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Resumé 

 

Vejle Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til husdyrbruget på Høgelundvej 44, 7323 

Give. 

Husdyrbruget er et IE-brug, da der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin. 

 

Miljøgodkendelsen godkender produktionen efter stipladsmodellen. Det vil sige, at 

godkendelsen bliver givet til produktionsarealer frem for antal og vægt af slagtesvin.  

Miljøgodkendelsen giver lov til følgende: 

 Produktionsarealet1 udvides fra 3.309 m2 til 3.414 m2.  

 Dyreholdet består som udgangspunkt af slagtesvin. Der kan også være smågrise i 

staldene. 

 Der opføres ingen nye bygninger, eksisterende udleveringsrum indrettes til stald.  

 

Lugtgenerne er vurderet i forhold til de naboer, som fremgår af bilag 2. Kravene til 

lugtemission fra husdyrbruget vurderes at være overholdt. 

 

Påvirkningen af omgivelserne ved deposition af ammoniak fra husdyrbruget er vurderet for de 

naturområder, som fremgår af bilag 3. Kravene til ammoniakemission fra husdyrbruget 

vurderes at være overholdt. 

 

BAT vurderes at være anvendt i tilstrækkeligt omfang. 

 

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten og supplerende oplysninger har Vejle Kommune 

foretaget en miljøkonsekvensvurdering. Vejle Kommune konkluderer, at husdyrbruget har 

truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra 

husdyrbruget samt at det ansøgte overholder kravene i husdyrbrugloven og tilhørende 

bekendtgørelse. Endvidere vurderer Vejle Kommune, at husdyrbruget med overholdelse af 

vilkårene kan drives uden væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

 

                                                             
1 Definitionen på et produktionsareal er et areal i fast placerede husdyranlæg (stalde), hvorpå dyrene kan opholde sig 

og har mulighed for gødningsafsætning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til. 
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1. Afgørelse 

 

Vejle Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til husdyrbruget på Høgelundvej 44, 7323 

Give efter husdyrbruglovens2 § 16 a, stk. 2. Miljøgodkendelsen omfatter det eksisterende 

husdyrbrug og følgende ændringer: 

 

 Der indrettes stald i 105 m² tidligere udleveringsrum, hvorved husdyrbrugets samlede 

produktionsareal udvides til 3.414 m2. Se placering i bilag 1.  

 

 På husdyrbruget må holdes slagtesvin og smågrise i de staldsystemer, som fremgår af 

vilkår nr. 2.  

 

 

Miljøgodkendelsen er meddelt på en række vilkår, som ses nedenfor. Desuden er der i 

sagsbehandlingen anvendt: 

 oplysninger i ansøgningen indsendt via husdyrgodkendelse.dk 

 miljøkonsekvensrapporten indsendt af ansøger og 

 supplerende oplysninger i forbindelse med sagen. 

 

Disse oplysninger er forudsætninger for afgørelsen og skal derfor ligeledes overholdes. 

 

  

                                                             
2 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer.  
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2. Vilkår 

 

2.1 Stalde og opbevaringsanlæg 

1. Det skal anmeldes til Vejle Kommune, når denne godkendelse udnyttes. 

 

2. Staldene må have de størrelser og skal være indrettet med de staldsystemer, som 

fremgår af følgende tabel (se også situationsplan i bilag 1): 

 

Stald 

afsnit 

Ny? Dyretype ved  

udstedelsen af miljø-

godkendelsen 

Staldsystem  

og teknologi 

Bygningens 

areal (m²) 

 

Produktions-

areal (m2) 

1 nej Slagtesvin og 

smågrise 

Fulddrænet gulv (kummer 

under hele arealet) 

557 424 

2 nej Slagtesvin og 

smågrise 

Fulddrænet gulv (kummer 

under hele arealet) 

439 300 

3 nej Slagtesvin og 

smågrise 

50-75 % fast gulv 630 444 

4 nej Slagtesvin og 

smågrise 

Fulddrænet gulv (kummer 

under hele arealet) 

1.261 936 

5 nej Slagtesvin og 

smågrise 

25-49 % fast gulv 1.593 1.205 

Udleverings 

rum 

ja Slagtesvin og 

smågrise 

50-75 % fast gulv 114 105 

I alt 3.414 

 

Dyretype og staldsystem kan ændres i overensstemmelse med teksten i afgørelsen 

ovenfor. 

3. Opbevaringsanlæg må have de størrelser og skal være udstyret med den miljøteknologi, 

som fremgår af følgende tabel (se også situationsplan i bilag 1): 

 

Opbevarings-

anlæg nr. 

Ny? Type Miljøteknologi Overflade-

areal (m2) 

Kapacitet 

(m3) 
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1 nej Gyllebeholder Flydelag 281 1.150 

2 nej Gyllebeholder Flydelag 548 2.200 

3 nej Gyllebeholder Flydelag 644 3.300 

 

4. Vandforbruget skal så vidt muligt minimeres. 

 

5. Bedriften skal indrettes og drives, så befæstede arealer omkring stalde og 

opbevaringsanlæg holdes rene og fri for spild af foder-, affalds- og gødningsrester. 

Afledning til nedsivning eller recipient må kun ske, når der er tale om rent overfladevand 

og efter tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens3 kap 3 og 4.  

 

6. Ved den daglige drift skal antallet af transporter af dyr, materialer og husdyrgødning 

søges begrænset.  

 

7. Såfremt der på husdyrbruget anvendes eller frigives farlige stoffer, skal dette 

begrænses mest muligt for at undgå risiko for forurening af jord og grundvand på 

husdyrbruget. Ved ophør skal miljøfarlige stoffer bortskaffes efter gældende retningslinjer 

eller kommunens anvisninger. 

 

2.2 Drift i øvrigt 

 

8. Ændringer af aktiviteter, der vil medføre ændringer i anlæggets miljøpåvirkninger, skal 

meddeles til kommunen før udførsel.  

 

9. Virksomhedens olie- og kemikalieoplag, herunder affald, skal til enhver tid opbevares 

indendørs i tæt emballage på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, 

overfladevand eller grundvand.  

 

10. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne4 må ikke overstige følgende 

værdier målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer: 

                                                             
3 Bekendtgørelse nr 1218 af 25. november 2019 
4 Støjbidraget måles bortset fra maksimalværdien som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) jf. 

Vejledning nr. 5 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder. Tallene i parentes angiver referencetiden inden for den 

pågældende periode. 
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Virksomheden skal efter anmodning fra kommunen ved en støjmåling dokumentere, at 

vilkår om støj er overholdt. Målingerne skal foretages i overensstemmelse med den til 

enhver tid gældende lovgivning og retningslinjer på området. Tilsynsmyndigheden kan 

maksimalt kræve målinger en gang årligt. 

 

11. På ejendommen skal der foretages en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af fluer i 

overensstemmelse med de seneste fastsatte retningslinjer fra Agro, Institut for 

Agroøkologi, Aarhus Universitet. Bekæmpelse skal desuden foretages på kommunens 

forlangende. 

 

12. Husdyrbruget skal opbevare dokumentation for nedenstående i mindst 5 år. 

 Vandforbrug for hele bedriften (med årlig aflæsning) 

 Elforbrug (med årlig aflæsning) 

 

13. Ved eventuelt ophør af dyreholdet skal dette meddeles til Vejle Kommune. 

 

14. Ved husdyrbrugets eventuelle ophør skal stalde m.v. rengøres og alle lagre af 

husdyrgødning, foder, affald og lignende bortskaffes miljømæssigt forsvarligt.  

 

  

Mandag-fredag 

kl. 07-18 (8 timer) 

Lørdag 

kl. 07-14 (7 timer) 

 

Alle dage 

kl. 18-22 (1 time) 

Lørdag 

kl. 14-18 (4 timer) 

Søn- og helligdag 

kl. 07-18 (8 timer) 

Alle dage 

kl. 22-07 (½ time) 

Alle dage 

kl. 22-07 

Maksimal værdi 

 

55 db (A) 45 db (A) 40 db (A) 55 db (A) 
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3. Vurdering 

3.1 Overordnet om det ansøgte 

Hans Peter Jensen med CVR.nr. 21002739 har den 17. februar 2021 søgt om miljøgodkendelse 

af husdyrbruget på Høgelundvej 44, 7323 Give. Produktionen har en miljøgodkendelse i dag. 

Der søges om at få produktionen godkendt efter stipladsmodellen. Det vil sige, at 

godkendelsen bliver givet til produktionsarealer frem for antal og vægt af slagtesvin. Derved 

sikres en større flexibilitet i produktionen. 

Da der er flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg), er husdyrbruget et IE-brug.    

Krav til IE-brug 

Der er fastsat bindende krav for IE-husdyrbrug som følge af offentliggjorte BAT-konklusioner. 

De bindende krav er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 42-44, § 46 og § 48, og 

skal være opfyldt fra 21. februar 2021. Det er krav om et miljøledelsessystem, om oplæring af 

personale, om plan for vedligeholdelse og en beredskabsplan. Endvidere er der krav om 

fodring, som reducerer kvælstof og fosfor i gødningen samt krav om at reducere 

støvemissionen fra staldanlægget. Kravene gælder ud over de vilkår, der stilles i denne 

miljøgodkendelse. Både miljøgodkendelsens vilkår og de lovfastsatte krav vil blive kontrolleret 

i forbindelse med tilsyn på ejendommen. Husdyrbruget skal årligt indsende dokumentation til 

myndigheden i form af logbøger vedr. brug af miljøteknologi og gennemførte kontroller samt 

dokumentation for miljøledelsessystem og overholdelse af fodringskrav. Indberetningen skal 

være sendt ind senest 31. december. Dette fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 

50. 

Endvidere er der ifølge husdyrloven krav om, at godkendelsesindehaveren skal informere 

kommunen om manglende overholdelse af vilkår samt give kommunen besked ved ophør som 

IE-husdyrbrug og i den forbindelse komme med en redegørelse i forhold til 

Jordforureningslovens5 § 38 k. 

Biaktiviteter 

Der er ifølge det oplyste ingen biaktiviteter på husdyrbruget. 

Èt eller to anlæg 

Hans Peter Jensen ejer også Lyngvejen 8, 7323 Give, hvor der senest har været en 

kvægbesætning samt Sølundvej 4, 7323 Give,hvor der ikke er dyrehold.  Afstanden til 

Lyngvejen 8 er ca. 4,5 km og brugene vurderes ikke at være være teknisk, 

                                                             
5 Bekendtgørelse nr 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord 
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forureningsmæssigt- og driftsmæssigt forbundne. Derfor kan der meddeles en særskilt 

miljøgodkendelse til husdyrbruget på Høgelundvej 44. 

Gældende godkendelse 

Husdyrbruget er i dag omfattet af følgende afgørelser vedrørende tilladt dyrehold, stalde og 

opbevaringsanlæg: 

 Miljøgodkendelse fra 9. april 2010 meddelt efter § 12 i husdyrgodkendelsesloven. 

 Tillæg til miljøgodkendelsen fra 17. december 2013 meddelt efter § 12, stk. 3, i 

husdyrgodkendelsesloven. 

 Revurdering af miljøgodkendelsen fra 2010, dateret 23. november 2018, uden ændring af 

vilkår. 

 

Miljøgodkendelsen fra 2010 med tilhørende tillæg bortfalder, når denne miljøgodkendelse er 

trådt i kraft, det vil sige når miljøgodkendelsen er meddelt og taget i brug. 

 

3.2. Bygninger og anlæg 

I bilag 1 ses en situationsplan over husdyrbruget, inklusiv stalde og opbevaringsanlæg til 

husdyrgødning. 

Produktionsarealet er opgjort ved en detaljeret opmåling af stierne. Der er fratrukket 

gangarealer, inventar og foderkrybber. Der sker ikke ændringer i staldene, dog tages et 

eksisterende udleveringsrum ind som produktionsareal, så det kan benyttes som bufferstald. 

Opgørelsen af produktionsarealerne i de enkelte stalde fremgår af bilag 5. 

Der er stillet vilkår om størrelse af produktionsareal (vilkår nr. 2) og opbevaringsanlæg (vilkår 

nr. 3) på husdyrbruget. Vilkårene giver også oversigt over anlæggenes tekniske data. 

Afstandskrav 

Husdyrbrugslovens §§ 6 og 8 indeholder en række generelle afstandskrav, som gælder for 

etablering, udvidelse eller ændring af husdyranlæg og opbevaringsanlæg. I den følgende tabel 

er disse krav vist og sammenholdt med de faktiske afstande. Afstandskravene vurderes at 

være overholdt pånær kravet om 25 m til ikke almen vandforsyning. Idet der ikke sker 

ændringer i stalden nærmest vandboringen, er der ikke behov for dispensation. 

 

 Afstandskrav Afstand 
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(m) (m) 

Byzone/sommerhusområde 
6
 50 > 500  

Lokalplanlagt landzone 
7
 50 > 500 

Nabobeboelse 50 180 

Anlæg til ikke almene vandforsyning 25 20 

Anlæg til almen vandforsyning 50 > 200 

Vandløb, dræn og søer 15 > 15 

Offentlig vej og privat fællesvej 15 24 

Levnedsmiddelfabrik 25 > 15 

Beboelse på samme ejendom 15 24 

Naboskel 30 95 

 

For afstandskrav vedr. lugt og ammoniak, se særskilt afsnit nedenfor. 

 

Gyllekøling 

Der er etableret gyllekøling i stald 5, som er den nyeste stald. Stalden har rørudslusning og 

den installerede varmepumpe har en effekt på 30 kW.  Gyllekølingen har til formål at 

producere varme til opvarmning af stalden og benyttes ikke som teknologi til at reducere 

ammoniak- og lugtpåvirkning.  

 

Gødningsopbevaring og –håndtering 

I vilkår nr. 3 ses en oversigt over husdyrbrugets opbevaringsanlæg til husdyrgødning. 

Placering af opbevaringsanlæggene ses på bilag nr. 1. 

Der er en kapacitet på 7.900 m³ til opbevaring af gylle på ejendommen, når gyllekanaler 

tælles med. Derudover opbevares gylle i en beholder på 1.200 m³ på Lyngvejen 8. 

Kravene til opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning ifølge husdyrgødnings-

bekendtgørelsens8 § 11 forventes overholdt og vil blive kontrolleret i forbindelse med tilsyn.  

                                                             
6 Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. 

 
7 Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål 

med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende 

 
8 Bekendtgørelse nr. 1176 af 23. juli 2020 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning  
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Gyllebeholderne på ejendommen er ikke omfattet af kravene i husdyrgødningsbekendt-

gørelsens kapitel 8 om gyllealarm/terrænændring/jordvold.  

Det er Vejle Kommunes vurdering, at dette er tilstrækkeligt til at sikre forsvarlig opbevaring og 

håndtering af flydende husdyrgødning uden væsentlig miljørisiko, herunder risiko for udsivning 

af næringsstoffer til grundvand, overfladevand og tør natur. 

 

3.3. Ammoniak 

I den ansøgte drift er den samlede, årlige ammoniakemission fra husdyrbruget 

(totalemissionen) beregnet til 7.465,1 kg, hvilket er en meremission på 147 kg/år i forhold til 

nudriften. Stigningen skyldes, at eksisterende udleveringsrum indrettes til stald.  

Beskyttelsen af naturen med dens naturtyper og arter, ligger i flere regler i 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen9, som skal overholdes hver for sig: 

 

 Beskyttelsen af kategori 1-natur (ammoniakfølsom natur i Natura 2000-områder). Hvis der 

er kategori 1-natur i nærheden af husdyrbruget, må den årlige deposition af ammoniak i 

naturområdet højst udgøre 0,2, 0,4 eller 0,7 kg pr ha, afhængigt af om der ligger andre 

husdyrbrug inden for 2,5 km radius10. 

 

 Beskyttelsen af kategori 2-natur (følsom natur af en vis størrelse uden for Natura 2000-

områder). Den årlige deposition af ammoniak må her højst udgøre 1,0 kg pr ha. 

 

 Beskyttelsen af kategori 3-natur (lokal, regional og anden følsom natur, herunder 

ammoniakfølsom skov og natur beskyttet efter § 311). Her er der ikke et fast krav til den 

maksimale deposition fra husdyrbruget. Kommunen foretager i stedet en faglig vurdering 

af betydningen for den pågældende natur af den beregnede merdeposition af12. Kommunen 

kan kun sætte vilkår, hvis det ansøgte medfører en merdeposition på mindst 1 Kg N/Ha/år. 

                                                             
9 Bekendtgørelse nr 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 
10 Fastlægningen af, hvilke naturtyper der omfattes af kategori 1 og 2 følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 

2, stk. 1, samt bilag 3, afsnit D. 

 
11 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019. 

 
12 For kategori 3-natur er det merdepositionen, som skal vurderes. For kategori 1- og 2-natur vurderes der ud fra 

totaldepositionen. 
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 Beskyttelsen af sjældne arter.  

 

Desuden kan kravet om anvendelse af BAT-teknologi også medføre krav om begrænsning i 

udledningen af ammoniak, se afsnit om BAT nedenfor. 

 

Kategori 1-natur  

Nærmeste Natura 2000-område er ”nr. 237 Ringive Kommuneplantage”, som ligger ca. 1,7 km 

nord for staldanlægget. Se kort i bilag 3. Den nærmeste ammoniakfølsomme naturtype i 

Natura 2000-området er tidvis våd eng (6410), som ligger ca. 1,8 km fra husdyrbruget. Der er 

regnet ammoniakdeposition til dette punkt samt til to andre habitatnaturpunkter langs den 

sydlige afgrænsning af Natura 2000-området ned mod anlægget. Naturpunkterne får hhv. 0,1 

kg, 0,2 kg og 0,2 kg N/ha/år i totaldeposition. 

Hvis der ikke er andre husdyrbrug, som kan påvirke naturområdet, må den årlige 

totaldeposition udgøre højst 0,7 kg ammoniak pr. ha i kategori 1-naturområdet. Er der kun et 

husdyrbrug, må depositionen højst udgøre 0,4 kg/ha, og hvis der er to eller flere, må 

depositionen kun udgøre 0,2 kg/ha. Reglerne for beskyttelse af kategori 1-natur er således 

overholdt. Der vurderes ikke at være behov for en miljøkonsekvensvurdering i forhold til evt. 

påvirkning af Natura 2000-området.  

 

Kategori 2-natur 

Nærmeste kategori 2-natur er en hede, som ligger 2,1 km sydøst for husdyrbruget. Se kort i 

bilag 3. 

Den tilladte mængde ammoniak fra husdyrbruget, som må deponeres på kategori 2-natur, er 

som nævnt 1,0 kg pr ha pr år. Det er beregnet, at den årlige deposition af ammoniak fra 

husdyrbruget på hedeområdet vil være 0,1 kg N/ha/år. Det konstateres derfor, at reglerne for 

beskyttelse af kategori 2-natur er overholdt. 

 

Kategori 3-natur  
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For kategori 3-natur skal kommunen efter § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen vurdere, 

om merdepositionen af ammoniak fra husdyrbruget kan have væsentlig indvirkning på 

naturområdet. Merdepositionen skal forstås som forskellen mellem totaldepositionen fra 

husdyrbruget i ansøgt drift og totaldepositionen fra husdyrbruget i driften før 

udvidelsen/ændringen (såkaldt nudrift).  

For at inddrage tidligere udvidelser skal merdepositionen også beregnes som forskellen mellem 

depositionerne i ansøgt drift og driften for 8 år siden.  

Der er regnet deposition til otte punkter inden for 1 km fra anlægget.  

Det drejer sig om moseområder. Merdepositionen i forhold til nudrift og 8-årsdrift er for alle 

punkters vedkommende mellem 0,0 kg og 0,4 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen i området 

ligger mellem 16,2 og 16,3 kg N/ha/år (2019).  

Det fremgår af § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at der ikke kan stilles krav om, at 

merdepositionen bringes ned under 1,0 kg ammoniak pr. ha pr. år. Idet merdepositionen er 

mindre end 1,0 kg/år i alle naturpunkter er kravet til kategori 3-natur overholdt. 

Sjældne arter 

I Miljøkonsekvensrapporten er redegjort for Bilag IV-arter samt arter beskyttet efter 

artsfredningsbekendtgørelsen13 og den danske Rødliste i nærheden af anlægget. Her anføres, 

at nærmeste levested for Bilag IV-arter er områder i Ringive Kommuneplantage ca. 1,9 km 

nord for anlægget, hvor der er registreret Stor Vandsalamander og spidssnudet frø.  

Vejle Kommune har supplerende viden, idet der også er registreret spidsnudet frø 1,1 km 

sydvest for anlægget.  

Ud fra afstanden til levestederne og merdepositionen beregnet til de øvrige naturpunkter 

vurderes, at projektet ikke medfører væsentlige forringelser for Bilag IV-arter som følge af 

ammoniakemission fra anlægget. 

 

3.4. Bedste tilgængelige teknik (BAT) 

Kravet om anvendelse af BAT-teknologi bygger på det princip, at landmanden ved udvidelser 

eller ændringer af sit husdyrbrug skal forebygge og begrænse forurening fra produktionen ved 

anvendelse af den bedste, tilgængelige teknologi – bedre kendt som ”BAT-teknologi”. Hvilken 

teknologi der anses for BAT-teknologi, fastlægges af Miljøstyrelsen ud fra afprøvninger af 

                                                             
13 Bekendtgørelse nr. 521 af 25. marts 2021 om fredning af visse dyr- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt. 
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forskellige teknologier for bl.a. renseeffekt og økonomi. Herefter foretages for alle teknologier 

en afvejning af renseeffekt over for prisen på teknologien for at sikre, at teknologien ikke er 

uforholdsmæssigt dyr i forhold til dens effektivitet. Teknologier kan altså blive afvist som BAT-

teknologi, fordi de er for ineffektive, eller fordi de er for dyre. 

Ved fastlægningen af, hvad der anses for BAT-teknologi, anlægges også den betragtning, at 

større virksomheder i branchen generelt må forventes at have bedre økonomiske muligheder 

end små for at anvende forureningsbegrænsende teknologi i produktionen. BAT-kravet 

fastsættes derfor strammere for større husdyrbrug end for små (proportionalitet). 

I hver ansøgning om miljøgodkendelse beregnes det nu, hvad ammoniakemissionen fra den 

samlede produktion ville være i den ansøgte drift, hvis BAT-teknologi blev anvendt. Dette 

niveau kaldes ”BAT-niveauet” for den pågældende ansøgte drift og er altså en 

maksimumsgrænse, som skal overholdes i den ansøgte drift. 

Ansøger er imidlertid frit stillet til at anvende en anden teknologi i stedet for BAT-teknologien i 

sin ansøgte drift – men ammoniakemissionen skal ned på BAT-niveauet.  

 

Ammoniakemission 

For emission af ammoniak er der beregnet et BAT-niveau for hele husdyrbruget på 7.470 kg 

N/år. 

Dette skal sammenlignes med den aktuelle produktion i den ansøgte drift, der som allerede 

nævnt udgør 7.465 kg om året. Beregningen er lavet ud fra de husdyrtekniske data om 

bedriften, som ansøger selv har tastet ind i sin ansøgning, og som fremgår af vilkår nr. 2 og 3.  

Det konstateres, at BAT-niveauet for emission af ammoniak er overholdt. 

 

BAT for IE-husdyrbrug og særlige vilkår  

Vejle Kommune skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse af et IE-husdyrbrug 

sikre at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at:  

1. der ud over iagttagelse af kravet i § 25 (om emission) er truffet de nødvendige 

foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste 

tilgængelige teknik,  

2. energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,  
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3. mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffet med mindre 

skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,  

4. produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt,  

5. affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages,  

6. der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige 

rensningsteknik, og  

7. der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og 

begrænse konsekvenserne heraf.  

Der er nærmere redegjort for BAT inden for management, fodring, vand- og energiforbrug, 

støj, lugt og støv samt foranstaltninger til at begrænse projektets miljøpåvirkninger på s. 30-

36 i miljøkonsekvensrapporten. 

Der er stillet vilkår om staldsystemer. 

Det er Kommunes vurdering, at BAT er anvendt i et tilstrækkeligt omfang i projektet. 

Kommunen vurderer, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at det kan leve 

op til kravene om BAT for IE-husdyrbrug.  

Kommunen skal desuden stille særlige vilkår til IE-husdyrbrug om punkter, som i 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36 er angivet med nummer 7-13. 

Vejle Kommune har valgt at stille særlige vilkår vedr. reduktion af produktion af spildevand, 

minimering af vandforbruget og begrænsning af brug af evt. farlige stoffer, jf. vilkår nr. 4,5 og 

7. 

 

3.5. Lugt 

Ifølge § 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal der ud fra atmosfæriske modeller for 

spredning af lugt fra husdyrproduktioner beregnes, hvor langt der skal være til de 

omkringboende, for at lugtgenerne for produktionen for disse omkringboende forbliver inden 

for rimelighedens grænser efter udvidelsen/ændringen af husdyrbruget. Rimelighedens 

grænser er derefter specificeret ud for tre grupper af omkringboende: enkelt-boliger (hvortil 

lugtgeneafstandskravene er mildest), samlet bebyggelse (middel) og 

byzone/sommerhusområde (skrappest).  

Vejle Kommune har beregnet lugtgeneafstand for hver kategori og har sammenlignet tallene 

med den fysiske afstand til de omkringboende, som er tættest på i hver af de tre kategorier. 
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Den følgende tabel viser resultaterne. En stjerne ved et tal i kolonnen ”Fysisk afstand” viser, at 

den fysiske afstand er stor nok, og at lugtreglerne for den pågældende kategori er overholdt. 

 

Nabokategori Nærmeste nabo Lugtgeneafstand Fysisk afstand 

Byzone mv. 
14

 Filskov 1.051,5 m Ca. 4,1 km * 

Samlet bebyggelse Langelund 818,3 m Ca. 2,9 km * 

Enkelt bolig (uden landbrugspligt) Høgelundvej 43 340,9 m 410 m * 

  

Det kan konkluderes af tabellen, at lugtreglerne i § 31 er overholdt for alle tre kategorier af 

naboer. 

3.6. Lys, støj, rystelser, støv, skadedyr og transport 

Belysning 

Der er udvendig belysning, hvor der foregår læsning/aflæsning.  
 

Det er kommunens vurdering, at der på baggrund af afstanden til de omboende ikke vil være 

væsentlige gener fra belysning. 

Støj 

De primære kilder til støj fra anlægget er ventilatorer, støj fra gyllepumper, fodeleverancer, 

foderfremstilling og støj fra transporter. Foderfremstilling sker indendørs og foder afleveres i 

korngrav og kagegrav.   

Kommunen har vurderet, at de omboende kan sikres mod væsentlige støjgener ved at stille 

vilkår om overholdelse af konkrete støjgrænser samt vilkår om, at der skal foretages målinger, 

såfremt der skulle opstå begrundet tvivl om, hvorvidt ejendommens drift kan leve op til de 

fastsatte grænser. 

Rystelser 

Rystelser kan i visse tilfælde være til gene fra en virksomhed eller landbrug, afhængigt af, 

hvilke aktiviteter, der foretages, samt afstanden til de omkringboende naboer. For det 

konkrete husdyrbrug er der ikke oplyst om aktiviteter, som i særlig grad skulle frembringe 

                                                             
14 Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. 
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vibrationer, rystelser eller lavfrekvent støj. Da der er relativ stor afstand til naboer, er det 

kommunens vurdering, at der ikke er risiko for væsentlige gener i den forbindelse. 

Støv 

Der er overbrusningsanlæg i alle stalde, hvilket reducerer støvgener. Alt foder opbevares i 

lukkede siloer. Transport mellem fodersiloer og stald foregår i et lukket system. Der anvendes 

vådfoder og male- og blandeanlæg er placeret inden dørs i foderlade. Det er kommunens 

vurdering, at der på baggrund af afstanden til de omboende ikke vil være risiko for væsentlige 

støvgener. 

Skadedyr 

Der er stillet vilkår om effektiv fluebekæmpelse. Det er Vejle Kommunes vurdering, at der med 

de i ansøgningen angivne forhold og de stillede vilkår ikke er væsentlig risiko for gener fra 

skadedyr. 

Transport 

Vejle Kommune har vurderet den trafikale belastning for omgivelserne og de gener, der er 

forbundet med transport i forbindelse med driften af husdyrbruget. Antallet af transporter vil 

anslået stige fra 975 til 980 stk. til og fra ejendommen. En transport svarer til både en kørsel 

til og fra ejendommen. 

Kommunen vurderer, at transporten til og fra anlægget ikke vil medføre væsentlige øgede 

trafikale og miljømæssige gener i nærområdet.  

 

3.7. Affald, olie og kemikalier 

Affaldshåndtering er omfattet Vejle Kommunes affaldsregulativer. Som bilag til ansøgningen 

har ansøger indsendt en miljøkonsekvensrapport, hvori der er redegjort for husdyrbrugets  

håndtering af affald. Vejle Kommune vurderer herudfra, at opbevaring og håndtering af affald 

på husdyrbruget ikke vil være til gene for omkringboende og ikke vil medføre væsentlig 

forurening. 

Olietanke er placeret i maskinhus med fast gulv og ingen afløb. Kemikalier opbevares i aflåst 

kemikalierum uden afløb i laden. 

Der er stillet vilkår om opbevaring af olie og kemikalier. 
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Det er kommunens vurdering, at opbevaring og håndtering af olie og kemikalier med de 

stillede vilkår sker hensigtsmæssigt, så der ikke er væsentlig risiko for påvirkning af jord, 

grundvand, overfladevand eller natur. 

3.8. Landskabelige hensyn 

Vejle Kommune foretog i 2013 en vurdering af de landskabelige værdier og bevaringsværdige 

kulturmiljøer i forbindelse med miljøgodkendelse til at opføre stald 5 og en ny gyllebeholder. 

Der blev ikke i den forbindelse stillet særlige vilkår til byggeriets udseende.  

Nedenfor redegøres for de landskabelige interesser. Dette supplerer miljøkonsekvens-

rapportens afsnit om landskab. 

Området, hvor ejendommen er beliggende, kan karakteriseres som åbent landbrugsland med 

flere spredte hegn. Syd for anlægget i en afstand af ca. 500 m ligger et bevaringsværdigt 

landskab, hvori indgår det fredede område Rækkebjerge. Rækkebjerge er omgivet af mose og 

er en indlandsklit, dannet af sandflugt for mere end 10.000 år siden.  

Ejendommens bygninger ligger udenfor bevaringsværdigt landskab og værdifulde 

kulturmiljøer. Nærmeste værdifulde kulturmiljø er Egsgård Hedeopdyrkning, som strækker sig 

nord-syd i et bredt bælte på ca. 1,1 km. Området ligger ca. 100 m vest for ejendommens 

bygninger.  

Ejendommens bygninger er ikke omfattet af beskyttelseshensyn i forhold til kirker, søer, åer, 

fortidsminder eller skove. 

Ejendommens bygninger ligger ikke i et fredet område. 

Bygningerne vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som 

landbrugsejendom. 

 

3.9. Ophør 

Ansøger har redegjort for, hvad der foretages ved et fremtidigt eventuelt ophør af 

produktionen (se bilag 4) og desuden har Vejle Kommune stillet vilkår til handlinger i 

forbindelse med ophør.  

Vejle Kommune vurderer, at disse tiltag er tilstrækkelige til at undgå forureningsfare og til at 

sikre, at ejendommen ikke vil blive belastet med skadedyr. Endvidere vurderer kommunen, at 

der ikke er risiko for, at ejendommen kommer til at fremstå som et uhensigtsmæssigt øde og 

forladt element i landskabet. 
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3.10. Alternativer 

Miljøgodkendelsen omfatter ikke opførelse af nyt byggeri som f.eks. ny stald eller ny 

gyllebeholder. Det er derfor efter kommunes opfattelse ikke relevant at overveje yderligere 

alternativer end 0-alternativet. 

 

Det såkaldte 0-alternativ består i, at udvidelsen ikke blev gennemført. Det er kommunens 

vurdering, at ansøger har forholdt sig tilstrækkeligt til 0-alternativet.  

 

3.11. Samlet vurdering 

Vejle Kommune har vurderet miljøbelastningen efter udvidelsen af husdyrbruget på 

Høgelundvej 44, 7323 Give. Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige 

foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget samt at det 

ansøgte overholder kravene i husdyrbrugloven og tilhørende bekendtgørelsen. Endvidere 

vurderer kommunen, at husdyrbruget efter udvidelsen med overholdelse af godkendelsens 

vilkår kan drives uden væsentlig indvirkning på miljøet. 
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