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Kort beskrivelse af det ansøgte projekt:
Der er tale om en miljøgodkendelse af en eksisterende bedrift med 1192
stipladser til søer.
Da der er tale om godkendelse af en eksisterende besætning, hvor der ikke
sker udvidelse eller ændringer, er der ikke foretaget en VVM-screening.
Der skal udarbejdes en godkendelse pga. regelændring, hvor besætninger med
mere
end
750
stipladser
til
søer
skal
miljøgodkendes,
efter
miljøbeskyttelseslovens kap. 5.
Ansøgningen er behandlet i henhold til bekendtgørelse nr. 943 af 16. september
2004.

Godkendelsen er udarbejdet af:

Tilsynsmyndighed:

Miljøcenter Viborg I/S

Karup Kommune

Vognmagervej 14

Aarestrupvej 19

8800 Viborg

7470 Karup

Sagsbehandler: Jens Pedersen

Sagsbehandler: Hanne Døssing

Kvalitetskontrol:

Sagsnummer: 88492

Sagsnummer: KAR-05-006
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1. ANSØGNING OG GODKENDELSE
1.1

Ansøgning

Rishøjgård A/S har på ejendommen, beliggende Fallesgårdevej 30, 7470 Karup,
søgt om miljøgodkendelse til bedriften bestående af 1100 årssøer med salg af
7,2 kilos grise samt ca. 330 polte, i alt svarende til 265 DE.
Ansøgningen er modtaget hos Miljøcenter Viborg I/S den 24. maj 2006.
Miljøcenter Viborg I/S har forestået sagsbehandlingen af ansøgningen.
Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af
husdyrbrug jævnfør bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 943
af 16. september 2004.
1.2 Godkendelse
Baseret på de givne oplysninger i ansøgningen meddeler Karup Kommune,
godkendelse af den ansøgte husdyrproduktion på matr.nr. 20C m.fl., Grønhøj
By, Frederiks. Landbrugsejendommen er omfattet af bekendtgørelse om
godkendelse af listevirksomhed nr. 943 af 16. september 2004, punkt I101a,
der vedrører anlæg til landbrugsproduktion for mere end 270 dyreenheder, hvis
mindst 90 % af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil
30 kg eller 750 stipladser. Punktet er "i"-mærket ("IPPC-virksomhed").
Godkendelsen meddeles i medfør af kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven samt
bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af
listevirksomhed.
De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er sikring af
omgivelserne mod luftforurening samt støj- og lugtgener, sikring af korrekt
affaldshåndtering samt sikre, at arbejdsprocesserne sker ved anvendelse af den
renest mulige teknologi.
Endvidere er godkendelsen behandlet i henhold til de retningslinier, der i dag er
til rådighed for vurdering af regionplanlagte naturområder jævnfør Viborg Amts
arealinformation.
Der er ikke med denne godkendelse taget stilling til eventuel godkendelse efter
anden lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven m.v.
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2 VILKÅR OG VURDERINGER FOR GODKENDELSEN
2.1 Generelle vilkår
Vilkår
1. Bedriften skal ved renovering af stalde, udskiftning af gulve,
ventilationsanlæg, foderanlæg m.v. tage hensyn til renere teknologi og
bedst anvendelige teknikker, hvilket skal kunne dokumenteres overfor
tilsynsmyndigheden ved de regelmæssige tilsyn, herunder overvejelser
omkring reduktion af ammoniakfordampning.
2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på
virksomheden. Eventuelt driftspersonale skal være orienteret om
godkendelsens indhold.
3. Uheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, der
medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til
tilsynsmyndigheden/-beredskabet.
4. Ved virksomhedens overdragelse eller ved ophør
aktiviteter skal tilsynsmyndigheden straks orienteres.
5. Ved
virksomhedens
ophør,
skal
forureningsbegrænsende foranstaltninger:

der

af

virksomhedens

udføres

følgende

−

Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal
tømmes og rengøres.

−

Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter
regler om udbringning af husdyrgødning.

−

Alle olietanke skal tømmes.

−

Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til
Viborg Kommunes affaldsregulativer.

Vurdering
Staldanlægget er fra 2005, og der er i forbindelse med byggeriet taget hensyn
til bedst tilgængelige teknik, idet gulvtypen er delvis spaltegulv med drænet
gulv i stier til drægtige søer, samt til alle søer, gylte og polte i
løbekontrolafdelingen, hvorved ammoniakfordampning fra disse staldafsnit er
minimal.
I forbindelse med projektering af anlægget er gyllekøling valgt fra. Dette er
sket af overvejende økonomiske årsager, sammenholdt med at anlægget ligger
i et område, hvor der ikke er særlig følsom natur i nærheden.
Der anvendes enzymet fytase i foderet, hvorved der opnås en nedsættelse af
fosforindholdet i husdyrgødningen, idet fosfor i råvarerne udnyttes bedre, og
der derved skal tilsættes mindre mineralsk fosfor til foderet.
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Gylle udbringes med udlægger på ejede arealer via hydranter i marken. Herved
minimeres antallet af transporter fra beholder til udspredningsarealer, idet
gyllen pumpes ud til markerne. På arealer, hvor udlægges ikke kan nå ud,
anvendes traktorbugseret gyllevogn med enten slæbeslanger eller nedfælder. Al
gylleudspredning foretages af maskinstation, hvorved der sandsynligvis
anvendes den nyeste teknologi inden for området.
2.2 Animalsk produktion
Vilkår
6.

Husdyrproduktionen pr. år på Fallesgårdevej 30, 7470 Karup tillades med
følgende produktion:
1.100 årssøer m. smågrise til 7,2 kg

255,8 DE

330 polte 30-100 kg - årsdyr
samt

9,2 DE

−

Almindelige sæsonudsving
lignende accepteres.

tilpasninger

pga.

sanering

og

−

Ovenstående dyrehold svarer totalt set til 265 DE, beregnet iht.
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning,
ensilage mv. (Bek. nr. 604 af 15. juli 2002).

Vurdering
Med ovennævnte produktionsform vil der næppe være tale om store
sæsonudsving. Er der udsving, vil det sandsynligvis være i nedadgående retning
i forbindelse med eksempelvis sygdomsudbrud eller lign. Ændringer i
opadgående retningen vil formentligt skyldes slagtesøer, der venter på at
komme på slagteriet.
Ved tilsyn på ejendommen skal der fremlægges dokumentation for dyreholdets
størrelse. Dokumentationen kan være produktionsrapport, skatteregnskab eller
lign.
2.3 Støj og vibrationer
Vilkår
7.

Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente,
korrigerede lydtryksniveau målt i dB(A), må i intet punkt ved de nærmest
liggende enkeltboliger overskride værdierne nævnt i tabel 1.
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Tabel 1. Støjgrænser
Dagperiode

Aftenperiode

Natperiode

Mandag-fredag

Mandag-fredag

Alle dage

kl. 06.00-18.00

kl. 18.00-22.00

kl. 22.00-06.00

Lørdag

Lørdag

kl. 06.00-14.00

kl. 14.00-22.00
Søn- & helligdage
kl. 06.00-22.00

55 dB(A)

−

45 dB(A)

40 dB(A)

Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den
mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden.

−

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en
måling/beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet
således:
−

For dagperioden, kl. 06 – 18 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede
tidsrum på 8 timer.

−

For aftenperioden, kl. 18 – 22 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende
samlede tidsrum på 1 time.

−

For natperioden, kl. 22 – 06 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede
tidsrum på ½ time.

−

Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 dB(A).

8.

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af
ovennævnte støjgrænser.

9.

Kontrol af støjgrænser, se bilag 2.

Vurdering
Fra traditionelle svinebrug er det især transport, ventilatorer og
foderfremstilling, der kan give anledning til støjgener. For produktionen på
Fallesgårdevej 30 vil støjgener primært stamme fra transport til og fra
ejendommen. De fleste transporter vil foregå i dagtimerne, dog kan afhentning
af smågrise enkelte gange ske før klokken 6.00.
Især ejendommen Fallesgårdevej 43 vil kunne registrere, når transporter
kommer til eller fra Fallesgårdevej 30. Antal transporter fremgår af tabel 2, og
det vurderes, at der er tale om et beskedent antal, der er fordelt jævnt over
hele året. På grund af den store afstand til øvrige naboer forventes der ingen
væsentlige gener.
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Gylletransporterne er begrænset, da det meste af gyllen pumpes direkte fra
gyllebeholder til selvkørende udlægger via rør i marken. Det vurderes, at ca.
80% af gyllen udspredes med udlægger.
Øvrige transporter med landbrugsmaskiner til og fra ejendommen er ikke
medregnet.
Tabel 2. Væsentlige transporter til og fra Fallesgårdevej 30 pr. år
Kørselsart

Antal transporter pr. år

Foder

52 stk.

Levering smågrise

52 stk.

Slagtedyr til slagteri

26 stk.

DAKA

26 stk.

Gylletransporter

50 stk.

Der forventes ingen væsentlige vibrationsgener.
2.4 Luft/lugt
Vilkår
10. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til
lugt- og støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være
væsentlige.
11. Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og
siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give
anledning til støv- og lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering
medfører gener for omgivelserne.
12. Udendørs arealer skal renholdes for at forhindre støvflugt og begrænse
lugtgener. Rengøringen skal udføres på en sådan måde, at den ikke giver
anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb o.lign.
13. Omrøring af gylle, udpumpning til gylleanlæg samt udbringning af
husdyrgødning skal ske med størst mulig hensyn til de omkringboende.
14. Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og
hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for
foder- og gødningsrester, samt rengøring af ventilationskanaler.
15. Transport til og fra ejendommen Fallesgårdevej 30 skal altid tilrettelægges
således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.
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Vurdering
Der anses ikke at være væsentlige støvkilder på ejendommen, der giver
anledning til støvgener for omkringboende
Der er en del transporter med henholdsvis foder og dyr, men det vurderes, at
den støvmængde, der vil være som følge af transporter, ikke vil genere
omgivelserne.
Nærmeste nabobolig ligger ca. 250 m fra stalden mod vest, øvrige naboer ligger
i afstande fra 350 m eller længere. Nærmest samlede bebyggelse er Grønhøj og
Frederiks by, der begge ligger ca. 2.000 m fra produktionsanlægget. En
teoretisk lugtberegning (se Bilag 3) viser, at genegrænsen på 10 LE/m³
(vejledende genegrænse for enkelthuse i landzone), beregnet med den
dyrefordeling, der findes på Fallesgårdevej 30, ligger ved 134 m beregnet ved
maksimal belægning og en udendørstemperatur på 20º C. Tilsvarende
genegrænse til byzone eller samlet bebyggelse i landzone, vejledende 3 LE/m³,
er 239 m.
Tabel 3. Afstande til naboer/byområder
Lokalitet

Afstand fra
Fallesgårdevej 30

Nabobeboelse mod vest

250 meter

Nabobeboelse mod syd

450 meter

Nabobeboelse mod nordvest

480 meter

Byzone

2000 meter

Lugtberegningerne er meget teoretiske, og flere forhold kan betyde, at
grænserne kan flyttes i den ene eller anden retning.
Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke i nævneværdig grad vil give anledning
til lugtgener, der ligger udover hvad der må forventes for omkringboende til en
landbrugsejendom.
2.5 Affald/råvarer
Vilkår
16. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri
for affald, foderrester, gødning m.v.
17. I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares overdækket med
kadaverkappe eller lign.
18. Farligt affald (råvare-, olie- og kemikalieaffald) skal uanset mængde
opbevares under tag på fast tæt bund og indrettes således, at spild kan
opsamles. I tilfælde af lækage eller spild må der ikke være mulighed for,
at der kan løbe råvare-, olie- eller kemikalieaffald i kloakken eller ud på/i
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jorden. En container eller andet, der opfylder opbevaringskravene, kan
anvendes ved forudgående godkendelse af tilsynsmyndigheden.
19. Klinisk affald, som
specialbeholder.

kanyler

og

lign

opsamles

og

opbevares

i

20. Enhver bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende
affaldsregulativer udarbejdet af Kommunen.
21. Der må ikke foretages afbrænding af affalds- eller spildprodukter på
virksomheden.
22. Der skal udarbejdes stamkort over affaldsmængderne, herunder hvor
store mængderne er, hvor affaldet afleveres og hvem distributøren er.
23. På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse
forebyggende foranstaltninger mod skadedyrsangreb og fluegener.

og

24. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko
for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).
Vurdering
Siden etablering af staldanlægget har der været anvendt rovfluer i
gyllesystemet. Dette har bevirket, at der ikke er problemer med fluer på
ejendommen.
Til opbevaring af døde grise anvendes 240 liters containere til smågrise samt en
nedgravet overdækket betonring til søerne.
Der opbevares ikke olie og kemikalier på ejendommen.
Den samlede affaldsmængde vurderes at være begrænset. De fleste af
råvarerne modtages i løsvægt og er ikke emballeret. Det affald, der
fremkommer, bortskaffes til den kommunale genbrugsplads.
2.6 Jord og grundvand
Vilkår
25. Vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning og skal
tilledes gyllebeholder.
26. Ved påfyldning af dieselolie skal dette foregå, så spild kan observeres og
opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale.
Påfyldning af dielselolie skal ske under konstant overvågning.
Vurdering
Kemikalier til rengøring o.lign. ledes sammen med vaskevand til gyllebeholder.
Det vurderes derfor, at håndteringen af hensyn til jord og grundvand er
forsvarlig.
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Toilet i driftsbygning er tilsluttet særskilt godkendt nedsivningsanlæg.
Jorden drives ikke fra Fallesgårdevej 30. Der er derfor ingen sprøjtemidler på
ejendommen. Markarbejdet foretages i øvrigt af maskinstation.
På ejendommen er der p.t. én olietank, som er placeret i ladebygningen. Med
virkning fra 1. september 2005 skal listevirksomheder ved opstilling af nye
olietanke anmelde dette til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden skal
herefter udarbejde et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse med særlige
vilkår vedrørende opstilling og anvendelse af tanken. Dette gælder dog ikke
nedgravede olietanke.
2.7 Næringsstoffer/tab af næringsstoffer
Vilkår
27. Der skal altid sikres, at der er opbevaringskapacitet til husdyrgødning
svarende til minimum 9 måneders produktion.
28. Anvendelse af husdyrgødningen må ikke ændres væsentligt set i forhold til
det oplyste i VVM-screeningen fra juli 2004. Ændringer, der bevirker en
væsentlig forøget tab af næringsstoffer skal forinden screenes og evt.
godkendes af de relevante tilsynsmyndigheder.
29. På
tilsynsmyndighedens
forlangende
skal
der
fremvises
næringsstofberegninger, der dokumenterer omfanget af næringstof-stab/balancer. Valg af beregningsmetode og omfang af beregningen aftales på
forhånd i hvert enkelt tilfælde.
Vurdering
Der produceres årligt ca. 6.100 m3 gylle. På Fallesgårdevej 30 er der kapacitet
til 5.700 m3 i en beholder, hvilket omregnet svarer til 11 måneders produktion.
Udover gyllebeholderen er der kapacitet i gyllekanaler, som dog ikke er
medregnet i kapaciteten. Dybstrøelse fra sygestier anvendes som flydelag i
gyllebeholder.
I forbindelse med opførelse af staldanlægget i 2004 har Viborg Amt foretaget
en screening af projektet. Viborg Amt fandt, at der på baggrund af
ansøgningsmaterialet ikke var VVM-pligt på ejendommen.
Der er med vilkår 28 stillet vilkår om, at anvendelsen af husdyrgødningen ikke
må ændres væsentligt i forhold til de oplysninger, der lå til grund ved VVMscreeningen. Vilkåret er meget bredt, men sigter på at holde udvaskning på
samme lave niveau eller mindre som beregnet i ansøgningsmaterialet. Det vil
naturligvis være en mindre variation som følge af ændret sædskifte. Hvorvidt
ændringen er væsentlig, vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.
Med vilkår 29 skal ejer på tilsynsmyndighedens forlangende, i forbindelse med
eksempelvis tilsyn, fremvise, at næringsstoftabene ikke er ændret væsentligt.
Ejer laver mark- og gødningsplaner som krævet af Plantedirektoratet. De
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tilførte kvælstofmængder er afpasset efter de aktuelle
behov, det samme gælder for fosfor. Ansøger gøres
planteavlskonsulenterne skal gøre opmærksom på
miljøgodkendelse i forbindelse med udarbejdelse af mark-

afgrøders beregnede
opmærksom på, at
vilkårene i denne
og gødningsplaner.

Selv om der ikke umiddelbart er grundlag for at stille krav om yderligere tiltag
for at minimere tabet af næringsstoffer fra produktionen, anbefales det, at der
til stadighed er fokus på problemstillingen. Det må forventes, at der senest i
forbindelse med revurdering af denne miljøgodkendelse i 2014, kan blive stillet
krav om etablering af tiltag, der kan nedbringe næringsstoftabet. Det anbefales
derfor, at enhver mulighed for at nedbringe næringsstoftabet udnyttes.
2.8 Driftskontrol
30. Virksomheden skal løbende registrere følgende:
−

Opgørelse én gang årligt pr. 1. januar eller planåret over
husdyrproduktionen og opbevaringskapaciteten for husdyrgødning.
Opgørelsen skal være den pågældende del af gødningsregnskab,
produktionsrapport eller lign.

−

Affaldsstamkort, der redegør for bortskaffelse af affald og farligt affald.
Der noteres typer, mængder, transportørfirma og modtagefirma.

−

Afhentning af døde dyr til destruktionsanstalt.

−

Uheld, der medfører forurening af jord eller vandløb.

−

Logbog til egenkontrol af flydelag, udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen.

31. Registreringerne skal opbevares på virksomheden i minimum fem år og
skal fremvises til tilsynsmyndigheden, såfremt der anmodes herom.
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3 KONKLUSION
Der er tale om en eksisterende bedrift, der er velplaceret i forhold til naboer og
naturområder. Staldanlægget er fra 2004-2005 og må betegnes som opdateret
med hensyn til indretning og valg af teknik.
Udkast til denne miljøgodkendelse er gennemgået med Christian Nors på et
møde den 30. oktober 2006 og efterfølgende med tilknyttet konsulent.
Samlet set vurderes produktionen på Fallesgårdevej 30, 7470 Karup ikke at
give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for naturområder og for
omkringboende.
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4 GODKENDELSENS
OG UNDERRETNING

GYLDIGHED,

KLAGEVEJLEDNING

4.1 Godkendelsens gyldighed
Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller
ændres
bygningseller
driftsmæssigt,
herunder
med
hensyn
til
affaldsfrembringelsen på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til
det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg
Kommune.
Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, skal Viborg Kommune i
henhold til lovens § 33, stk. 1 have meddelelse herom, inden ændringen eller
udvidelsen foretages.
Med
hensyn
til
retsbeskyttelse
Miljøbeskyttelseslovens § 41 a.

af

godkendelsen

henvises

Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering
nødvendigt meddele påbud eller forbud efter § 41 a, stk. 2, hvis:

og

til
om

-

der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,

-

forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne
forudses ved godkendelsens meddelelse,

-

forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved
godkendelsens meddelelse,

-

væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for
en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører
uforholdsmæssigt store omkostninger for virksomheden,

-

det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller
aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker,

-

der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på
virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om
risikobetonede processer m.v.

Den første regelmæssige revurdering af godkendelsen til (i)-mærkede
virksomheder skal foretages, når der er forløbet 8 år, efter at virksomheden er
godkendt første gang. Tilsynsmyndigheden skal herefter tage godkendelsen op
til revurdering mindst hver 10. år og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud
efter miljøbeskyttelseslovens § 41.
I tilfælde af at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den
endelige afgørelse er meddelt.
Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3 til enhver tid
ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at
opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.
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Opmærksomheden
henledes
på,
at
denne
miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden
tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

godkendelse
efter
for de nødvendige

Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og
den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til § 87 i
miljøbeskyttelsesloven altid være adgang for de personer, der af Viborg
Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn.
4.2 Klagevejledning og søgsmål
Godkendelsen kan påklages til Skov- og Naturstyrelsen af ansøgeren,
klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en
væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 98
- 100.
En eventuel klage skal indgives skriftligt og stiles til Skov- og Naturstyrelsen,
men sendes til Viborg Kommune, Rødevej 3, 8800 Viborg som umiddelbart efter
klagefristens udløb sender klagen videre til Skov- og Naturstyrelsen ledsaget af
denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.
Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel
klage skal være Karup Kommune i hænde senest på den på side 2 anførte dato.
Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget
klager.
Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i
miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder fra godkendelsen er meddelt,
hvilket betyder, at et eventuelt søgsmål skal være anlagt senest på den på side
2 anførte dato.
En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at
udnytte godkendelsen, medmindre Skov- og Naturstyrelsen bestemmer andet,
jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske
under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse.
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4.3 Underretning om godkendelsen
Kopi af godkendelsen er sendt til:
−

Miljøcenter Viborg

−

Viborg Amt - Miljø og Teknik, Skottenborg 26, Postboks 21, 8800 Viborg.

−

Embedslægerne i Viborg Amt - Ll. Sct. Mikkels Gade 4, 8800 Viborg.

−

Arbejdstilsynet - Søndergade 16a, 7800 Skive.

−

Friluftsrådet - v/Ole Jensen, Hundborgvej 22a, 7700 Thisted.

−

Danmarks Naturfredningsforening - Masnedøgade 20, 2100 København
Ø.

−

DN, lokalkomité, v. Pia jakobsen, Brinken 1, Skelhøje, 7470 Karup

BILAG 1A
Plantegning

300
m
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BILAG 1B
Plantegning staldanlæg
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BILAG 2
Kontrol af støjgrænser
Tilsynsmyndigheden kan stille krav om, at virksomheden for egen regning
dokumenterer,
at
de
stillede
støjkrav
er
overholdt,
såfremt
tilsynsmyndigheden skønner, at dette er nødvendigt. Dette kan dog maksimalt
kræves én gang årligt, med mindre der er tale om en overskridelse af
støjgrænserne.
Målingerne/beregningerne skal foretages, når virksomhedens støjemission er
maksimal under normale driftsforhold og foretages i overensstemmelse med
de retningslinier, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6 fra
1984 om ekstern støj fra virksomheder og i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra
1993 om beregning af støj fra virksomheder.
Målingerne/beregningerne skal foretages af et laboratorium, der er
akkrediteret af DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterede organer godkendt
af EAL (European Cooperation for Accrediation of Laboratories) til at udføre
”Miljømåling – ekstern støj” eller laboratorier, der beskæftiger personer, som
er certificeret af DELTA til at udføre disse målinger.
Resultaterne skal straks efter modtagelsen fremsendes til tilsynsmyndigheden
og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder/forudsætninger,
hvorunder de er fremkommet.
Målepunkterne/beregningspunkterne skal forinden målingernes/beregningernes gennemførelse godkendes af tilsynsmyndigheden.
Såfremt målingerne/beregningerne viser, at grænseværdierne overskrides,
skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger og ved fornyede
målinger/beregninger dokumentere, at grænseværdierne overholdes.
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BILAG 3
Lugtberegning

