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Ikke teknisk resumé  

 
På vegne af Tage Andersen har Sagro den 1. oktober 2020 ansøgt om en tilladelse efter 
husdyrbruglovens § 16 b til den eksisterende produktion af slagtesvin på husdyrbruget 
Beliggende Fælledvej 3, Barslev, 7790 Thyholm. 
 
Da den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget er på 1.310,1 kg NH3-N/år, skal hus-
dyrbruget have en miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b.  
 
Der vil ikke blive opført nyt staldbyggeri, da der blot er tale om en godkendelse af de eksi-
sterende forhold.  
 
Af biaktiviteter findes en 10 kW husstandsvindmølle på ejendommen. 
 
Godkendt produktionsareal 
Det godkendte produktionsareal forbliver uændret 537 m2. 
 
Tidligere godkendelser 
Ejendommen er ikke tidligere miljøgodkendt.  
 
Denne miljøtilladelse 
Der er nu søgt om en miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b. Ansøger ønsker ikke at 
foretage ændringer på husdyrbruget, men blot en tilladelse efter reglerne i husdyrbrugloven, 
som er baseret på m2 produktionsareal. Dermed opnås der mere fleksibilitet med hensyn til 
antal producerede slagtesvin og til afgangsvægt.  
 
Tilladelsen bygger på husdyrbrugets ansøgning med bilag1 og supplerende oplysninger ind-
kommet i forbindelse med sagsbehandlingen.  
 
I tilladelsen er der redegjort for de miljømæssige konsekvenser af det ansøgte, og der er 
redegjort for husdyrbrugets anvendelse af bedste tilgængelige teknik.  
 
Der er i tilladelsen stillet en række vilkår som sikrer, at husdyrbruget kan drives uden at 
påvirke miljøet væsentligt.  
 
Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder be-
folkning, flora, fauna, vandmiljø, landskab og kulturmiljø samt ressourceforbrug. 
 
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. 
 
 
 

 
1 Ansøgningsskema 220651 af 1. oktober 2020 med tilhørende bilag,  
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1. Tilladelsen med vilkår 

1.1 Ansøgning om tilladelse 
Struer Kommune har den 1. oktober 2020 modtaget en ansøgning om en § 16 b tilladelse 
efter husdyrbrugloven til produktionen af slagtesvin på husdyrbruget beliggende Fælledvej 
3, Barslev, 7790 Thyholm.  
 
Ansøgningen om tilladelse er baseret på de oplysninger, der er indsendt i husdyrgodken-
delse.dk i ansøgningen med nr. 220651 - version 1.  
 
Struer Kommune har senest været på miljøtilsyn den 8. juli 2020.  

1.2 Tilladelse efter § 16 b  
Tilladelsen omfatter husdyrbrugets produktionsanlæg med tilhørende anlæg til opbevaring 
af husdyrgødning og foder. 
 
Der er i tilladelsen stillet vilkår, der sikrer, at husdyrbruget 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 tilladelsen. 
 
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).  

 
Godkendelser i forhold til anden lovgivning (f.eks. efter byggeloven, planloven, m.v. samt 
ændringer i afledning af spilde- og overfladevand efter miljøloven) skal husdyrbruget 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 tilladelse. 
 
Medmindre andet er anført, gælder vilkårene fra det tidspunkt, hvor tilladelsen er taget i 
brug.  

 
Lovgrundlag 
Ansøgningen er behandlet efter reglerne i Husdyrbrugloven2 med tilhørende bekendtgø-
relse3 og vejledning. Derudover er der foretaget en vurdering af ansøgningen efter reg-
lerne i habitatbekendtgørelsen4. Ifølge denne skal kommunen, før der bliver meddelt en til-
ladelse eller godkendelse til et husdyrbrug, vurdere om projektet i sig selv, eller i forbin-
delse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.  

 
 
 

 
2 Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 1. maj 2019 
3 Bekendtgørelse nr. 2.256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 
4 Bekendtgørelse nr. 1240 af 24. oktober 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 tilladelsen efter § 16 b. 

 

Dyretyper og produktionsareal 
 
1. Fordelingen af dyretyper, staldsystemer og størrelsen af produktionsarealet i det en-

kelte staldafsnit, skal svare til nedenstående og må ikke ændres uden en forudgå-
ende godkendelse/tilladelse fra tilsynsmyndigheden. 

 

 
 

 

 

Opbevaring af olie- og kemikalieaffald 
 
2. Olie- og kemikalieaffald på husdyrbruget skal opbevares i tæt emballage beregnet 

til formålet og være tydeligt mærket med angivelse af indhold. Oplaget må ikke med-
føre 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 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 
forurening, er også acceptabel. 

 
 Eventuelt spild skal opsamles af velegnet adsorptionsmateriale og bortskaffes som 

farligt affald. 
 Se afsnit 10 med egenkontrol vilkår. 

Støj 
 
3. Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjni-

veau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste be-
boelses opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier: 
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Tidsrum 
Grænseværdi  
dB(A) 

Reference- 
tidsrummet 

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 

 
Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller be-
regnet i punkter 1,5 m over terræn. 
Referencetidsrummet er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksi-
malværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. 
 

4. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at græn-
seværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal 
sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene un-
der målingen/beregningen.  

 
Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern 
støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte labora-
torier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vej-
ledninger 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. 

Fluer 
 
5. Den ansvarlige for husdyrbruget skal sørge for effektiv fluebekæmpelse i overens-

stemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agro-
økologi.  

 Se afsnit 10 om egenkontrol vilkår. 

BAT  
 
6. Der skal på husdyrbruget, indenfor et år fra tilladelsen er meddelt, foretages et 

energieftersyn af et energiselskab eller en energikonsulent, hvor de energiforbrug-
ende processer på husdyrbruget gennemgås. Der skal udarbejdes en rapport som 
indeholder resultater og eventuelle konkrete energispareforslag. Rapporten skal 
være til rådighed for tilsynsmyndigheden.  
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7. Hvis der anvendes højtryksrensere, kompressorer og lignende skal disse holdes 
ved lige, så strømforbruget bliver minimeret. Husdyrbruget skal mundtligt kunne 
redegøre for vedligeholdelsen overfor tilsynsmyndigheden. 

8. Mindst én gang hvert kvartal skal husdyrbrugets forbrug af el og vand noteres/re-
gistreres. Se også egenkontrolafsnittet.  

Egenkontrol og dokumentation 
 
9. Kvitteringer for aflevering af farligt affald skal opbevares på husdyrbruget i mini-

mum 3 år og kunne fremvises for tilsynsmyndigheden. 

10. 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. 

11. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 9 af 40 

1.4 Offentlighed 
Foroffentlighedsfase 
Struer Kommune har vurderet, at § 16 b ansøgningen ikke skal annonceres. 
 
Partshøring og nabohøring 
Udkastet til tilladelse har været i høring hos ansøger og dennes konsulent.  
 
Ifølge Husdyrbruglovens5 § 56 stk. 1 skal udkastet i en 2 ugers nabohøring. 
 
Udkastet har været i høring hos ejere af og beboere i beboelser, der grænser matrikulært 
op til Fælledvej 3: 
 
Hovedvejen 108 
 
Der er foretaget 2 ugers nabo-/partshøring (§ 56 stk. 1 HBL) med frist for indgivelse af be-
mærkninger senest den 23. marts 2021.  
 
Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. 
 
Offentliggørelse 
Tilladelsen er offentliggjort den 14. april 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 
Tage Andersen, Fælledvej 3, 7790 Thyholm. 
Sagro att.: Per Lousdal 
 
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  
Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk 
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk  

 
5 Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1020 af 6 juli 2018 
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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 senest den 12. maj 2021.  Er klagen ikke modtaget senest kl. 23.59 på datoen 
for klagefristens udløb, kan klagenævnet beslutte at klagen ikke er indsendt rettidigt. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Struer Kommune på Klageportalen. 
 
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 Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Vejledning om gebyrordningen og gebyrets størrelse kan findes på Miljø- og Fødevarekla-
genævnets hjemmeside – https://naevneneshus.dk/. 
 
Hvis nogen klager over afgørelsen, vil dette blive meddelt ansøger. 
 
Ønsker du afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter annonceringen. 
 
 
På vegne af Struer Kommune 

 
Kristian Iversen 
Agronom 
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2. Baggrund for tilladelsen 

 
I det følgende beskrives en række juridiske forhold ved tilladelsen. Herunder faktuelle op-
lysninger vedrørende husdyrbruget - meddelelsespligt, gyldighed, retsbeskyttelse og hvad 
der skal til for at tilladelsen er udnyttet. 

2.1 Ophævelse af tidligere afgørelser 
Der er ikke tidligere meddelt tilladelser eller godkendelser efter husdyrbrugloven. Produkti-
onstilladelsen er fastlagt i forbindelse med miljøtilsyn i 2003. 
 
Når denne miljøtilladelse tages i brug, bortfalder alle tidligere meddelte afgørelser. Da der i 
praksis ikke sker ændringer og da husdyrbruget fremover vil være omfattet af den såkaldte 
stipladsmodel, betyder det, at denne miljøtilladelse betragtes som værende taget i brug, 
når tilladelsen er meddelt (forudsat at der ikke indkommer klager i klageperioden, i tilfælde 
af klager bortfalder tidligere afgørelser først, når klagenævnsafgørelsen foreligger). 

2.2 Meddelelsespligt 
Tilladelsen gælder for det ansøgte. Der må ikke ske ændringer i forudsætningerne for be-
regningerne i ansøgningen, før ændringerne er anmeldt til og godkendt af Struer Kommune. 
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 tilladelsen og bortfald 
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra datoen for meddelelsen. Hvis 
en del af tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del. 
 
En tilladelse, der omfatter byggeri, anses for at være udnyttet, når byggeriet er afsluttet. 
Hvis der ikke skal bygges nyt, vil tilladelsen blive anset for udnyttet, når det bliver konstate-
ret at det, der er givet tilladelse til, faktisk er gennemført (§ 49 husdyrgodkendelsesbe-
kendtgørelsen). 
 
Hvis en del af tilladelsen, efter den har været fuldt udnyttet, ikke har været helt eller delvist 
udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, 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. 

2.4 Retsbeskyttelse 
Med tilladelsen følger 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der fremgår af tilladelsen, fra den 
dato tilladelsen er meddelt (HBL § 40 stk.1).  
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3. Beliggenhed og planmæssige forhold 

 
I det følgende er der en beskrivelse/vurdering af husdyrbrugets placering i forhold til de fast-
lagte afstandskrav i husdyrbrugloven. Det er også vurderet, om eventuelt nyt byggeri er er-
hvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom og der er foreta-
get en vurdering i forhold til de landskabelige værdier. 

3.1 Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri 
Beskrivelse  
Der er ikke søgt om at etablere nyt byggeri i forbindelsen med tilladelsen. 

 
Vurdering 
Ikke relevant 

3.2 Landskabsforhold, bygninger og beplantning 
Beskrivelse 
Husdyrbruget ligger i det åbne land. Området er karakteriseret ved et bølget terræn præ-
get af landbrugsproduktion. Området er fattigt på naturområder. Små og store landbrug og 
beboelser ligger spredt i hele området.  
Ejendommen er synlig i landskabet og kan ses fra de omkringliggende veje. Hele ejen-
dommen er omkranset af læhegn. 
Driftsbygningerne ligger samlet og fremstår som en helhed.  
 

Vurdering 
Idet der ikke skal bygges nyt på husdyrbruget, sker der ikke en væsentlig påvirkning af land-
skabet som følge af projektet. 
 

På baggrund af ovenstående er der ikke stillet skærpende vilkår. 

 

3.3 Afstandskrav, bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v.  
Beskrivelse 
Ejendommen er beliggende i landzone. Der er søgt om en tilladelse til det eksisterende 
produktionsareal efter reglerne i den ændrede husdyrbruglov, der trådte i kraft pr. 1. august 
2017. 

 
Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er Fælledvej 5, der ligger ca. 220 meter syd-
vest for nærmeste stald på Fælledvej 3.  
  
Der er ca. 825 m til nærmeste samlede bebyggelse, Hovedvejen 100. Og nærmeste byzone 
er et erhvervsområde beliggende ca. 950 m sydsydøst for Fælledvej 3.  Afstandskrav om 50 
m til byzone, nabobeboelse m.v. efter husdyrgodkendelseslovens § 6 er overholdt.  
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Tabel 1 – Afstandskrav og faktiske afstande for eksisterende stalde, og gyllebehol-
der 

 Afstandskrav* (m) Faktisk afstand (m)  

Ikke almene vandforsyningsanlæg 25 m  >1.000 m 

Almene vandforsyningsanlæg* 50 m >2.500 m 

Vandløb/dræn/søer 15 m >15 m 

Offentlig og privat fællesvej 15 m Ca. 10 m 

Levnedsmiddelvirksomhed 25 m >1.000 m 

Beboelse på samme ejendom 15  > 15 m 

Naboskel 30 m ca. 35 m 

* Afstandskrav jf. § 8 i husdyrgodkendelsesloven, sammenholdt med aktuel afstand fra stald/gyllebeholder til det  
pågældende punkt.  

 
Tabel 2 - Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til diverse udpegninger
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Vurdering 
Kommunen skal sikre, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne 
på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, og at afstandskravene over-
holdes. 
 
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. 
 
Som det fremgår, er afstandskravene overholdt. 
 
Afstandskrav efter husdyrbruglovens § 7 
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. 

 
Som det fremgår, er alle afstandskrav overholdt på nær afstand til vej. Da der er tale om 
eksisterende, lovligt opførte anlæg, og da der ikke sker udvidelse af produktionsarealet, vur-
deres det at være uden betydning for det ansøgte. 
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4. Husdyrhold, staldanlæg og driftsforhold 

 
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 
Der sker ingen ændringer i bygningsmassen.   
Udover de nævnte staldbygninger er der maskinhus og foderlade.  
 
Fordelingen af produktionsarealerne fremgår af følgende tabel: 
 
Tabel 3 – Produktionsareal  
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Produktionsarealet er uændret på i alt 537 m2. 

 
Vurdering 
Dyretyper, staldsystemer og produktionsareal i de enkelte staldafsnit er forudsætninger for 
beregningerne i ansøgningen og fastholdes derfor ved nedenstående vilkår: 

 

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 

1. Fordelingen af dyretyper, staldsystemer og størrelsen af produktionsarealet i det en-
kelte staldafsnit, skal svare til nedenstående og må ikke ændres uden en forudgå-
ende godkendelse/tilladelse fra tilsynsmyndigheden. 

 

 
 
 

4.2 Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer 
I dette afsnit er det beskrevet hvilke råvarer og hjælpestoffer, der anvendes på husdyrbruget 
samt opgjort hvilke affaldsmængder, der fremkommer, og hvordan de sorteres og bortskaf-
fes. 

 
Beskrivelse 
Olie  
På ejendommen anvendes der olie, i form af diesel- og fyringsolie og smøreolie. Dieselolie 
anvendes til landbrugsmaskinerne i forbindelse med markarbejdet. Dieselolien opbevares i 
maskinhuset i en overjordisk tank på 1.200 liter fra 2014. Tanken er placeret på fast bund 
uden afløb. 
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Fyringsolie anvendes til opvarmning af staldene og stuehuset. Fyringsolien opbevares i en 
overjordisk tank på 1.200 liter fra 2010. Den er placeret i det aflåste rum, der også benyt-
tes til sprøjtemidler (for enden af svinestalden). Tanken er placeret på fast bund uden af-
løb.  
Smøreolie anvendes kun i begrænsede mængder, og opbevares i maskinhuset med fast 
bund uden afløb.  
 
Olieskift på maskiner foretages på maskinværksted, hvor spildolie og oliefiltre bortskaffes. 
 
Pesticider  
Pesticider opbevares i aflåst kemikalierum i enden af svinestalden. Vask og påfyldning af 
sprøjte sker i marken. Påfyldning af sprøjten sker så der ikke er risiko for tilbageløb til 
vandforsyningen. Nødvendige pesticider bruges op i ejendommens drift, hvorved der nor-
malt ikke er pesticidaffald til bortskaffelse. Hvis reglerne ændres, så et pesticid, der tidli-
gere har været benyttet på ejendommen, bliver ulovligt at bruge, bortskaffes eventuelle re-
ster hurtigst muligt på kommunens genbrugsplads.  
  
Medicin  
Medicinen opbevares i et køleskab i stalden. Medicinaffald, kanyler og andet veterinært af-
fald opbevares i lukket beholder, der afleveres på kommunens genbrugsplads. 
 
Affald  
Det er begrænset hvor meget affald, der er på ejendommen.  
Erhvervsaffald sorteres og afleveres på kommunens genbrugsplads.  
Farligt affald sorteres og afleveres på kommunens genbrugsplads.  
Der er normalt ikke olieaffald på ejendommen, fordi olieskift på maskiner foretages på ma-
skinværksted, hvor spildolie og oliefiltre bortskaffes. 
 
Døde dyr  
Døde dyr opbevares overdækket af et kadaverdækken på plads syd for gyllebeholderen. 
Placeringen af afhentningsstedet ligger ugeneret i forhold til nabobeboelser og forbipasse-
rende. Døde dyr tilmeldes til afhentning af DAKA, senest 24 timer efter dødsfaldet er kon-
stateret. 
 
Vand  
Vandforbruget på denne bedrift anvendes primært til drikkevand og vask af stalde. Ved 
fuld udnyttelse af staldanlægget vil vandforbruget stige, som følge af flere dyr. Der anven-
des vand fra Thyholm Vandværk.  
I alle stalde anvendes der vandventiler over krybbe, hvorved vandspild undgås. Lækager 
identificeres, stoppes og repareres hurtigst muligt. 
 
Energi 
På ejendommen anvendes der energi i form af el, dieselolie og fyringsolie. Elforbruget an-
vendes hovedsageligt til ventilation, belysning, vask med højtryksrenser og udfodring. Af 
energibesparende teknikker kan nævnes, trinløs styring af ventilationen.  
Udendørs belysning ved gårdspladsen er dagslysstyret, og ved maskinhuset er det kun 
tændt, når det er nødvendigt for arbejdet. Diesel anvendes til maskiner til mark-driften. Fy-
ringsolie anvendes til opvarmning af stalde og stuehuset.  
 
Vurdering 
Registrering af affaldshåndtering og dermed fokus på mere genanvendelse vil være renere 
teknologi. Med disse tiltag øger husdyrbruget både de miljømæssige og driftsøkonomiske 
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fordele ved et mindre forbrug og en større genanvendelse af affald. Desuden vil fokus på 
renere teknologi i nyinvesteringer være miljørigtigt og medvirke til en effektiv drift af hus-
dyrbruget.  
 
Opbevaringen af råvarer, der kan give anledning til gener eller forurening, bliver kontrolleret 
af tilsynsmyndigheden på tilsynene med husdyrbruget. Det samme er tilfældet for opbeva-
ring og sortering af det affald, der ikke betegnes som farligt affald. 
 
Det farlige affald, der bliver produceret og opbevaret på husdyrbruget, selv om det er be-
grænsede mængder, kan udgøre en risiko for jord, grundvand og overfladevand, hvis det 
ikke bliver opbevaret og håndteret korrekt. Af Struer Kommunes regulativ for erhvervsaffald 
fremgår en række retningslinjer for opbevaringen og håndtering af farligt affald. 
 
Struer Kommune fastholder disse retningslinjer i følgende vilkår til opbevaring af olie- og 
kemikalieaffald og andet farligt affald. 
 

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 

2. Olie- og kemikalieaffald på husdyrbruget skal opbevares i tæt emballage beregnet 
til formålet og være tydeligt mærket med en angivelse af indhold. Oplaget må ikke 
medføre 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 sikkerhed 
mod forurening, er også acceptabel. 

 
 Eventuelt spild skal opsamles af velegnet adsorptionsmateriale og bortskaffes som 

farligt affald. 
 
 Se afsnit 10 med egenkontrol vilkår. 
 

 

4.3 Driftsforstyrrelser og uheld 

 
Beskrivelse 
For at minimere risikoen for nedsivning af stoffer til grundvandet samt beskyttelse af det 
omgivende miljø, er der redegjort for procedure for håndtering af gylle, kemikalier og olie 
ved uheld på husdyrbruget.  

 
Redegørelse for mulige uheld:  
Umiddelbare risici for uheld i forbindelse med driften, der kan medføre en øget forurening, 
vil være: brand, uheld med eller ved gyllebeholderne, herunder f.eks. beskadigelse af gyl-
lebeholderne ved strejfen eller påkørsel, eller på anden måde ved lækage eller overløb, 
der vil medføre udsivning af gylle. Eller spild af kemi eller olie.  
Kontrol med gødningsmængder, gødningsanvendelse, antal dyr etc. udføres efter gæl-
dende lovkrav (gødningsregnskab og husdyrindberetning) og kontrolleres af NaturErhverv. 
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Anvendelse og udarbejdelse af mark-/gødningsplaner er et af hovedpunkterne i BAT-kra-
vene. Det opfyldes til fulde. Det er et styringsredskab, der sikrer, at afgrøderne gødes efter 
behov, at gødning tilføres markerne, når vejret tillader det, så næringsstofudledningen til 
det omgivende miljø minimeres. 
 

Minimering af risiko for uheld  
Hvis der sker spild af olie under påfyldning, eller hvis det der sker, ikke umiddelbart kan 
fjernes ved afgravning eller ved brug af sugemateriale (savsmuld eller grus), vil Alarmcen-
tral (tlf. 112) blive kontaktet. Hvis der er mistanke om, at olie eventuelt kan sive ud af tan-
ken, vil tanken blive tømt for olie. Hvis det drejer sig om en mængde, som ejer ikke selv 
har mulighed for at fjerne, vil enten Alarmcentralen eller en slamsuger, der må tage imod 
olieaffald, blive kontaktet, så tanken kan blive tømt. Hvis der er sket spild, der ikke kan fjer-
nes, vil både Struer Kommunes Miljøafdeling og Alarmcentralen (tlf. 112) blive kontaktet.  
 
Sprøjtemidler opbevares i et aflåst rum med fast bund. Hvis der sker spild af sprøjtemidler, 
der ikke kan opsamles, vil Alarmcentralen eller Struer Kommunes Miljøafdeling blive kon-
taktet.  
 
Gyllebeholderne er underlagt 5-års kontrol, hvor en kontrollant kontrollerer beholderens 
tæthed og kabler over og under terræn. Derudover er gyllebeholderne placeret sådan, at 
den ofte er under opsyn for eventuelle revner, rust på synlige kabler, gylleudsivninger og 
andet. Der er monteret alarm på gyllebeholderen. Ved påkørsel eller strejfen af gyllebehol-
derne med maskiner eller andet vil eventuelle revner blive tilset med det samme og udbed-
ret straks. Hvis revnen ikke kan udbedres ved egen hjælp, vil beholderproducenten blive 
kontaktet om assistance.  
Gylletankene tømmes med selvlæssende gyllevogne påmonteret sugekran.  
 
Minimering af gene og forurening ved uheld  
Hvis gyllebeholderen skulle springe, vil alarmcentralen på tlf.: 112 blive kontaktet øjeblik-
keligt.  
Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for at ske en større forurening af 
omgivelserne, vil alarmcentralen straks blive kontaktet på tlf.: 112.  
I tilfælde af lækage på gyllebeholderen er der risiko for at gylle vil løbe i vandløbet ca. 80 
m nord for gylle-beholderen. Derfor er der monteret en alarm, der advarer om udslip af 
gylle. Gyllebeholderen er 750 m3 og ca. halvdelen er under jorden. Det begrænser hvor 
meget gylle, der kan løbe ud. Der er en rendegraver på ejendommen, der i tilfælde af ud-
løb af gylle kan bruges til at inddæmme gyllen. 
 
Vurdering 
Det er ifølge husdyrbrugloven ikke et krav, at der skal foreligge en beredskabsplan. Men 
Struer Kommune anbefaler, at man udarbejder en beredskabsplan, så man er godt klædt 
på i forhold til at håndtere eventuelle uheld. 
 
Det vurderes, at ansøger med ovenstående redegørelse har fokus på at mindske risikoen 
for at mennesker og dyr lider overlast, eller at der opstår gener for eller forurening af omgi-
velserne i tilfælde af driftsforstyrrelser eller uheld. 
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5. Gødningsproduktion – 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  
Beskrivelse 
Der produceres kun flydende husdyrgødning på ejendommen. 
 
Al husdyrgødning afsættes til biogas, og der modtages afgasset gylle retur til udbringning 
på ejendommens arealer. 
Den flydende husdyrgødning fra staldene pumpes til fortanken, hvorfra det afhentes til bio-
gas. Den afgassede gylle leveres tilbage af Biogasselskabets tankbiler i den eksisterende 
gyllebeholder. 
 
Al omlastning af gylle sker med gyllevogn med fastmonteret kran, hvor pumpen sidder på 
gyllevognen, og der sker en automatisk tømning af pumperøret. Omlastningen sker altid 
under opsyn. 
 
Gyllebeholderen vil fortsat være med flydelag efter de gældende regler. 
 
Gyllebeholderen er etableret i 1991, og er på 750 m3 og har et overfladeareal på ca. 188 
m2.   
Seneste beholderkontrol er udført i 2016. 
 
Vurdering 
Struer Kommune vurderer, at husdyrbrugets håndtering og opbevaring af husdyrgødning 
ikke giver anledning til at stille skærpede vilkår til husdyrbrugets gødningshåndtering og op-
bevaring. 
 

På baggrund af ovenstående er der ikke stillet skærpende 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 og fluer. 

6.1 Lugt 
Beskrivelse 
Lugt kan stamme fra staldene, samt fra opbevaring, transport og udbringning af husdyr-
gødning.  
Der er mekanisk ventilation, der er i drift hele året i alle stalde.  
Omrøring af gyllebeholderen foretages før udbringning på markerne primært om foråret. 
 
Lugtemissionen er beregnet i husdyrgodkendelse.dk ud fra oplysningerne om det ansøgte 
produktionsareal. Geneafstanden er overholdt i forhold til nærmeste nabo uden landbrugs-
pligt, samlet bebyggelse og byzone. 
 
Lugtberegningerne fra ansøgningsskemaet fremgår af nedenstående tabel:  
 
Tabel 4 – Oversigt over lugtberegninger 

Bebyggelse Model Korrigeret  
geneafstand 
(Beregnet mini-
mums afstand) 

Gennemsnits- 
afstand fra 
lugtcentrum 
 (Vægtet) 

Fælledvej 5 
(uden landbrugspligt) 

Ny 112 meter 244,2 meter 

Samlet bebyggelse 
(Hovedvejen 100) 

Ny 197,3 meter 855,2 meter 

Byzone eller sommer-
husområde 
(Floulev) 

FMK 274,2 meter 945 meter 

 
Lugtkonsekvenszone er beregnet til 339 meter. 
 
Nærmeste nabo uden landbrugspligt, som ikke er ejet af ansøger, er Fælledvej 5.  
 
Nærmeste beboelse uden landbrugspligt, der sammen med mere end 6 andre beboelser 
udgør en samlet bebyggelse, er Hovedvejen 100. Afstanden hertil skal være mindst 197,3 
meter. Da den faktiske afstand er ca. 855 m fra lugtcentrum, er kravet opfyldt. 
 
Nærmeste byzone eller sommerhusområde er industriområdet ved Floulev beliggende ca. 
945 meter sydøst for Fælledvej 3. Afstanden til byzone skal være minimum 274,2 meter 
ifølge lugtgeneberegningerne. Derfor er kravet opfyldt. 
 
Vurdering 
De fastlagte genekriterier er et udtryk for, hvor meget lugt omboende i forskellige typer be-
boelsesområder må udsættes for, før det kan betegnes som værende ”væsentlige lugtge-
ner”. 
 
Ovenstående viser, at lugtgeneafstanden er overholdt for alle områdetyper. 
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Struer Kommune vurderer, at de forudsætninger, der er anvendt for beregningerne af lugt-
gener 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 
staldanlæg på andre ejendomme, hvorfra der er en ammoniakemission på mere end 750 
kg NH3-N pr år. Dette er ikke tilfældet her. 
 
Den primære kilde til lugt fra husdyrbruget er fra dyrene og deres opholdsareal. 
Vurderingen af lugt i forhold til omboende er derfor alene vurderet ud fra staldanlæggene til 
dyreholdet. 
 
Lugtgener fra opbevaringsanlæg og lugtgener ved udbringning af husdyrgødning indgår der-
for ikke i beregningerne og skal søges begrænset ved at følge de generelle regler for ek-
sempel for flydelag på gyllen i gyllebeholderen og regler omkring udbringningstidspunkter i 
forhold til byzone.  
 
Da der ikke er anvendt særlige forudsætninger for beregningerne ud over produktionsareal, 
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 yderligere 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. 
 
Beskrivelse 
Støj og støjkilder:  
De væsentligste støjkilder på et svinebrug er staldventilation, gyllepumper, foderleveran-
cer, støj fra transporter, m.v.  
 
Alle svinestalde er med mekanisk ventilation, der kører året rundt.  
 
Indblæsning af foder foregår af kort varighed. 
Al gyllen afhentes i tankbiler til biogas.  
 
Vurdering 
For at beskytte naboer mod støj, er der stillet vilkår om, hvilke støjgrænser husdyrbruget 
skal overholde. Der er ikke foretaget støjberegninger, og det faktiske støjniveau er derfor 
ikke kendt. 
 
Følgende værdier for støjbelastning skal overholdes, målt ved nabobeboelser med de til-
hørende opholdsarealer og angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtrykniveau i 
dB(A): 
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Tabel 5 - Støjgrænser 

Tidsrum 
Grænseværdi  
dB(A) 

Reference- 
tidsrummet 

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 

 
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 er også vurderet, at sådanne målinger kun kan forlanges fore-
taget 1 gang årligt, medmindre der er særlige forhold, der kan retfærdiggøre det. 

 

På baggrund af ovenstående er der følgende vilkår: 
 
3.          Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede 

støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nær-
meste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende værdier: 

 

Tidsrum 
Grænseværdi  
dB(A) 

Reference- 
tidsrummet 

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 

 
Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller be-
regnet i punkter 1,5 m over terræn. 
Referencetidsrummet er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens mak-
simalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. 

4. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at 
grænseværdierne 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 – eks-
tern støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte 
laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gæl-
dende vejledninger fra Miljøstyrelsen, 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 
udenfor husdyrbrugets grund og under de mest støjbelastede driftsforhold – eller 
efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. 

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

 

6.3 Støv og transport 
Der foretages en vurdering af de eventuelle støvgener, der måtte forekomme på husdyr-
bruget. Desuden er der vurderet på til- og frakørselsforholdene i forbindelse med de nød-
vendige transporter, der er forbundet med driften af husdyrbruget. 
 
Beskrivelse 
Støv 
Den primære støvkilde er støv fra ventilationsanlæg. I alle stalde er der overbrusningsan-
læg.  
I forbindelse med håndtering af foder, levering af foder m.m., kan der opstå støvgener. Alt 
foder opbevares i indendørs lukkede siloer. Transport af foder mellem fodersiloerne og 
stalden foregår i et lukket system, derved er støvgener fra håndtering af foder meget be-
grænset. Staldene vaskes inden der kommer et nyt hold grise ind.  
 
Transporter 
Til ejendommen er der tre indkørsler fra Fælledvej. Tunge transporter fra og til ejendom-
men foregår mod nord ad Fælledvej, og videre på den nyanlagte del af Fælledvej. 
 

 
Til- og frakørselsforhold, pilene markerer ruten for tung trafik. 
 
Transporter forekommer i forbindelse med levering af foder, gødning, brændstof og andre 
forbrugsstoffer. Der sker desuden transporter i forbindelse med afhentning af levende og 
døde dyr samt internt på bedriften. Endelig er der transporter i forbindelse med udbring-
ning af husdyrgødning samt hjemtransport af afgrøder.  
 
Én transport svarer til både en kørsel til og fra ejendommen. 
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Tabel 6 – Antal transporter til og fra ejendommen 

 
Antal transporter til og fra ejendommen der har relation til husdyrbruget. 
 
De fleste transporter er med husdyrgødning og afgrøder. Derfor foregår belastningen fra 
antallet af transporter i en kort afgrænset periode i forbindelse med sæsonen for gyllekør-
sel og høst. I højsæsonen kan det være nødvendigt med transporter i weekenden og uden 
for normal arbejdstid. Der forventes ikke de store ændringer i antallet af transporter i for-
bindelse med miljøtilladelsen.  
 
Rystelser  
Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette 
vil typisk være rystelser, som maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser, der giver ge-
ner for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen 
af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV) og behandles ikke nærmere her.  
I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil 
dog ikke være i et omfang, der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler 
på landets veje. Der er ikke nabobeboelser beliggende umiddelbart op til veje eller ind-
kørsler. Rystelser fra ejendommen eller transporter i forbindelse med driften af denne for-
ventes derfor ikke at give gener for omgivelserne. 
 
Vurdering 
Det er vurderet, at der ikke er større støvgener end normalt for et husdyrbrug af tilsva-
rende størrelse, og at der ikke er behov for at stille vilkår til støv og transport. Det er ku-
tyme, 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 
For at bekæmpe skadedyr som kan være til gene for selve ejendommen, foretages regel-

mæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørs arealer samt områder omkring 

foderopbevaring holdes ryddeligt og rent. 

 

Fluer bekæmpes med rovfluer. 

 

Rottebekæmpelse sker i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrsla-

boratorium, og bliver foretaget af et godkendt firma, Kiltin. 

 

Vurdering 
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.  
 
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi udarbejder vejledninger om bekæmpelse af 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 husdyrbruget. 

 

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

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

 Se afsnit 10 om egenkontrol vilkår. 
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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 mil-
jøet og må derfor heller ikke skade bevaringsmålsætningen for internationale naturbeskyt-
telsesområder. 
 
Beskrivelse og vurdering 
Husdyrbrugloven indeholder krav om maksimal totaldeposition af ammoniak til kategori 1-, 
2- og 3-natur. Kravene fremgår af nedenstående. 
 
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 
beliggende indenfor et Natura 2000-område.  
 
Depositionen af ammoniak fra husdyrbruget (stald og lager) inklusiv det ansøgte (totaldepo-
sition) 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 

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 cirka 1.600 m til nærmeste kategori-1 natur, som er et overdrev beliggende nordnord-
øst for Fælledvej 3, indenfor EF-habitatområde nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skib-
sted Fjord og Agerø. Et andet kategori-1natur indenfor samme habitatområde er også et 
overdrev beliggende ca. 1.700 meter sydvest for husdyrbruget. Der er kumulation med et 
andet husdyrbrug og totaldeposition må således maksimalt være på 0,4 kg N pr. ha pr. år.   
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Ifølge beregningerne af den totale ammoniakdeposition fra Fælledvej 3 på begge kategori-
1 naturområder, svarer denne til 0,0 kg NH3-N/år. Kravet til deposition af ammoniak fra hus-
dyrbruget til kategori-1 natur er derfor overholdt. 
 
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 totaldeposition af ammoniak fra det ansøgte må på kategori 2-natur maksimalt 
være på 1 kg N pr. ha pr. år.  

 
Den nærmeste kategori 2-natur er et overdrevsareal, der ligger ca. 4,2 km sydøst for hus-
dyrbruget, og tilsvarende et overdrev beliggende ca. 4,2 km øst for husdyrbruget. Der er 
beregnet en total ammoniakdeposition på overdrevene på 0 kg NH3-N pr. år. 
Derfor er kravet til ammoniakdeposition på kategori 2-natur opfyldt. 
 
Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3-natur) 
Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller 
kategori 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 
lavere end en max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.  
 
Indenfor en radius på 1.000 m fra husdyrbruget ligger nogle få kategori 3-natur områder, 
blandt andet to moser. Da der ikke sker udvidelse af produktionsarealet, viser beregninger 
i ansøgningen, at merdepositionen på disse naturarealer ligger på 0,0 kg NH3-N pr. år, og 
kravet er opfyldt. 
 
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”. 
 
Ca. 4 km nordøst for anlægget ligger en potentiel ammoniakfølsom skov. 

Definitionen på ammoniakfølsom skov er arealer uden for Natura 2000-områder:  

·     hvor der har været skov på arealet i lang tid (omtrent mere end 200 år), så der er 

tale om skovjordbund, 
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·     hvor skov er groet frem af sig selv på et naturareal, så jordbunden ikke har været 

dyrket mark i lang tid (omtrent mere end 200 år), eller  

·     hvor der er tale om skov med naturskovindikerende arter eller gammelskovsarter. 

Da der ikke er nogen merdeposition fra anlægget, er der ikke vurderet yderligere på den 
potentielt ammoniakfølsomme skov. 
 
Samlede vurdering 
Struer Kommunes samlede vurdering i forhold til beskyttet natur er, at der ikke skal stilles 
vilkår. 
 

På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår i forhold til ammoniak og natur.  

 

 

7.2 Påvirkning af arter med særlige beskyttelseskrav (Bilag IV ar-
ter) 

 
Beskrivelse og vurdering 
Habitatbekendtgørelsen nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter bestemmer, at der 
kun må meddeles miljøgodkendelse til et projekt, hvis der er foretaget en vurdering, som 
resulterer i, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Samtidig må pro-
jektet ikke beskadige eller ødelægge yngle-rasteområde for Bilag IV-arter. 
 
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. 
Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord 
og Agerø) ligger ca. 1,7 km nordøst og sydvest for anlægget. Da der ikke sker udvidelse af 
produktionsarealet og på grund af afstanden vurderes det, at projektet hverken alene eller i 
kumulation med andre projekter vil give anledning til en væsentlig påvirkning af området 
og dets udpegningsgrundlag. 
 
Følgende bilag IV-arter kan tænkes at forekomme i Struer Kommune: 

• odder 

• ulv 

• flagermus (vand-, dam-, syd-, brandts-, dværg-, trold-, skimmel-, langøret- og 

brunflagermus) 

• markfirben 

• birkemus 

• strandtudse  
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• spidssnudet frø 

• stor vandsalamander  
 
Da der ikke sker udvidelse af det 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. 
 

På baggrund af ovenstående er der ikke stillet vilkår i forhold til beskyttelse af bilag IV-
arter. 
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8. Bedste tilgængelige teknik (BAT) 

Med husdyrbrugloven er det bl.a. et mål at fremme anvendelsen af den bedste tilgænge-
lige teknik - BAT, herunder renere teknologi. 
 
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 de 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 Ansøgers BAT redegørelse 
Ansøger har fremsendt en redegørelse for BAT. Af redegørelsen fremgår følgende beskri-
velse efterfulgt af kommunens vurdering: 
 
BAT – Ammoniak 
Projektets BAT-emissionsniveau er beregnet i husdyrgodkendelse.dk.  
Beregningerne i ansøgningen giver et BAT-emissionsniveau på 1.310 kg NH3-N pr. år. 
Den faktiske ammoniakemission er ligeledes beregnet til 1.310 kg NH3-N pr. år.  
  
BAT-emissionsniveauet er derfor overholdt.  
 
BAT- Staldindretning  
BAT er defineret i referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører in-

tensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF), i BAT-byggeblade/teknologiblade og via bereg-

ninger i ansøgningssystemet på www.husdyrgodkendelse.dk. 

 

Følgende overvejelser er gjort mht. staldsystemer og -indretning på husdyrbruget: 

Produktionen foregår i bestående staldanlæg, hvor der ikke ændres på staldgulvet. 

   

Der er ingen aktuelle planer om renovering af staldgulve. Der skal således ikke foretages 

ombygninger i anlægget, der umiddelbart muliggør installation af ammoniakreducerende 

http://www.husdyrgodkendelse.dk/
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teknologi på økonomisk acceptable vilkår, der er proportionale i forhold til den opnåelige 

reduktion af ammoniakudledningen. 

 

Med baggrund heri og i det forhold at BAT-emissionskravet er overholdt er der ikke vurde-

ret yderligere på BAT-virkemidler. 

 

BAT – Forbrug af vand og energi  
Det er BAT at registre og minimere vandforbrug. Vandforbruget kan f.eks. minimeres ved 

opsporing og reparation af lækager, ved rengøring med højtryksrensere og ved vedligehol-

delse af installationer.  

 

Vandforbruget på denne bedrift anvendes primært til drikkevand og rengøring i staldene. 
Der forventes ikke væsentlige stigninger i vandforbruget. Der anvendes vand fra Thyholm 
vandværk.  
I alle stalde anvendes der drikkekopper eller vandventiler over krybbe, hvorved vandspild 

undgås. Lækager identificeres, stoppes og repareres hurtigst muligt. 

 

Det er ligeledes BAT at registre og minimere energiforbrug. Energiforbruget kan minimeres 

gennem løbende energitjek, installation af energibesparende belysning og justering og 

vedligeholdelse af ventilationsanlæg. 

8.2 Forbrug af vand og energi 
Vurdering 
Struer Kommune vurderer, at det vil være BAT, at husdyrbruget bliver gennemgået med 
henblik på at finde besparelser på elforbrug og andre energikilder samt for at få fokus på 
hensigtsmæssigt management mht. forbruget af energi. Dette kan med fordel ske i samar-
bejde med en energikonsulent fra husdyrbrugets energiselskab. Energiselskaberne har 
ofte en ordning for energigennemgange - både for erhverv og private. Krav om en energi-
gennemgang bliver fastholdt ved vilkår. 
 
Hvis der én gang i kvartalet bliver ført regnskab med forbruget af vand og el, sikrer det, at 
ledelsen i hverdagen har fokus på energieffektivitet og vandbesparelse. Den ansvarlige for 
husdyrbruget vil få en forøget chance for hurtigere at opdage eventuelle lækager og der-
med få disse repareret hurtigst muligt. Vedligeholdelse af kompressorer, højtryksrensere 
m.v., så de fungerer så optimalt som muligt og dermed bruger mindre strøm, er ligeledes 
energieffektivt.  
 
For at understøtte dette, stiller Struer Kommune vilkår om kvartalsvis registrering af forbru-
get af el og vand. 

  
Egenkontrolvilkårene fremgår af afsnittet om egenkontrol og dokumentation.  

 

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 
 
6. Der skal på husdyrbruget, indenfor et år fra tilladelsen er meddelt, foretages et ener-

gieftersyn af et energiselskab eller en energikonsulent, hvor de energiforbrugende 
processer på husdyrbruget gennemgås. Der skal udarbejdes en rapport som 
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indeholder resultater og eventuelle konkrete energispareforslag. Rapporten skal 
være til rådighed for tilsynsmyndigheden. 

 
7. Hvis der anvendes højtryksrensere, kompressorer og lignende skal disse holdes ved 

lige, så strømforbruget bliver minimeret. Husdyrbruget skal mundtligt kunne rede-
gøre for vedligeholdelsen overfor tilsynsmyndigheden. 

 
8. Mindst én gang hvert kvartal skal husdyrbrugets forbrug af el og vand noteres/regi-

streres. Se også egenkontrolafsnittet. 

 

8.3 Opbevaring og udbringning af husdyrgødning 

 
Beskrivelse 
Ansøgers beskrivelse ses ovenfor i punkt 5.1 

 

Vurdering 
Det er BAT at sikre tilstrækkelig opbevaringskapacitet og udbringning af gødning efter reg-
lerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.  
 
Opbevaringen af gødningen og opbevaringskapaciteten for den producerede husdyrgød-
ning bliver vurderet på de løbende tilsyn.  
 

8.4 Staldindretning 
Vurdering 
Struer Kommune vurderer ud fra beskrivelsen ovenfor, at BAT er opfyldt for staldindret-
ning. 
 
Samlet vurdering af BAT 
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. 

 

På baggrund af ovenstående stilles ikke yderligere vilkår.  
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9. Husdyrbrugets ophør 

Der er ikke krav om en redegørelse for foranstaltninger ved husdyrbrugets eventuelle op-
hør (gælder kun ved IE-husdyrbrug). 
 

10. 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 vilkårene 
i tilladelsen er overholdt. 
 
Beskrivelse 
Kontrol med gødningsmængder, gødningsanvendelse, antal dyr etc. udføres efter gæl-
dende lovkrav (gødningsregnskab og husdyrindberetning) og kontrolleres af Landbrugssty-
relsen. Anvendelse og udarbejdelse af mark-/gødningsplaner er et af hovedpunkterne i 
BAT-kravene. Det opfyldes til fulde. Det er et styringsredskab der sikrer, at afgrøderne gø-
des efter behov, at gødning tilføres markerne når vejret tillader det, så næringsstofudled-
ningen til det omgivende miljø minimeres.  

Der føres logbog på gyllebeholder.  

Der udføres 5-årig beholderkontrol.  
 

Vurdering 
For at sikre at farligt affald bliver afleveret de rigtige steder, er der stillet vilkår om opbevaring 
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. Der er derfor stillet vilkår om kvartalsvise aflæsninger af 
strøm- og vandforbrug. For at kunne kontrollere, at dette bliver gjort i praksis, er der også 
stillet vilkår til opbevaring af dokumentation for disse aflæsninger, som skal kunne fremvises 
på tilsynene.  
 
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 mod væsentlige fluegener, er der stillet vilkår om, at der ved væsentlige 
fluegener som følge af husdyrbruget, kan stilles krav om, at der skal føres en journal for, 
hvordan og hvornår fluebekæmpelsen bliver foretaget.  
 

På baggrund af ovenstående stilles følgende vilkår: 

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

10. 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. 



 

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR  Side 35 af 40 

11. 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. 

 

11. Grænseoverskridende virkninger 

Godkendelses- og tilladelsesmyndigheden skal vurdere, om det ansøgte indebærer en ri-
siko for grænseoverskridende virkninger. Ifølge IE-direktivet har et anlæg grænseoverskri-
dende virkninger, hvis anlægget kan få en betydelig negativ indvirkning på miljøet i en an-
den EU-medlemsstat. 
 
Struer Kommune vurderer, at det ansøgte, alene på grund af afstanden, ikke vil give an-
ledning til væsentlige virkninger eller grænseoverskridende virkninger på miljøet i en an-
den EU-medlemsstat.  
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Bilagsoversigt 

 
Bilag 1 Situationsplan 
Bilag 2 Produktionsareal 
Bilag 3 § 3 natur, kategori 1- og 2-natur, Natura 2000 
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Bilag 1 Situationsplan 

 

 
 
 
 1.  Fyrrum / forrum  
 2.  Rum med fyringsolietank og kemikalie opbevaring.  
 3.  Stald  
 4.  Lade til foder  
 5.  Stald  
 6.  Stald  
 7.  Maskinhus  
 8.  Gyllebeholder 750 m3  
 9.  Stuehus  
10. Døde dyr  
11. Husstandsvindmølle 
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Bilag 2 Produktionsareal 
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Bilag 3 § 3 natur, kategori 1 og 2 natur, Natura 2000 
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