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Annonce  

Ansøgning om miljøgodkendelse 
Øgelundvej 102, 7323 Give 

Vejle Kommune behandler en ansøgning om at udvide produktionen af 
malkekvæg på Øgelundvej 102, 7323 Give.  
 
Landmanden søger om at bygge 2 nye stalde vest for den nuværende 
stald. Han søger også om at få en vejadgang mere til Øgelundvej. 
Desuden søger han om at udvide en plansilo og sætte et telt på en 
gyllebeholder.  
 
Du kan se ejendommens bygninger og anlæg på situationsplanen i bilag 1. 
 
Produktionsarealet vil stige fra 3.315 m² til 9.275 m². Desuden søger 
landmanden om mulighed for at holde alle typer af kvæg på ejendommen. 
 
Et produktionsareal er et areal i stalde (fast placerede husdyranlæg), 
hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, og 
som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.  
 
Husdyranlægget skal godkendes efter Husdyrbrugsloven og kommunen 
skal vurdere husdyranlæggets påvirkning af miljøet, bl.a. påvirkningen af 
nærliggende natur med ammoniak og lugt hos nærmeste naboer.  
 
Hvis du vil se ansøgningen, så send en mail til Vejle Kommune, 
landbrug@vejle.dk  eller til sumol@vejle.dk.     
 
Alle har ret til at se ansøgningen og kommentere sagen. Du kan også få 
udkastet til miljøgodkendelse, når kommunen har lavet det.  
 

Susanne Møller 
 
Lokal tlf.: 76812417 
SUMOL@vejle.dk 
 
Her bor vi: 
Kirketorvet 22 
7100 Vejle 
 
20. februar 2023 
 
J. nr.: 09.17.19-P19-2-23 

Teknik & Miljø 
Industri & Landbrug 
 
teknik&miljoe@vejle.dk 
www.vejle.dk 
 
Åbningstider 
Fremmøde  
Mandag-onsdag kl. 8-15 
Torsdag kl. 8-17 
Fredag kl. 8-14 
 
Telefon  
Mandag-onsdag kl. 8-15 
Torsdag kl. 8-17 
Fredag kl. 8-14 
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Den 16. marts 2023 er frist for at komme med bemærkninger og idéer til ansøgningen 
og til at bede om et udkast til miljøgodkendelse. Fristen er sat 3 uger fra 
annonceringsdato.  

Denne tekst drejer sig om det fremtidige 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, i følge husdyrbruglovens §§ 84-87.  
 
Du kan få yderligere oplysninger om ansøgningen ved at kontakte miljøsagsbehandler 
Susanne Møller, Vejle Kommune, Teknik & Miljø på telefon 21 42 57 04 eller e-mail 
sumol@vejle.dk.  
 
  

mailto:sumol@vejle.dk


 

 
 

SIDE 3/3 

Bilag 1  
 
Situationsplan – Øgelundvej 102, 7323 Give 
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