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1

Indledning
På Østergårdvej 2, 6534 Agerskov blev der i 2004 meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. Der blev givet godkendelse til en årsproduktion på 600.000 slagtekyllinger (45-46 dage).
Der er ikke sidenhen sket godkendelsespligtige ændringer.
Tønder Kommune har revurderet miljøgodkendelsen ved at undersøge om:
- Ammoniakemissionen fra husdyrbrugets stald- og gødningsanlæg er
reduceret til et niveau svarende til emission ved anvendelse af bedste
tilgængelige teknik (BAT).
- Husdyrbruget i bred forstand anvender BAT.
- Husdyrbruget overholder husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens krav
om maksimal deposition af ammoniak til kategori 1- og 2-natur.
- Vilkårene i godkendelsen fra 2004 er ajour i forhold til BAT.
På den baggrund har Tønder Kommune truffet afgørelse om, at husdyrbruget ikke skal påbydes nye skærpede vilkår.

2

Afgørelse
Tønder Kommune træffer afgørelse om ikke at påbyde supplerende vilkår
ud over dem som allerede gælder i miljøgodkendelse af 2004 for husdyrbruget på Østergårdvej 2, 6534 Agerskov.
Afgørelsen er meddelt efter § 39 jf. § 103 stk. 3 i husdyrloven1.
Afgørelsen kan påklages jf. klagevejledningen i afsnit 6.
Husdyrbrugets gældende vilkår fremgår af afsnit 3 og skal overholdes som
en forudsætning for at udnytte miljøgodkendelsen. De er ikke en del af
påbuddet, men er næsten ordret overført fra miljøgodkendelsen fra 2004.
Peder Key Jensen
Miljømedarbejder
Tønder, den 24.06.2019

1

Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
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3

Vilkår
Revurderingen meddeles på følgende vilkår:

3.1.

BAT
Der stilles ingen vilkår.

3.2.

Ammoniakfølsom natur
Der stilles ingen vilkår.

3.3.

Vilkår fra den oprindelse godkendelse

1.

Virksomheden skal indrettes i overensstemmelse med de oplysninger, der
ligger til grund for godkendelsen.

2.

Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de
personer, der arbejder med virksomhedens daglige drift. De af vilkårene,
der angår driften af virksomheden, skal være kendt af de medarbejdere,
som arbejder med driften.

3.

Rengøring af traktorer, sprøjteudstyr, m.v. skal forgå på befæstet areal
med afløb til lukket beholder.

4.

Påfyldning af marksprøjter skal foregå på befæstet areal med afløb til
lukket beholder. Beholderens indhold udspredes på markjord evt. samtidig
med gylleudbringning.

5.

Ved påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler, må der
ikke være mulighed for tilbagesug. Der må derfor aldrig tages vand direkte
fra en brønd/boring, et vandløb eller sø til dette formål.

6.

Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A)
må i intet punkt i området, målt i skel ved nærmeste nabobeboelse,
overstiger nedenfor anførte værdier:
Mandag – fredag
Lørdag
Søn- og helligdage
Alle dage

7.

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

07.00
18.00
07.00
14.00
07.00
22.00

–
–
–
–
–
–

18.00
22.00
14.00
22.00
22.00
07.00

55
45
55
45
45
40

dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

Virksomheden skal, såfremt miljømyndigheden finder det nødvendigt,
gennem målinger dokumenterer over for miljømyndigheden i Tønder
Kommune, at miljøgodkendelsens støjvilkår overholdes. Målingerne skal
udføres som angivet i Miljøstyrelsens seneste vejledning, og kan maksimalt
forlanges gennemført én gang årligt, med mindre en måling viser en
overskridelse af støjgrænserne.
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8.

Stalde og udenomsarealer skal vedligeholdes, således at væsentlige støvog lugtgener ikke opstår i området uden for ejendommen.

9.

Fodersiloer skal indrettes således, at evt. støvgener i forbindelse med
indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.

10.

Der skal kunne opbevares vaskevand, svarende til mindst en gang
rengøring af begge kyllingestalde (= 39 m3).

11.

Brændstoftanke opstilles på befæstet areal og påtankning foregår på
befæstet areal.

12.

Sprøjtemidler og lægemidler skal opbevares forsvarligt, under lås,
utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.

13.

Udenomsarealer skal holdes i ryddelig stand, således at mulighed for
rottetilhold og gener for omgivelserne minimeres.

14.

Farligt affald skal opbevares under tag, i lukket emballage, på tæt bund
med kant og uden afløb. Der skal kunne tilbageholdes indholdet af den
største beholder.

15.

Der skal ved virksomhedens ophør foretages en oprydning, som kan
godkendes af Tønder Kommune.

16.

Virksomheden skal til enhver tid kunne fremlægge tilsynsmyndigheden,
Tønder Kommune, dokumentation for størrelsen af husdyrproduktionen på
ejendommen.

17.

Virksomheden skal føre driftsjournaler evt. samlet i et grønt regnskab, som
på forlangende skal forevises Tønder Kommune. Driftsjournal skal gemmes
på ejendommen i mindst 5 år og skal indeholde følgende oplysninger
1)Forbrug af foder, korn, vand, el og brændstof.
2)Antal til- og frakørte kyllinger i perioden (kg eller antal).
3)Dokumentation for bortskaffelse af virksomhedens affald.
4)Tidspunkt for visuel kontrol, reparation og vedligeholdelse af ventilationsanlægget.
Driftsjournaler skal samles i en opgørelse for et kalenderår.
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4

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

4.1.

BAT

4.1.1.

Stald og anlæg
Ejendommens stalde og gødningsanlæg fremgår af nedenstående oversigtsplan.

Der er tale om traditionelt opdræt af slagtekyllinger.
BAT-niveau
Der er ikke i godkendelsen fra 2004 fastsat vilkår om ammoniakreducerende teknologi. BAT-niveauet er derfor som udgangspunkt den det samme
som den aktuelle/faktiske emission fra de pågældende stalde, jf. bilag 3 i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Niveauet kan ændres, såfremt der
foretages gennemgribende renovering af eksisterende stalde. Ejer har
oplyst at der ikke er planer om at gennemføre gennemgribende renovering
inden næste revurdering (dvs. indenfor de nærmeste 10 år).
BAT-vurdering
Tønder Kommune vurderer ud fra ovenstående, at ammoniakemissionen
fra husdyrbruget (stald og lager) er reduceret til et niveau svarende til
emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

4.1.2.

Energiforbrug
Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der
vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at
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være BAT: Lavenergibelysning, naturlig ventilation, eftersyn og rengøring
af ventilatorer samt temperaturstyring, der sikrer temperaturkontrol og
minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov for ret stor ventilation.
Ejer har oplyst at ventilationen er computerstyret. Herved sikres det at
ventilationen afpasses med det faktiske behov for ventilering. Ventilationen
reguleres efter temperatur, luftfugtighed og kyllingernes alder. Der er
alarm på ventilationen så eventuelle fejl hurtigt kan afhjælpes. Ventilationsanlægget rengøres ved hvert holdskifte.
Lyset i stalden er lysstofrør. Lyset styres efter lysprogram. Lyset er slukket
ca. 12 timer i døgnet.
På den baggrund vurderes det, at der anvendes BAT mht. energibesparende foranstaltninger.

4.1.3.

Vandforbrug
Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der
vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at
være BAT: Iblødsætning af staldene inden vask, vask med højtryksrenser,
brug af drikketrug til opsamling af vandspild samt daglig inspektion og
reparation af eventuelle lækager.
Ejer har oplyst at der er måler på vandet så vandforbrug kan følges
dagligt. Drikkeniplerne er udstyret med spildbakker. Herved kan utætte
nipler nemt identificeres og fejl kan udbedres hurtigst muligt.
Stalde vaskes efter hvert fold kyllinger. Vask foregår med højtryksrenser.
Vi vurderer, at der anvendes BAT med hensyn til vandbesparende foranstaltninger.

4.1.4.

Management og egenkontrol
Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der
vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at
være BAT: Træning og uddannelse af medarbejdere, registrering af vand,
energiforbrug og foder, affaldsdannelse, anvendelse af handelsgødning og
husdyrgødning samt udarbejdelse af gødningsplaner.
Ejer har oplyst at det lovpligtige kursus for folk der passer slagtefjerkræ er
gennemført og at ansættes nye medarbejdere vil disse naturligvis også
blive sendt på det lovpligtige kursus.
Slagteriets egenkontrolsystem følges.
De kommunale regulativer for affaldshåndtering følges.
Der laves gødningsregnskab for bedriften.
Tønder Kommune vurderer på den baggrund, samt under hensyntagen til
gældende vilkår 17 om driftsjournaler, at såfremt ejendommen drives som
beskrevet ovenfor, anses det for, at der anvendes BAT mht. management.

4.1.5.

Gødningsopbevaring og -håndtering
I henhold til BREF-dokumentet er det BAT
 at tilpasse gødningsmængden arealets størrelse og afgrødernes behov,
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at udsprede gødningen umiddelbart før afgrødernes maksimale vækst
og optag af næringsstoffer forekommer,
 at undgå at sprede gødningen, når markerne er mættet med vand, er
oversvømmet, frosne eller dækket af sne,
 Ikke at tilføre gødning til stejlt hældende marker,
 Ikke at tilføre gødning på arealer, der støder op til vandløb,
 at sprede gødning så at lugtgener mindskes,
 at opbevare gyllen i stabile beholdere eller gyllelagune med låg/plastikdække eller flydelag.
Samtlige ovenstående punkter er implementeret i dansk lov.
Ejer har oplyst at gældende dansk lovgivning på området følges. Der er
ikke markdrift i forbindelse med ejendommen. Gødning afsættes direkte og
bliver ikke oplagret på ejendommen.
Der laves gødningsregnskab for bedriften.
Vi vurderer, at udbringningen og gødningsopbevaringen lever op til BAT.

4.1.6.

Foder
Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der
vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anses følgende tiltag for at
være BAT mht. foder: Anvendelse af foderplaner tilpasset dyrenes behov,
foderanalyser samt mineralblandinger med lavt fosforindhold.
Ejer har oplyst at der anvendes fasefodring. Foderblandingerne er afpasset
efter dyrenes behov og udvikling. Der købes færdigblandet foder. Disse
blandinger er tilsat fytase.
Vi vurderer, at det ovenfor beskrevne lever op til BAT med hensyn til
fodring, og at der på nuværende tidspunkt ikke er baggrund for at stille
yderligere vilkår om anvendelse af BAT på foderområdet.

4.1.7.

Lugt
Før det kan være relevant at overveje om der kan indføres BAT-teknologi
mht. lugt skal der være væsentlige lugtgener, hvilken vil sige en overskridelse af det genekriterie der er for lugt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Tønder Kommune har oprettet en scenarieberegning i husdyrgodkendelse.dk (skema 211742). Her er ejendommens stalde indtegnet ud fra
luftfoto. Hele staldenes areal er angivet som produktionsareal og der er
valgt den dyretype og det staldsystem som har højest lugtemission, både i
forhold til miljøstyrelsens nye lugtvejledning2 og FMK-vejledningen3 (worst
case).
Beregningerne viser at genekriteriet er overholdt og at der derfor ikke er
væsentlige lugtgener.

2

Vejledning om tilladelse og godkendelse af husdyrbruget

Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener
fra stalde, udgivet af FMK, 2. udgave

3
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4.2.

Ammoniakfølsom natur
I forbindelse med en revurdering skal det undersøges om husdyrbruget
overholder den maksimale ammoniakdeposition på kategori 1- og kategori
2-natur jf. beskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Hvis det ikke er overholdt skal der, såfremt der er proportionalitet til det,
fastsættes vilkår der sikre at det overholdes. Hvis der ikke er proportionalitets til det, skal der fastsættes en tidsfrist for overholdelse. Det maksimalt
tilladte på kategori 1-natur er enten 0,2, 0,4 eller 0,7 kg N/ha/år alt efter
hvor mange øvrige husdyrbrug der er i nærheden. Det maksimale på
kategori 2-natur er 1,0 kg n/ha/år.
Tønder Kommune har oprettet en scenarieberegning i husdyrgodkendelse.dk (skema 211742). Her er ejendommens stalde indtegnet ud fra
luftfoto. Hele staldenes areal er angivet som produktionsareal og der er
valgt traditionel produktion af slagtekyllinger som dyretype. Herefter er der
beregnet til de nærmeste/mest kritiske kategori 1- og kategori 2-naturområder.
Nærmeste kategori 1-natur er Mandbjerg Skov, som ligger ca. 6 km fra
husdyrbruget. Beregningen viser en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år
hvilket også er forventeligt med så stor en afstand.
Nærmeste kategori 2-natur er Kirkemose som ligger 6-700 m fra husdyrbruget. Systemet beregner en totaldeposition på 0,6 kg N/ha/år i det mest
kritiske punkt i mosen (dvs. det der får den højeste deposition).
Husdyrbruget overholder dermed den maksimalt ammoniakdeposition på
kategori 1- og kategori 2-natur.

4.3.

Vilkår fra den oprindelige miljøgodkendelse
I den oprindelige miljøgodkendelse, se bilag 1, er der stillet nedenstående
vilkår (markeret med kursiv). Jf. husdyrloven skal kommunen vurdere,
hvorvidt vilkårene i den oprindelige miljøgodkendelse skal ændres eller
fjernes. Denne vurdering fremgår også nedenfor og vilkårene, der ikke skal
ændres eller fjernes bliver videreført til denne revurderings vilkårsdel.
Virksomheden skal indrettes i overensstemmelse med de oplysninger, der
ligger til grund for godkendelsen.
Dette vilkår videreføres uændret som vilkår nr. 1, da det stadig er relevant.
Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de
personer, der arbejder med virksomhedens daglige drift. De af vilkårene,
der angår driften af virksomheden, skal være kendt af de medarbejdere,
som arbejder med driften.
Dette vilkår videreføres uændret som vilkår nr. 2, da det stadig er relevant.
Rengøring af traktorer, sprøjteudstyr, m.v. skal forgå på befæstet areal
med afløb til lukket beholder.
Dette vilkår videreføres uændret som vilkår nr. 3, da det stadig er relevant.
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Påfyldning af marksprøjter skal foregå på befæstet areal med afløb til lukket beholder. Beholderens indhold udspredes på markjord evt. samtidig
med gylleudbringning.
Dette vilkår videreføres uændret som vilkår nr. 4, da det stadig er relevant.
Ved påfyldning af vand i forbindelse med brug af sprøjtemidler, må der
ikke være mulighed for tilbagesug. Der må derfor aldrig tages vand direkte
fra en brønd/boring, et vandløb eller sø til dette formål.
Dette vilkår videreføres uændret som vilkår nr. 5, da det stadig er relevant.
Virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A)
må i intet punkt i området, målt i skel ved nærmeste nabobeboelse,
overstiger nedenfor anførte værdier:
Mandag – fredag

kl. 07.00 – 18.00
55 dB(A)
kl. 18.00 – 22.00
45 dB(A)
Lørdag
kl. 07.00 – 14.00
55 dB(A)
kl. 14.00 – 22.00
45 dB(A)
Søn- og helligdage
kl. 07.00 – 22.00
45 dB(A)
Alle dage
kl. 22.00 – 07.00
40 dB(A)
Dette vilkår videreføres uændret som vilkår nr. 6, da det stadig er relevant.
Virksomheden skal, såfremt miljømyndigheden finder det nødvendigt,
gennem målinger dokumenterer over for miljømyndigheden i NørreRangstrup Kommune, at miljøgodkendelsens støjvilkår overholdes.
Målingerne skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens seneste vejledning,
og kan maksimalt forlanges gennemført én gang årligt, med mindre en
måling viser en overskridelse af støjgrænserne.
Dette vilkår videreføres uændret som vilkår nr. 7, da det stadig er relevant.
Dog ændres Nørre-Rangstrup Kommune til Tønder Kommune.
Stalde og udenomsarealer skal vedligeholdes, således at væsentlige støvog lugtgener ikke opstår i området uden for ejendommen.
Dette vilkår videreføres uændret som vilkår nr. 8, da det stadig er relevant.
Fodersiloer skal indrettes således, at evt. støvgener i forbindelse med
indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.
Dette vilkår videreføres uændret som vilkår nr. 9, da det stadig er relevant.
Der skal fremsendes en ajourført afløbsplan over hele ejendommen.
Afløbsplanen skal omfatte afløb fra husspildevand, tagvand, vaskevand fra
rengøring af stalde og vand fra befæstet arealer. Dette vilkår skal være
overholdt senest den 20. juni 2005.
Afløbsplan er afleveret 9. august 2005 så dette vilkår er ikke længere
relevant og fjernes derfor.
Der skal kunne opbevares vaskevand, svarende til mindst en gang rengøring af begge kyllingestalde (= 39 m3).
Dette vilkår videreføres uændret som vilkår nr. 10, da det stadig er
relevant.
Brændstoftanke opstilles på befæstet areal og påtankning foregår på
befæstet areal.
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Dette vilkår videreføres uændret som vilkår nr. 11, da det stadig er relevant.
Sprøjtemidler og lægemidler skal opbevares forsvarligt, under lås, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler,
foderstoffer, lægemidler og lignende.
Dette vilkår videreføres uændret som vilkår nr. 12, da det stadig er
relevant.
Udenomsarealer skal holdes i ryddelig stand, således at mulighed for
rottetilhold og gener for omgivelserne minimeres.
Dette vilkår videreføres uændret som vilkår nr. 13, da det stadig er
relevant.
Farligt affald skal opbevares under tag, i lukket emballage, på tæt bund
med kant og uden afløb. Der skal kunne tilbageholdes indholdet af den
største beholder. Dette vilkår skal være overholdt senest den 20. juni
2005.
Dette vilkår videreføres uændret som vilkår nr. 14, da det stadig er
relevant. Dog slettes den sidste linje da datoen er passeret.
Der skal ved virksomhedens ophør foretages en oprydning, som kan
godkendes af Nørre-Rangstrup Kommune.
Dette vilkår videreføres uændret som vilkår nr. 15, da det stadig er
relevant. Dog ændres Nørre-Rangstrup Kommune til Tønder Kommune.
Virksomheden skal til enhver tid kunne fremlægge tilsynsmyndigheden,
Nørre-Rangstrup Kommune, dokumentation for størrelsen af husdyrproduktionen på ejendommen.
Dette vilkår videreføres uændret som vilkår nr. 16, da det stadig er
relevant. Dog ændres Nørre-Rangstrup Kommune til Tønder Kommune.
Virksomheden skal til enhver tid være i stand til over for tilsynsmyndigheden, Nørre-Rangstrup Kommune fremlægge sædskifte- og gødningsplaner,
som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt
(Miljøbeskyttelsesloven § 71).
Vilkåret fjernes da kontrol af sædskifte- og gødningsplaner er overgået til
Landbrugsstyrelsen.
Virksomheden skal føre driftsjournaler evt. samlet i et grønt regnskab, som
på forlangende skal forevises Nørre-Rangstrup Kommune. Driftsjournal skal
som minimum ajourføres en gang i kvartalet og indeholde følgende
oplysninger
1)Forbrug af foder, korn, vand, el og brændstof.
2)Antal til- og frakørte kyllinger i perioden (kg eller antal).
3)Stamkort over virksomhedens affaldsproduktion, samt bortskaffelse af
affaldet (jf. 18 § i bekendtgørelse 619 af 27. juni 2000 (affaldsbekendtgørelsen)).
4)Tidspunkt for visuel kontrol, reparation og vedligeholdelse af ventilationsanlægget.
Driftsjournaler skal samles i en opgørelse for et kalenderår, og indsendes
senest den 1. marts det efterfølgende år til Nørre-Rangstrup Kommune.

11

Revurdering vedr. Østergårdvej 2, 6534 Agerskov

Dette vilkår videreføres uændret som vilkår nr. 17, da det stadig er relevant. Dog ændres punkt 3) til ordlyden ”Dokumentation for bortskaffelse af
virksomhedens affald.” idet begrebet stamkort ikke længere er en del af affaldsbekendtgørelsen. Nørre-Rangstrup Kommune ændres til Tønder Kommune.
Derudover ændres krav om kvartalvis ajourføring og årlig indsendelse til,
at driftsjournaler skal gemmes på ejendommen i mindst 5 år. Det fungerer
bedre og er mere i tråd med hvordan egenkontrols vilkår stilles i dag.
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5

Høringer
Offentlig annoncering
Det er blevet offentligt annonceret, at Tønder Kommune revurderer
miljøgodkendelsen. Annoncen har været offentliggjort på kommunens
hjemmeside i perioden fra den 20. maj 2019 til den 3. juni 2019.
Nabo- og partshøring/udkast til de interesserede
Enhver, der har anmodet om orientering vedr. udkastet om revurdering
skal have udkastet til revurderingen tilsendt. I dette tilfælde er der ikke
nogen personer, der har anmodet herom.
Da der ikke sker væsentlige ændringer i forhold til driften har Tønder
Kommune vurderet, at det kun er ejeren, der skal have mulighed for at
sende bemærkninger ind.
Der er i den forbindelse ikke indkommet bemærkninger, der har givet
anledning til ændringer.
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Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den
myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er
tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale
et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage,
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til
det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse
i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning
kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest 22. juli 2019.
En eventuel klage har opsættende virkning. Det betyder at nye påbudte
vilkår ikke er gældende før Miljø- og Fødevareklagenævnet har taget
stilling til klagen. Såfremt de nye vilkår erstatter nogle gamle vilkår, vil
disse gamle vilkår være gældende indtil nævnet har taget stilling til klagen.
Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal
være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt.
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Bilag
Bilag 1: Kopi af den oprindelige miljøgodkendelse fra 2004
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