiko for grænseoverskridende virkninger. Ifølge IE-direktivet har et anlæg 
grænseoverskridende virkninger, hvis anlægget kan få en betydelig negativ indvirkning på 
miljøet i en anden EU-medlemsstat. 
 
Struer Kommune vurderer, at det ansøgte, alene på grund af afstanden, ikke vil give an-
ledning til væsentlige virkninger på miljøet i en anden EU-medlemsstat.  
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Bilag 
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Bilag 1 Beliggenhed 
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Bilag 2 Produktionsareal og gødningsopbevaring 
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Bilag 3 Kategori 1-natur, kategori 2-natur og kategori 3-natur 
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Bilag 4 Bilag til ansøgningen 
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