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Ansøgning om miljøgodkendelse af kvægproduktionen på Åstvej 
2, 7184 Vandel 
 
Vejle Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af 
kvægproduktionen på Åstvej 2, 7184 Vandel. Udvidelsen er omfattet af 
Husdyrbruglovens § 16a. Det betyder bl.a. at der skal ske en vurdering af anlæggets 
påvirkning af miljøet. 
 
Produktionen er i dag en malkekvægproduktion med en miljøgodkendelse fra 2009 og et 
tillæg til miljøgodkendelsen fra 2010. Landmanden søger om godkendelse af 
produktionsarealer efter ny lov, for at opnå fleksibilitet i forhold til sammensætningen 
af husdyrbrugets besætning samt til at etablere en ny ensilageplads og en ny 
gyllebeholder. Se situationsplan i bilag 1. 
 
Produktionsarealet søges udvidet med 196 m2 i eksisterende stalde, herved bliver det 
samlede produktionsareal på 3.472 m². 
 
Definitionen af 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.  
 
Det samlede anlæg skal godkendes efter Husdyrbrugsloven. Dermed sker der en 
vurdering af anlæggets påvirkning af miljøet, bl.a. i forhold til ammoniak- og 
lugtemission. 
 
Hvis du vil se ansøgningen, så send en mail til Vejle Kommune, landbrug@vejle.dk eller 
til BRDAL@vejle.dk  
 
Enhver har ret til at få ansøgningen tilsendt og kommentere sagen. Du kan desuden bede 
om at få udkast til miljøgodkendelse, når det foreligger.  
Der er frist for at komme med bemærkninger og idéer til ansøgningen og bede om at 
modtage et udkast af miljøgodkendelsen. Fristen er den 28. februar 2023. 
 
Denne tekst vedrører udkast til miljøgodkendelse:  
Når udkast til miljøgodkendelse foreligger, vil enhver, der berøres af afgørelsen, kunne 
kommentere udkastet inden for en frist på 30 dage. Denne ret tilkommer også 
organisationer og foreninger, jf. lovens §§ 84-87.  
 
Du kan få yderligere oplysninger om ansøgningen ved at henvende dig til 
miljøsagsbehandler Brit Dalby, Vejle Kommune, Teknik & Miljø på telefon 76812457 
eller e-mail BRDAL@vejle.dk.  
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Bilag 1  
 

Situationsplan – Åstvej 2, 7184 Vandel  

 


