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Tillæg § 12 miljøgodkendelse Harring Bro Vej 13

1 GENERELLE FORHOLD
Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, LBK. nr. 256 af
21. marts 2017.

1.1 Ejer- og driftsforhold
Godkendelse

Tillæg § 12 miljøgodkendelse

Virksomhedens art

Sohold og smågriseproduktion

CVR-nr.

25017439

P-nr.
CHR-nr.
Ejendomsnummer

7870018955

Matrikelnr. og ejerlav

6c og 8c Hørdum By, Hørdum

Bedriftens adresse

Harring Bro Vej 13
7752 Snedsted

Ansøgers navn og adresse

Michael Bangsgaard Kristensen
Harringhedevej 6
7752 Snedsted

Ansøgers konsulent

Hanne H. Østergaard Graakjær Miljøcenter
tlf.: 25196323
e-mail: haost@graakjaer.dk

Tilsynsmyndighed

Thisted Kommune, Teknisk Forvaltning
Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy
tlf.: 9917 1717
e-mail: teknisk@thisted.dk

Sagsbehandler

Ulrik B.. Krogh
tlf.: 9917 2232
e-mail: ubk@thisted.dk

Kvalitetssikring

Godkendelsesdato

4. maj 2017

Ansøgningsskema

Skema nr. 95953 version 5
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1.2 Godkendelsespligt
Godkendelsen er meddelt i medfør af § 12 stk. 1 i Lov om Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 2017 (herefter kaldet Husdyrbrugsloven).
Til anvendelse af omregningsfaktorer for beregning af dyreenheder er anvendt Bekendtgørelse om
erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., BEK nr. 1324 af 15. november 2016 (herefter
kaldet Husdyrgødningsbekendtgørelsen).

1.2.1 Afgørelsen
På baggrund af de, i sagen, foreliggende oplysninger meddeler Thisted Kommune hermed
miljøgodkendelse efter Husdyrbrugslovens § 12 stk. 1 til drift af husdyrbruget beliggende Harring Bro
Vej 13, 7752 Snedsted.
Det er en grundlæggende forudsætning, at projektet og den fremtidige drift udføres som beskrevet i
ansøgningsmaterialet, og i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår.
Thisted Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge
og begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer, samt at husdyrbruget anvender den
bedste tilgængelige teknik.
Grundlaget for Thisted Kommunes afgørelse fremgår af den miljøtekniske beskrivelse.
Afgørelsen er udelukkende omfattet af Lov om miljøgodkendelse m. v. af husdyrbrug. Øvrige relevante
tilladelser og godkendelser, herunder byggetilladelse og nedsivningstilladelse skal indhentes særskilt.
På vegne af Thisted Kommune, d. 4. maj 2017
Ulrik B. Krogh
Miljømedarbejder, Team Landbrug
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1.3 Tillæggets omfang
Der ansøges tillæg til miljøgodkendelse meddelt den 18. august 2015. Med tillægget reduceres antallet
2
af smågrise ligesom det planlagte byggeri reduceres med i alt 3.490 m .
Tillægget omfatter:
Tilladelse til at ændres antallet af smågrise fra 87.000 stk. 7,2- 32 kg til 44.000 stk. 7,0-31 kg og 10.000
stk. 7,0-9,2 kg.
2

I stedet for en ny smågrisestald på 3.500 m forlænges den eksisterende smågrisestald med en ny
2
2
2
klimastald på 110 m , og farestalden forlænges fra 210 m til 360 m .
Der er i tillægget ikke vurderet på bedriftens arealer, da der ikke skal udarbejdes arealvilkår ved
ikrafttrædelse af Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. pr. 2. marts 2017.

1.3.1 Tidligere godkendelser
Ejendommen fik i 2006 miljøgodkendelse til 2.150 søer, og i 2008 er der bygget en ny smågrisestald og
renoveret i den eksisterende stald.
I den gældende § 12 miljøgodkendelse meddelt den 18. august 2015 er det tilladte dyrehold 1.460
årssøer og 87.000 smågrise 7,2-32 kg svarende til i alt 775,44 DE.

1.3.2 Fleksibilitet
Ansøgers oplysninger:
Der forventes en mindre variation i afgangsvægten på +/-5 %, da afgangsvægt er gennemsnitlig. Dog vil
variationen ikke være så stor, at antallet af DE vil variere væsentligt. Det maksimale antal dyreenheder
på 539,19 DE vil ikke blive overskredet.
Thisted Kommunes vurdering:
Thisted Kommune accepterer, at der kan forekomme mindre produktionsmæssige udsving i både antal
og vægtklasser for smågrisene. Accepten betinges af, at det maksimale antal dyreenheder på intet
tidspunkt overskrides. Det vurderes ikke nødvendigt at stille vilkår.

1.3.3 Frist for udnyttelse
Ansøgers oplysninger:
Byggeriet og udvidelsen af produktionen forventes påbegyndt inden 2 år efter miljøgodkendelsens
meddelelse.
Thisted Kommunes vurdering:
Fristen for ibrugtagen følger de i miljøgodkendelsen fra 2015 fastsatte terminer. Godkendelsen skal
således være taget i brug inden den 15. august 2017. Såfremt miljøgodkendelsen ikke er taget i brug
indenfor den angivne frist, bortfalder den. Godkendelsen anses for at være taget i brug når der som
minimum er indgået en bindende kontrakt med entreprenør eller lignende, og at projektet herefter
gennemføres i et rimeligt tempo, og normalt skal være afsluttet indenfor et år efter fristens udløb. Det
vurderes ikke nødvendig at stille yderligere vilkår.

1.3.4 Biaktiviteter
Ansøgers oplysninger:
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Der er ikke biogas eller anden bivirksomhed på ejendommen.
Thisted Kommunes vurdering:
Der er ingen biaktiviteter på ejendommen.

1.3.5 Gyldighed
Generel orientering
Godkendelsen er underlagt Husdyrbrugslovens bestemmelser omkring kontinuitetsbrud, jf. § 33, stk. 3.
Godkendelsen er omfattet af reglerne for revurdering, jf. Husdyrbrugslovens § 41 stk. 3. Den første
revurdering skal igangsættes i 2025.

1.3.6 Husdyrbrugets ophør
Ansøgers oplysninger:
Ved husdyrbrugets ophør, rengøres stalde- og gødningsopbevaringsanlæg. Evt. nedbrydning af stalde
og fortank/gyllebeholder vil ske i henhold til gældende regler.
Der er ikke truffet foranstaltninger for forebyggelse af forurening ved virksomhedens ophør, da
virksomheden ikke forventes lukket. Desuden vil en evt. forurening kun kunne stamme fra håndtering
af gylle. Eftersom dette er lagt i faste rammer, anses det ikke for hensigtsmæssigt at foretage yderlige.
Thisted Kommunes vurdering:
Der er stillet vilkår om, at ejer ved eventuelt ophør af produktionen skal tømme, rengøre og
vedligeholde eller nedrive ejendommens anlæg samt bortskaffe alt affald i henhold til gældende
lovgivning. Thisted Kommune stiller disse vilkår for at sikre, at udtjente driftsbygninger og
opbevaringsanlæg ikke henstår i forfald rundt omkring i landskabet.
Såfremt anlæggene nedrives, skal der forud for dette indhentes en nedrivningstilladelse hos
kommunen.
Thisted Kommune vurderer, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår vedrørende ophør
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1.3.7 Offentlighed og høring
Kommunens forslag til tillæg til miljøgodkendelsen har været sendt i to ugers høring hos ansøger og
ansøgers konsulent.
Udkast til tillægget er efterfølgende sendt i 3 ugers høring hos nedenstående naboer og berørte parter.
Høringsberettigede naboer er fundet ud fra en beregning af lugtkonsekvensradius fra ejendommen.
Konsekvensradius er beregnet til 1014,41 meter. Følgende er hørt:


Ansøger Harringhedevej 6, 7752 Snedsted



Ansøgers konsulent Hanne H. Østergaard Gråkjær Miljøcenter



Ejere og beboere inden for en radius af 1100 m. fra det ansøgte anlæg.



Matrikulære naboer til anlægget

Indsendelse af høringssvar
Dette er et udkast til afgørelse om miljøgodkendelse. Høringssvar skal indsendes til Thisted
Kommune, Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup, eller på e-mail: teknisk@thisted.dk.
Høringssvar kan også sendes direkte til den sagsbehandler der er oplyst i brevet tilsendt de
hørte parter. Ønsker du yderligere informationer i høringsperioden, kan henvendelse desuden
ske til teknisk@thisted.dk eller på tlf. 9917 2221.
Høringsperiodens udløb fremgår af brevet tilsendt de hørte parter samt Thisted Kommunes
hjemmeside www.thisted.dk/landbrugsafgorelser.
Thisted Kommune gør opmærksom på at når afgørelsen foreligger, vil underretning om
afgørelsen ske via offentlig annoncering. Når afgørelsen om miljøgodkendelsen meddeles, vil
dette ske på Thisted Kommunes hjemmeside www.thisted.dk. Først når afgørelsen er meddelt
kan der i klageperioden ingives en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet (nedenstående
klagevejledning følges). Hvis du ønsker at blive orienteret direkte om afgørelsen når denne
foreligger, skal du henvende dig til teknisk@thisted.dk inden høringsperiodens udløb.
Ovenstående rød-markerede tekst fjernes i den endelige miljøgodkendelse.

Offentliggørelse
Godkendelsen offentliggøres den 4. maj 2017 på Thisted Kommunes hjemmeside, www.thisted.dk.
Senest fire måneder efter afgørelsen er truffet vil godkendelsen blive gjort offentlig tilgængelig på
Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration www.dma.mst.dk.
Følgende har fået meddelelse om udarbejdelse af godkendelsen:


Ansøger Harringhedevej 6, 7752 Snedsted



Ansøgers konsulent Hanne H. Østergaard Gråkjær Miljøcenter



Dnthy-sager@dn.dk - Danmarks Naturfredningsforening samt lokale afdeling



husdyr@ecocouncil.dk – Det Økologiske Råd



natur@dof.dk – Dansk Ornitologisk Forening



thisted@dof.dk – DOF Nordvestjylland



fr@friluftsraadet.dk – Friluftsrådet
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Klagevejledning
Denne afgørelse er truffet efter Husdyrbrugslovens § 12 stk. 1, og kan ifølge lovens § 76 påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage
via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. 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.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Thisted Kommune. Kommunen videresender
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret,
regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag,
forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klagefristen udløber den 1. juni 2017.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Thisted Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du
betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en
virksomhed/organisation. Gebyrsatsen i 2017 er på 900 kr. for privatpersoner, mens virksomheder og
organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.
Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer
med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.
En klage over afgørelsen har jf. Husdyrbrugslovens § 81 stk. 1 ikke opsættende virkning, med mindre
Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i
klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis ansøger igangsætter projektet, før
klagesagen er afgjort, sker det således for eget ansvar, jf. Husdyrbrugslovens § 81, stk. 2.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge Husdyrbrugslovens § 90 ske inden 6
måneder fra afgørelsens meddelelse.
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1.3.8 Ikke teknisk resumé
Oversigt over væsentlige ændringer i medfør af tillægget
En oversigt over ændringer i tillægget i forhold til godkendelsen fra 18. august 2015 kan ses i
nedenstående skema. For nærmere beskrivelse af de enkelte punkter henvises til de relevante afsnit og
eventuelle vilkår i tillægget. Vær opmærksom på, at ændringerne i skemaet herover er set i forhold til
den ansøgte drift i godkendelsen fra 18. august 2015, mens de miljømæssige vurderinger, der ligger til
grund for tillægget i henhold til gældende lovgivning er foretaget med udgangspunkt i nudriften i
godkendelsen fra 21. november 2006.

Miljøgodkendelse 2015

Tillæg 2017

Afsnit
i tillæg

Dyrehold

1.460 årssøer

1.460 årssøer

87.000 smågrise 7,2-32 kg

44.000 smågrise 7,0-31 kg

Evt.
vilkår

2.1

10.000 smågrise 7,0-9,2 kg

Stald

Etablering af smågrisestald på Etablering af babystald på 110 2.3
2
2
2
3.750 m og farestald på 210
m og farestald på 360 m .
2
m

Lugt (konsekvensradius, m)

1.349

1.014

2.5

Ammoniakemission

8.225

6.444

2.7

4.246 (6.909)

Søer ifølge norm

2.6

Smågrise ifølge norm

Smågrise ifølge norm

462 ha

475 ha

Max kg P ab dyr pr år for søer
Udbringningsarealer

3

Ud over ovennævnte, sker der ikke ændringer på husdyrbruget, der betragtes som væsentlige.
Datoer
Byggeri og produktionsændringerne forventes at være påbegyndt i løbet af sommeren 2017 og
fuldføres over en 1årig periode.
3

Gyllen opbevares i 3 gyllebeholdere på i alt 10.410 m , hvilket svarer til godt xx måneders
opbevaringskapacitet.
Placering
Anlægget er beliggende Harring Bro Vej 13. Afstanden fra ejendommens bygninger til nærmeste
nabobeboelse, nærmeste byzone som også udgør samlet bebyggelse hhv. 630 m og 1,4 km i luftlinje.
Der er der over 30 m til nærmeste skel og over 15 m til offentlig vej.
Foder
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Der reduceres i fodernormen for søerne, hvorefter beregningerne for produktionsændringen i
miljøstyrelsens husdyransøgningsprogram viser, at kravene til ammoniak og kvælstofudledning kan
overholdes.
Gener
Lugtgenekriterierne for byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig er overholdt.
Biaktiviteter (særlige installationer m.m.)
Transporter til og fra ejendommen
Antallet af transporter er faldende i forhold til miljøgodkendelsen fra 2015.
BAT
Der er anvendt BAT indenfor følgende områder: Energi, vand, management, foder, staldindretning,
opbevaring af husdyrgødning og udbringning af husdyrgødning.
Det beregnede BAT-fosforemissionsniveau er overholdt.
Krav om anvendelse af BAT ved indretning af stalde er overholdt samt det vejledende niveau for
emission af luftformig ammoniak er overholdt.
Ammoniakbelastning og særlig værdifuld natur
De generelle krav til reduktion af ammoniaktab fra stald og lager er opfyldt, og efter udvidelsen bliver
den samlede ammoniakemissionen fra anlægget 6.444 kg N/år, hvilket i forhold til miljøgodkendelsen
fra 2015 giver en lavere emission fra anlæg på 1.761 N/år.
Beskyttet natur
Kravene til merdeposition og totaldeposition til kategori 1, 2 og 3 natur er opfyldt.
Arealer
Husdyrgødning afsættes på egne og forpagtede arealer / på aftalearealer. Det forventes ikke at
arealerne vurderes i dette tillæg jf. ny lovgivning

Side 10 af 27

Tillæg § 12 miljøgodkendelse Harring Bro Vej 13

1.4 Vilkår
Dette er en samlet oversigt over de vilkår, der ligger til grund for miljøgodkendelsen. Ansøgers
oplysninger samt Thisted Kommunes vurdering kan ses under de relevante afsnit.
I forbindelse med meddelelsen af tillægget er der en række vilkår i godkendelsen fra den 18. august
2015, der enten ændres eller bortfalder. For at overskueliggøre hvilke vilkår, der er gældende fremover,
er både nye og eksisterende vilkår gengivet i dette tillæg.
Nye eller ændrede vilkår er markeret med blå boks, mens de øvrige vilkår uden markering er
gengivelser af vilkårene i godkendelsen fra 2015.
NB! Der gøres opmærksom på, at de eksisterende vilkår i godkendelsen fra 2015 har ændret
nummerering. Ved enhver henvisning til vilkår fremover, skal nummeringen i tillægget benyttes.
Såfremt der i godkendelsen fra 2015 er stillet vilkår, der nu er dækket af generel lovgivning, er disse så
vidt muligt fjernet. Oversigt over fjernede vilkår ses i bilag 3

Miljøgodkendelsen er betinget af følgende vilkår:
Gyldighed
1

Miljøgodkendelsen må ikke tages i brug, før der er indhentet de nødvendige tilladelser,
herunder byggetilladelse.

2

Godkendelsen skal være taget i brug indenfor to år fra godkendelsesdatoen. Såfremt
miljøgodkendelsen ikke er taget i brug indenfor de angivne friste, bortfalder den.

Husdyrbrugets ophør
3

Ved husdyrbrugets ophør skal alle gyllebeholdere, fortanke og gyllekældre på ejendommen
tømmes. Alle staldanlæg skal rengøres og alt affald bortskaffes i henhold til gældende
lovgivning.

4

Udendørs gødningsopbevaringsanlæg, der afmeldes de lovpligtige beholderkontroller skal
nedrives og fjernes fra ejendommen, når de ikke længere er i brug. Staldbygninger, der ikke
længere anvendes skal vedligeholdes, så de ikke henstår i forfald, eller de skal nedrives.

5

Senest fire uger efter driftsophør af IE-husdyrbruget, skal dette anmeldes til Thisted Kommune
med et oplæg til vurdering efter jordforureningslovens § 38 k, stk. 1, skal indgives skriftligt.
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Dyrehold samt indretning og drift af stalde
6

Den samlede produktion på årsplan må ikke overstige 1.460 stk. årssøer, 44.000 stk. smågrise
7,0 – 31 kg og 10.000 stk. smågrise 7,0-9,2 kg svarende til i alt 539,19 DE på
godkendelsestidspunktet.

7

Dyrene skal fordeles i de enkelte stalde som vist i afsnit 2.1.1 på side 17

8

Dokumentation for overholdelse af husdyrproduktionens størrelse skal forevises
tilsynsmyndigheden på forlangende.

9

Den nye tilbygning til farestalden skal etableres med kassestier og delvist spaltegulv.

10 Den nye babystald skal etableres med delvis spaltegulv.
Foder
Beregningsmetoderne bag de opstillede vilkår for fosforindhold kan ses i tillægget afsnit 2.6.3
11 Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som kg N ab dyr pr. årsso x antallet af årssøer skal
være mindre end 33.918 kg N pr. år.
12 ”Kg N ab dyr pr. årsso" beregnes ud fra følgende ligning:
(FE pr årsso x g råprotein pr. FE)/6250 – 1,98 – (antal fravænnede grise pr. årsso x fravænnings
vægt x 0,0257)
Vilkår 6 skal dog til enhver tid overholdes. Se desuden afsnit 2.6.3 vedrørende beregningen.
Egenkontrol(Ændret)
13 Der skal føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:
a. Antal årssøer
b. Grise pr. årsso
c.

Fravænningsalder og -vægt

d. Foderforbrug
14 Dokumentationen skal gemmes i mindst fem år og fremvises overfor tilsynsmyndigheden på
forlangende.
Gødningshåndtering og opbevaringsanlæg
15 Husdyrbruget skal altid kunne råde over en opbevaringskapacitet på mindst 9 måneder

Råvare-, vand- og energiforbrug
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16 Der skal senest et år eftergodkendelsesdato, og gerne forud for byggeriet, udføres
energieftersyn af et energiselskab eller en energikonsulent, hvor de energiforbrugende
processer i bedriften gennemgås. Der skal udarbejdes en rapport, som indeholder resultater og
konkrete energibesparende forslag. Rapportens resultater skal så vidt muligt tænkes ind i
byggeriet og den daglige drift, og rapporten skal kunne fremvises tilsynsmyndigheden på
forlangende.
Lugt
17 Ejendommens anlæg og driften heraf må ikke give anledning til lugtgener uden for eget
område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige
Støj
18 De i vilkårene nævnte tabeller kan ses i godkendelsens afsnit 7.8
19 Husdyrbrugets samlede bidrag til det ækvivalente korrigerede støjniveau angivet i dB (A) må
ikke overstige de i tabel 7 nævnte grænseværdier ved omliggende beboelsers opholdsarealer.
20 For lavfrekvent støj og infralyd gælder, at driften af husdyrbruget ikke må medføre, at det Avægtede lydtrykniveau (10-160 Hz), LpA,LF og det G-vægtede infralydniveau, LpG overstiger de i
tabel 8 nævnte grænseværdier.
21 Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal husdyrbruget for egen regning og
maksimalt 1 gang årligt, dokumentere, at ovenstående støjvilkår overholdes.
22 Dokumentationen for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger. Målingerne skal
udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984, og ubestemtheden
må ikke overstige 3 dB(A). For lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer skal målingerne udføres i
overensstemmelse med anvisningerne i ”Orientering fra Miljøstyrelsen: Lavfrekvent støj,
infralyd og vibrationer i det eksterne miljø” nr. 9 fra 1997. De akkrediterede beregninger eller
målinger kan efter forudgående aftale med kommunen udføres som orienterende beregninger
eller målinger.
Støv
23 Anlæggene og driften heraf må ikke give anledning til støvgener uden for eget område, der
efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige
Spildevand
24 Al vask af traktorer, maskiner, redskaber og dyretransportvogne skal foregå på en støbt, tæt
plads med bortledning af spildevandet til gyllesystemet.
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Affald
25 Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares
og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på
virksomheden.
26 Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad
beholderen indeholder. Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig enten
på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar.
Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et
afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Oplagspladser
og opsamlingskar skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
27 Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret
indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være
tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller
akkumulatorerne.
28 Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel.
Påfyldningsstudse til påfyldning af over- eller underjordiske tanke samt aftapningsanordninger/-pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel skal være placeret inden for
konturen af en impermeabel belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker
kontrolleret afledning. Alternativt skal spild fra påfyldning eller aftapning kunne opsamles i
tætte sumpe eller opsamlingskar, der holdes overdækkede, således at de er beskyttet mod
vejrlig.
29 Ved en impermeabel belægning forstås et befæstet areal, der er uigennemtrængeligt for de
forurenende stoffer, som findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet.
30 Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
o

Kvitteringer for aflevering af farligt affald.

o

Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede
eller impermeable belægninger, gulve eller sumpe.

o

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig
for tilsynsmyndigheden.
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Driftsforstyrrelser og uheld
31 Der skal til enhver tid opbevares et eksemplar af beredskabsplanen på ejendommen. Planen
skal opbevares i mandskabsrummet være fuldt tilgængelig for ansatte.
32 Ansatte skal gøres bekendt med ejendommens beredskabsplan og informeres om, hvornår og
hvordan de skal reagere i tilfælde af uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne
miljø.
Varetagelse af hensyn til landskabet
33 De nye staldbygninger skal etableres i samme byggestil og med samme materialer og farver
som de eksisterende driftsbygninger på ejendommen.
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MILJØTEKNISK
BESKRIVELSE
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2 ANLÆGGET
2.1 Dyrehold og staldindretning
Ansøgers oplysninger:
Med tillægget reduceres antallet af smågrise med 33.000 stk. set i forholdt til det tilladte i
miljøgodkendelsen fra 2015.

2.1.1 Dyrehold
Følgende oversigt over dyretyper og staldsystemer fremgår af ansøgningen:
Tilladt dyrehold på ejendommen
Dyreart/type

Vægtgrænser
Aldersgrænser

Staldtype

Antal
DE*
stipladser

Antal
dyr

Årssøer

løbe- og drægtighedsstald,
Løsgående, delvis spaltegulv

730

154,16

974

Årssøer

løbe- og drægtighedsstald,
Individuel, delvis spaltegulv

365

76,92

486

Årssøer

Farestald, kassestier, fuldspaltegulv

325

78,69

1160

Årssøer

Farestald, kassestier, delvis
spaltegulv

40

20,35

300

Smågrise

7,0-31 kg

Toklimastald, delvis spaltegulv

6.769

204,73

44.000

Babystald

7,0-9,2 kg

Toklimastald, delvis spaltegulv

300

4,34

10.000

I alt

539,19

*DE beregnet efter BEK 853/2014
Thisted Kommunes vurdering:
Det tilladte dyrehold på en ejendom fastsættes ikke ud fra antallet af dyreenheder (DE) men ud fra
antallet af dyr indenfor de enkelte dyrekategorier og vægtintervaller. Der er derfor stillet vilkår om
ejendommens maksimale antal dyr indenfor de forskellige kategorier. Vilkåret er stillet, for at fastholde
ansøger på det dyrehold, der ligger til grund for beregningerne bag miljøgodkendelsen. Såfremt det
ønskes at ændre i vægtintervaller eller antal dyr, må dette ikke ske uden en forudgående ny
godkendelse. Thisted Kommune er opmærksom på, at der kan forekomme produktionsmæssige
udsving i en besætning, men gør samtidig opmærksom på, at den tilladte produktion er en øvre grænse
for dyreholdets størrelse, som på intet tidspunkt må overskrides uden en forudgående godkendelse.
Thisted Kommune har i øvrigt stillet vilkår om, at dyreholdets størrelse skal kunne dokumenteres på
myndighedens forlangende, f.eks. i forbindelse med de regelmæssige miljøtilsyn.
På baggrund af ovenstående og med udgangspunkt i ansøgers oplysninger og beregningerne i ITansøgningssystemet, er det herefter Thisted Kommunes vurdering, at det ikke er nødvendigt at stille
yderligere vilkår angående dyrehold, indretning og drift af stalde.
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2.1.2 Staldindretning
Ansøgers oplysninger:
Se godkendelsen fra 2014
Thisted Kommunes vurdering:
Det er Thisted Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte lever op til BAT med hensyn til
staldindretning, og at der er truffet en række velovervejede valg og fravalg af teknologier i forbindelse
med ansøgningen om miljøgodkendelse. Der er stillet vilkår om den valgte gulvtype i de nye stalde
(vilkår 9-10). Det vurderes ikke nødvendigt at stille yderligere vilkår.

2.2 Management
Ansøgers oplysninger:
Se godkendelsen fra 2015
Thisted Kommunes vurdering:
Ingen ændringer med tillægget

2.3 Lokalisering
2.3.1 Faste afstandskrav
Ansøgers oplysninger:
Se godkendelsen fra 2015
Thisted Kommunes vurdering:
Ingen ændringer med tillægget

2.3.2 Landskab og planforhold
Ansøgers oplysninger:
Se godkendelsen fra 2015
Thisted Kommunes vurdering:
Ingen væsentlige ændringer med tillægget.
2

Samlet set reduceres byggeriet med 3240 m . De i tillægget søgte byggerier ligger begge i forlængelser
af eksisterende bygninger.
2

I stedet for en ny smågrisestald på 3.500 m , udvides den eksisterende smågrisestald med en ny
2
2
2
klimastald på 110 m , og farestalden udvides fra 210 m til 360 m .

Side 18 af 27

Tillæg § 12 miljøgodkendelse Harring Bro Vej 13

2.4 Råvare-, energi- og vandforbrug
Ansøgers oplysninger:
Se godkendelsen fra 2015
Thisted Kommunes vurdering:
Ingen væsentlige ændringer med tillægget

2.5 Gener
2.5.1 Lugt
Ansøgers oplysninger:
Ventilationsluften fra staldene medbringer en given mængde lugt. I staldene mindskes lugten ved
jævnlig rengøring og overbrusning der styrer dyrenes gødningsadfærd. Derudover vil samtlige
ventilationsskaktene blive rengjort ved vask af staldene.
Da ventilationsafkastene er placeret min 1 meter over tagfladen, bliver luften opblandet og fortyndet
inden den falder ned omkring staldanlægget.

Thisted Kommunes vurdering:
Lugtgeneafstandene til henholdsvis enkeltbolig samlet bebyggelse og byzone er alle kortere end
beregnet i miljøgodkendelsen fra 2015.
På baggrund af ovenstående og med udgangspunkt i ansøgers oplysninger og beregningerne i ITansøgningssystemet, er det Thisted Kommunes vurdering, at udvidelsen på Harring Bro Vej 13 ikke vil
medføre væsentlige lugtgener for de omkringboende.
Lugt fra stalde vil dog altid i en vis udstrækning afhænge af landmandens indsats vedr. rengøring og
staldhygiejne, og det skal til stadighed tilstræbes at begrænse lugtgener fra ejendommen ved
regelmæssig rengøring af stalde. Der er stillet vilkår om, at landbruget ikke må give anledning til
lugtgener uden for eget område, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.
Det vurderes herefter ikke nødvendigt at stille yderligere vilkår vedrørende lugt.

2.5.2 Støj
Ansøgers oplysninger:
Se godkendelsen fra 2015
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Thisted Kommunes vurdering:
Ingen ændringer med tillægget

2.5.3 Lys
Ansøgers oplysninger:
Se godkendelsen fra 2015
Thisted Kommunes vurdering:
Ingen ændringer med tillægget

2.5.4 Fluer og skadedyr
Ansøgers oplysninger:
Se godkendelsen fra 2015
Thisted Kommunes vurdering:
Ingen ændringer med tillægget

2.5.5 Støv
Ansøgers oplysninger:
Se godkendelsen fra 2015
Thisted Kommunes vurdering:
Ingen ændringer med tillægget

2.5.6 Transport
Ansøgers oplysninger:
Anslået medfører ændringen af produktionen på ejendommen, at antallet af transporter bliver lidt
laver end som tidligere godkendt.
Thisted Kommunes vurdering:
Med tillægget forventes antallet af transporter til og fra ejendommen at være lavere end godkendt i
2015.
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2.6 Forurening
2.6.1 Spildevand
Ansøgers oplysninger:
Se godkendelsen fra 2015
Thisted Kommunes vurdering:
Ingen ændringer med tillægget
Spildevandsafledning
Ansøgers oplysninger:
Se godkendelsen fra 2015
Thisted Kommunes vurdering:
Ingen ændringer med tillægget

2.6.2 Husdyrgødning
Opbevaring af husdyrgødning
Ansøgers oplysninger:
Der er udarbejdet ny kapacitetserklæring. Med tillægget produceres der ca. 6.768 m3 gylle, mindre end
tilladt i miljøgodkendelsen fra 2015.
Thisted Kommunes vurdering:
Ifølge kapacitetserklæringen er der opbevaringskapacitet til 9 måneders produktion, der er stillet vilkår
hertil (vilkår 15). Beregningen er foretaget på baggrund af de tre eksisterende gyllebeholdere.
Etablering af gyllebeholder 4 og 5, der er givet tilladelse til i miljøgodkendelsen, er således ikke et krav
for fuld udnyttelse af tillægget. Kapacitetserklæringen ses i bilag 2.
BAT
Opbevaring af gødning:
Ingen ændringer med tillægget
Thisted Kommunes vurdering:
Ingen ændringer væsentlige med tillægget

2.6.3 Foder
Ansøgers oplysninger:
For at mindske emissionen af ammoniak, reduceres mængden foder til søerne i løbedrægtighedsstalden.
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Thisted Kommunes vurdering:
Ansøger har valgt at bruge foderkorrektion for at nå ned på den maksimale emissionsgrænseværdi for
udvidelsen. Der er valgt at reducere normen for foder fra 1.510 FE/dyr/år til1.457 FE/dyr/år.
Der er stillet vilkår til fastholdelse af den totale mængde N ab dyr pr. år, samt hvilken ligning der skal
anvendes til beregningen. Der er yderligere stillet vilkår til at overholdelse af vilkåret skal kunne
dokumenteres overfor tilsynsmyndigheden. Vilkår 11 og 12.
Beregningsmetoderne bag det opstillede vilkår for kg N ab dyr pr. årsso kan ses i nedenstående.
”Kg N ab dyr pr. årsso” beregnes ud fra følgende ligning:
(Kg N ab dyr betyder Kg kvælstof udskilt)
((FE pr. årsso x g råprotein pr. FE /6250) - 1,98 - (antal fravænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt x
0,0257 kg N pr. kg tilvækst))
Ovenstående beregnes ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel.
De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårsligningen skal samlet set overholdes.
Værdier for søerne i løbe- drægtighedsstaldene i forbindelse med beregninger til foderkorrektioner:
Faktor
Antal årssøer

Værdi
1460

Antal fravænnede

30

Fravænningsvægt

7,0

FEsv pr. årsso

1457

Gram råprotein pr FEsv, g

131,1

Gram fosfor pr FE, g

-

Kg N ab dyr pr. årsso pr. år

23,23166

Kg P ab dyr pr. årsso pr. år

-

Kg N total ab dyr pr. år

33.918

Kg P total ab dyr pr. år

-

Fosfor
BAT-niveauet for fosforudledning fra produktionen er 13.995 kg P ab dyr/år, baseret på et opnåeligt
niveau på 29,2 kg P ab dyr/DE for smågrise, og 23,9 kg P ab dyr/DE for søerne. BAT-niveauet overholdes
med 1.119 kg.
På baggrund af ansøgers oplysninger og med udgangspunkt i de stillede vilkår, er det derfor Thisted
Kommunes vurdering, at det ikke er nødvendigt at stille yderligere vilkår angående fodring.

2.6.4 Driftsforstyrrelser eller uheld
Ansøgers oplysninger:
Se godkendelsen fra 2015
Thisted Kommunes vurdering:
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Ingen ændringer med tillægget

2.6.5 Affald og miljøfarlige stoffer
Ansøgers oplysninger:
Se godkendelsen fra 2015
Thisted Kommunes vurdering:
Ingen ændringer med tillægget

2.7 Ammoniaktab
2.7.1 Ammoniaktab generelt
Ansøgers oplysninger:

Ammoniakfordampningen fra ejendommen er på i alt 6443,99 kg N, hvilket svarer til fald i
fordampningen på 1422,14 kg i forhold til den tilladte produktion.(2006)
Det generelle ammoniakreduktionskrav på 30% er opfyldt med 725,04 kg N.
Der benyttes foderkorrektioner til overholdelse af ammoniakkravende. Læs mere under afsnittet
”foder”.
Kravene til merdeposition og totaldeposition til kategori 1, 2 og 3 naturområderne er opfyldt.
BAT
Ansøgningssystemets beregninger viser:

Thisted Kommunes vurdering:
På baggrund af Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for søer og smågrise, er det
beregnet, at ammoniakemission fra husdyrbruget maksimalt må være 6.617kg N/år. Det ansøgte kan,
ved anvendelse af virkemidlerne delvis spaltegulv i de nye stalde og nedsat fodernorm for pr. årsso
overholde den beregnede maksimale emission med et niveau på 6.444 kg N/år. Dette niveau betragtes
herefter som værende ejendommens BAT niveau for ammoniakemission.
Vilkår til fastholdelse af de valgte teknikker, der bruges til at nå ned på BAT-niveauet kan læses under
de relevante afsnit i godkendelsen.

2.7.2 Ammoniakpåvirkning af natur
Ansøgers oplysninger:
Kategori 1 naturområde: Ejendommen ligger ca. 3 km nordøst for nærmeste EF-habitatområde /
Natura2000 område. Pga. den lange afstand til naturområdet er der ikke foretaget beregninger hertil.
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Kategori 2 naturområde: Ejendommen ligger ca 5 km nordvest for nærmeste naturområde der er
beskyttet efter § 7 i ”Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug”. Pga. den lange afstand til naturområdet er der ikke foretaget beregninger hertil.
Kategori 3 naturområde og naturområder beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven: Ca. 1.000 m vest
for ejendommen er der en § 3 beskyttet mose. Beregninger viser, at merdepositionen til na-turområdet
er -0,0 kg N pr ha.
Thisted Kommunes vurdering:
Den samlede emission fra stald og lager falder med tillægget 1.781 kg N/år i forhold til det tilladte i
miljøgodkendelsen fra 2015. Det er på dette grundlag vurderet, at der ikke sker væsentlige ændringer
på kategori 1, 2 og 3 naturområder eller øvrig natur omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
Fredninger
Ansøgers oplysninger:
Se godkendelsen fra 2015
Thisted Kommunes vurdering:
Ingen ændringer med tillægget

2.7.3 Bilag IV-arter (påvirkning fra anlæg)
Ansøgers oplysninger:
Se godkendelsen fra 2015
Thisted Kommunes vurdering:
Ingen ændringer med tillægget

2.7.4 Habitatvurdering (påvirkning fra anlægget)
Ansøgers oplysninger:
Se godkendelsen fra 2015
Thisted Kommunes vurdering:
Ingen ændringer med tillægget

2.8 Alternative produktioner
Ansøger har redegjort for følgende i forbindelse med alternative muligheder:
Alternative løsninger
Det forventes, at det ansøgte projekt er fremtidssikret og at det vil give gode arbejdsforhold for ejer og
medarbejdere og at det vil give en god dyrevelfærd på ejendommen.

Side 24 af 27

Tillæg § 12 miljøgodkendelse Harring Bro Vej 13

Det vurderes, at den valgte placering til den nye stald er den mest optimale placering på ejendommen i
forhold til udnyttelsen af byggefeltet, hensyn til naboer, naturområder, logistik, ressource forbrug,
smittebeskyttelse m.v.
Det er ikke muligt at placere stalden andre steder da dette vil give uhensigtsmæssigheder i forhold til
foder, levering og afhentning af dyr og generel logistik på ejendommen.


0-alternativ

0-alternativet beskriver forholdene, hvis ikke udvidelsen finder sted.
0-alternativet vil betyde en fastholdelse af den nuværende produktion, indtil produktionsapparatet er
slidt ned. Ud fra et miljømæssigt og et dyrevelfærdsmæssigt perspektiv vil dette være
uhensigtsmæssigt, idet der ikke vil blive foretaget investeringer i produktionsapparatet.
Desuden vil der ved et 0-alternativ ikke blive udarbejdet en miljøgodkendelse for ejendommen. Der vil
således ikke ske regulering af bedriften via vilkår stillet i miljøgodkendelsen.
Thisted Kommunes vurdering:
Thisted Kommune vurderer, at der er valgt et alternativ, der muliggør en rentabel produktion, der
efterlever de gældende lovkrav og emissionsgrænseværdier på området, og som derfor ikke giver
anledning til væsentlige negative påvirkninger af det omkringliggende miljø. Det vurderes ikke
nødvendigt at stille krav om en alternativ løsning.
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3 AREALERNE
Ansøgers oplysninger:
Det forventes ikke at arealerne vurderes i dette tillæg jf. ny lovgivning
Thisted Kommunes vurdering:
Der er ikke udarbejdet en godkendelse af bedriftens arealer, da der ikke skal udarbejdes arealvilkår ved
ikrafttrædelse af Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. pr. 2. marts 2017.
Miljøregulering af landbrugsarealer sker fremadrettet ved generelle regler i Lov om husdyrbrug og
anvendelse af gødning m.v., Husdyrgødningsbekendtgørelsen og Lov om jordbrugets anvendelse af
gødning og om plantedække.
Husdyrgødningen fra den ansøgte produktion afsættes til bedriftens egne arealer. Resten afsættes ved
gylleaftale.

4 INDKOMNE HØRINGSSVAR
Ved høringsperiodens udløb er der ikke indkommet høringssvar.
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Bilag 1
Bedriftsoversigt

Bilag 2

Erklæring om opbevaringskapacitet
Undertegnede ejer indestår for rigtigheden af nedenstående oplysninger om den nuværende og
ansøgte opbevaringskapacitet:
Ejer:

Mikael B. Kristensen

Adresse:

Harring brovej 13

Kommune:

Thisted Kommune

På baggrund af oplysninger fra ejer/forpagter om bedriften samt en faglig vurdering heraf og beregninger udført efter gældende normer og regler, attesterer undertegnede konsulent herved, at
ejendommens opbevaringskapacitet efter udvidelsen er tilstrækkelig i henhold til gældende lov.
Beregning af produktion af gylle
Ton pr. årsdyr

I alt

Ton i alt

Ca. 14.640

Opbevaringskapacitet af gylle
Beholder str.

% af opbevaring i
www.husdyrgodkendelse.dk

Gyllebeholder 1

3410 m3

Ca. 33 %

Gyllebeholder 2

3.500 m3

Ca. 34 %

Gyllebeholder 3

3.500 m3

Ca. 33 %

10.410 m3

100%

I alt

Svarende til opbevaringskapacitet på ca 9 måneders produktion. Herudover er der plads i gyllekummer under stalden.

.

Beregningen er udført af:

Hanne H.Østergaard, Gråkjær Miljøcenter

Dato:

Februar 2013
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Bilag 2a

Underskrift/stempel:
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Bilag 3
Vilkår omfattet af generel lovgivning
Vilkår ændret i tillægget
(nummerering som miljøgodkendelsen fra 2015)

5
6
10
11

12

14

15
16
18

Den samlede produktion på årsplan må ikke overstige 1.460 stk. årssøer og
87.000 stk. smågrise 7,2 – 32 kg, svarende til i alt 775,44 DE på godkendelsestidspunktet.
Dyrene skal fordeles i de enkelte stalde som vist i afsnit 4.3 på side 10
Den totale mængde P ab dyr pr år for søerne i løbe- drægtighedsstalden skal være mindre end 3.906,74 kg P pr. år.
Den totale mængde P ab dyr pr år for søerne i farestalden skal være mindre end
339,22 kg P pr. år.
Det skal årligt udarbejdes en rapport indeholdende oplysninger til dokumentation af ovenstående vilkår 10 og 11. I rapporten skal uden videre beregninger
kunne aflæses den årlige Kg P ab dyr for søerne i hhv. farestalden og drægtighedsstalden.
Husdyrbruget skal afsætte 255,83 DE husdyrgødning med et samlet indhold af N
og P på 21.908 kg N og 6.321,2 kg. P til en af kommunen godkendt modtager.
Dyreholdet på Harring Bro Vej 13 må ikke udvides med de sidste 255,83 DE, før
der foreligger en underskrevet gylleaftale med en sådan modtager
Hvis der laves gylleaftaler, med en af kommunen godkendt modtager, på mindre
end de 255,83 DE, må dyreholdet kun udvides tilsvarende.
Der må højst udspredes 1,36 DE/ha på ejendommens arealer med et maksimalt
indhold af N og P på 60.556,1 kg N og 14.818,87 kg P, svarende til i alt 629,61 DE.
Vilkår 14-17 skal til enhver tid kunne dokumenteres på tilsynsmyndighedens forlangende

