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Ansøgningen 
Ikast-Brande Kommune har den 25. februar 2021 modtaget en ansøgning om en § 16 a-

miljøgodkendelse jævnfør husdyrbrugloveni, af husdyrbruget, Ulkærvej 11, 7441 Bording. 

 

Ansøger har søgt om en miljøgodkendelse efter den såkaldte ”flexmodel” (ny lovgivning), for at 

opnå en mere fleksibel produktion af husdyrbruget, så antallet og sammensætningen af kvæg frit 

kan ændres inden for rammerne af dyrevelfærdsreglerne. En sådan fleksibilitet er ikke mulig i for-

hold til husdyrbrugets nuværende godkendelse. 

 

Produktionsarealerne øges lidt i to af staldene i forhold til nudriften. Det skyldes, at nakkebom-

arealet ikke er fratrukket i ansøgt drift. Endelig er hele det befæstede areal med kalvehytter med 

som produktionsareal. 

 

Endelig søges der om, at etablerer to nye udendørsarealer til det eksisterende økologisk kvægbrug. 

De ansøgte udendørsarealer er for at kunne efterleve skærpede krav i forhold til ordningen for 

hjertemælk. Udendørsarealerne bliver på henholdsvis 100 m2 og 403 m2, og etableres i direkte til-

knytning til eksisterende stalde. 

 

Alt i alt vil der på husdyrbruget fremadrettet være et produktionsareal på 2.758 m2.  

Historik 
8 års drift 

Husdyrbruget blev i 2004 VVM screenet til en produktion på 161 årskøer (stor race) og 161 stk. 

opdræt. Kvægproduktionen foregik for 8 år siden i de samme staldbygninger som i ansøgt drift. 

 

Nudrift 

Den gældende produktionstilladelse på ejendommen er en anmeldelse af skift i dyretype, fra juli 

2017. Anmeldelsen gav tilladelse til 165 malkekøer, 127 kvier (6-28 mdr.), 34 småkalve (0-6 

mdr.), 84 tyrekalve (40-60 kg) og 2 ungtyre (230-440 kg) alle stor race. Kvægproduktionen fore-

går i de samme stalde som i ansøgt drift. 

Afgørelse om miljøgodkendelse 
Ikast-Brande Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til ejendommen beliggende på Ulkær-

vej 11, 7441 Bording, med de stillede vilkår. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 16 a, stk. 

1, i husdyrbrugloven, samt reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsenii. Ikast-Brande Kommu-

ne vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse 

forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT), og at husdyrbruget i øvrigt kan 

drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til 

omgivelserne. Det er Ikast-Brande Kommunes vurdering, at godkendelsen, med de stillede vilkår 

for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af 

miljøet. 

 

Ligeledes vurderer Ikast-Brande Kommune, at etableringen af de udendørs arealer til køerne er er-

hvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens (fortsatte) drift som landbrugsejendom. 
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Miljøgodkendelsen er baseret på de oplysninger, der er redegjort for i ansøgningsmaterialet, an-

søgningsskema nr. 223780, version 3, og ansøgers miljøkonsekvensrapport (se bilag 2). Godken-

delsen omfatter hele husdyrbruget – det vil sige både de eksisterende og nye anlæg. 

 

Der må ikke etableres, udvides eller ændres på husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbeva-

ringsanlæg før det er anmeldt og godkendt af Ikast-Brande Kommune. Således må husdyrbruget 

ikke uden kommunens forudgående godkendelse eller tilladelse udvide eller ændres på en måde, 

som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet. Husdyrbruget skal til en-

hver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt 

måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. 

 

Miljøgodkendelsen, med de tilknyttede vilkår og forudsætninger, erstatter vilkår og forudsætninger 

for ejendommens drift, som har været stillet og forudsat i forbindelse med tidligere vurderinger af 

husdyrbruges virkninger på miljøet. 

Vilkår 
Der er stillet følgende vilkår for udnyttelsen af miljøgodkendelsen: 

 

1. Husdyrbruget skal drives i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen og i 

miljøgodkendelsen med tilhørende bilag. 

 

2. Produktionsareal, dyretyper, staldindretning og gødningsopbevaring m.v. skal være i overens-

stemmelse med oversigten og kortet nedenfor: 
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Produktionsarealer er specificeret på kortbilag A. 

 

3. Eventuelle ændringer i ejerforhold eller i hvem der er ansvarlig for husdyrbrugets drift skal 

meddeles til Ikast-Brande Kommune. 

 

4. Der skal til enhver tid være et eksemplar af miljøgodkendelsen på husdyrbruget. Den ansvarli-

ge for driften og eventuelle ansatte på husdyrbruget skal være bekendt med de stillede vilkår. 

 

5. Husdyrbruget skal have procedurer for korrigerende handlinger ved eventuel overskridelse af 

generelle miljøregler, og af miljøgodkendelsens vilkår. Disse procedurer kan helt eller delvist 

være formuleret i en beredskabsplan – jævnfør vilkår 6 – og/eller i en drifts-logbog. 

 

6. Der skal forefindes en til enhver tid opdateret – og dateret – beredskabsplan på husdyrbruget, 

som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekven-

ser for det omgivende miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte 

og andre, der arbejder på bedriften. Beredskabsplanen skal være udarbejdet senest [3 mdr. 



UDKAST 

9 

 

efter godkendelsen], og indeholde en målfast afløbsplan. 

 

7. Såfremt der efter Ikast-Brande Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurde-

res at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderin-

gen, kan Ikast-Brande Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres 

et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne. 

 

8. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse. Såfremt der efter Ikast-

Brande Kommunes vurdering opstår væsentlige gener for omgivelserne fra opformering af flu-

er på husdyrbruget, kan Ikast-Brande Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes 

og gennemføres et projekt med foranstaltninger svarende til de til enhver tid gældende ret-

ningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi 

(https://husdyrvejledning.mst.dk/media/206819/retningslinier-for-fluebekaempelse.pdf). 

 

Med hensyn til rotter forudsættes de bekæmpet efter de til enhver tid gældende generelle reg-

ler herfor. 

 

9. Såfremt Ikast-Brande Kommune modtager klager over støj fra husdyrbruget med tilknyttede 

aktiviteter, og kommunen vurderer, at der er tale om væsentlige støjgener, skal der indsendes 

dokumentation for overholdelse af nedenstående støjkrav. Sådanne målinger kan dog højst 

forlanges foretaget en gang årligt, medmindre særlige forhold gøre sig gældende. Udgifter til 

støjmåling/støjeregninger afholdes af husdyrbruget. 

 

Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må ikke overstige følgende 

værdier ved nabobeboelser: 

 

Dag Tidspunkt Støjniveau 

Mandag - fredag 

Lørdag 

kl.   7 - 18 

kl.   7 - 14 

55 dB(A)1 

Mandag - fredag 

Lørdag 

Søndag 

kl.   18 - 22 

kl.   14 - 22 

kl.   7 - 22 

45 dB(A) 

Alle dage kl.   22 - 7 40 dB(A) 

 

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en 

måling eller beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet 

således: 

 

For dagperioden, kl. 7.00 – 18.00 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede tidsrum 

på 8 timer, 

 

for aftenperioden, kl. 18.00 – 22.00 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede time, 

                                                
1 dB(A) = Decibel(A)-skalaen som internationalt bruges i forbindelse med måling af svag lyd. 

https://husdyrvejledning.mst.dk/media/206819/retningslinier-for-fluebekaempelse.pdf
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og 

 

for natperioden, kl. 22.00 – 7.00 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede halve 

time. 

 

10. Husdyrbruget skal drives økologisk, og skal leve op til økologireglerne og være optaget på Fø-

devarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder i Danmark. 

 

Lovgrundlag 
Ansøgningen er behandlet på grundlag af de oplysninger, der er i ansøgningsskema nr. 223780, 

version 3, som beregnet via www.husdyrgodkendelse.dk den 22. marts 2021. 

 

Husdyrbruget er omfattet af § 16 a, stk. 1 i husdyrbrugloven, da der er en ammoniakemission på 

mere end 3.500 kg NH3-N pr. år. 

 

Miljøgodkendelsen er udarbejdet efter husdyrbrugloven, hvor EU’s VVM-direktiviii og IE-direktiviv er 

indarbejdet. 

Biaktiviteter 
Efter det oplyste er der ikke eksisterende biaktiviteter på husdyrbruget, som er omfattet af krav 

om godkendelse, tilladelse m.v. efter miljøbeskyttelseslovenv eller regler udstedt i medfør af loven. 

Der er endvidere ikke i forbindelse med den aktuelle ansøgning om miljøgodkendelse søgt om så-

danne biaktiviteter, der forudsætter godkendelse, tilladelse m.v. efter anden lovgivning. 

Offentliggørelse og orientering af naboer 
Ansøgningen om miljøgodkendelse har været for-annonceret i 16 dage fra den 29. marts 2021 på 

Ikast-Brande Kommunes hjemmeside, www.ikast-brande.dk. Offentligheden har dermed haft mu-

lighed for at se ansøgningen og anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, jævnfør § 60 i 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 

 

For-annonceringen gav ikke anledning til anmodninger om at se udkastet eller bemærkninger til 

det ansøgte. 

 

Ansøger, ansøgers konsulent og de, der havde anmodet om det, har haft et udkast til afgørelsen i 

høring fra den XX. april 2021 med 30 dages frist for kommentarer. Naboer og andre berørte blev 

ligeledes den XX. april 2021 orienteret om udkastet og om hvordan de kunne rekvirere udkastet til 

afgørelse. De fik også en frist på 30 dage til at kommentere udkastet. 

 

Afgørelsen om miljøgodkendelse er truffet den XX. måned 2021, og blev offentliggjort på Ikast-

Brande Kommunes hjemmeside https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer samme 

dag. Afgørelsen bliver desuden lagt på Miljøstyrelsens Digitale MiljøAdministration (DMA) på hjem-

mesiden https://dma.mst.dk/. 

http://www.husdyrgodkendelse.dk/
http://www.ikast-brande.dk/
https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer
https://dma.mst.dk/
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Gyldighed 
Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra denne afgørelse er meddelt. 

Hvis en del af miljøgodkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder godkendelsen for denne del. 

Helt eller delvist bortfald af afgørelsen 
Hvis miljøgodkendelsen efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden føl-

gende år, så bortfalder den del af miljøtilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. 

Tilladelsen er udnyttet, når mindst 25 procent af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæs-

sigt. Driftsmæssig udnyttelse er opnået, når der på det pågældende produktionsareal produceres 

mindst 50 procent af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante 

krav. 

Andre godkendelser, tilladelser og dispensationer 
Ikast-Brande Kommune gør opmærksom på, at en miljøgodkendelse efter reglerne i husdyrbruglo-

ven ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Der 

skal derfor eksempelvis – i det omfang, at det er relevant i det konkrete tilfælde - søges om en se-

parat byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand 

eller lignende hos Ikast-Brande Kommune. 

Miljøkonsekvensrapport 
En ansøgning om en § 16 a-miljøgodkendelse skal indeholde en miljøkonsekvensrapport. De oplys-

ninger, som ansøger fremlægger i miljøkonsekvensrapporten, skal være fuldstændige og af til-

strækkelig høj kvalitet, lige som ansøger skal sikre, at miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af 

en kvalificeret og kompetent ekspert. 

 

Ansøgers konsulent har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (se bilag 2), som – sammen med 

ansøgningsskemaet fra husdyrgodkendelse.dk - danner grundlag for afgørelsen om miljøgodken-

delsen. Miljøkonsekvensrapporten opsummerer husdyrbrugets påvirkning af miljø, landskab, nabo-

er, natur m.m.  

Ikast-Brande Kommunes vurdering og begrundelse for de stillede 

vilkår 

Vurderingerne i miljøkonsekvensrapporten og beregningerne i husdyrgodkendelse.dk danner 

grundlag for kommunens afgørelse og de stillede vilkår. 

Placering af anlæg 

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af beskrivelsen i miljøkonsekvensrapportens afsnit 

3.4.1. Generelle afstandskrav, at de to nye udendørsarealer overholder de faste afstandskrav. 

Landskabelige, kulturhistoriske og geologiske værdier 

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af beskrivelsen og tilhørende vurdering i miljøkon-

sekvensrapportens afsnit 4.1 Beliggenhed og bygningsændringer i forhold til landskab og Bilag IV 
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arter, at gennemførelsen af projektet – og driften af husdyrbruget i øvrigt – ikke vil medføre væ-

sentlige landskabelige ændringer i forhold til den eksisterende tilstand. 

Påvirkning af natur 

Ikast-Brande Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonse-

kvensrapportens afsnit 3.5.1 Naturpunkter og afsnit 4.3 Afsætning af ammoniak til nærliggende 

natur, samt beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, at ansøgningen overholder alle krav i forhold 

til påvirkning af kategori 1-, 2-natur.  

 

Ansøgningen overholder kravet om en maksimal merdeposition af kategori 3-natur på 1,0 kg N pr. 

ha pr. år – bortset fra til mosen, som ligger langs ejendommens nordvestlige skel. Mosen vil mod-

tage en merdeposition på 1,1 kg N pr. ha pr. år. 

 

Mosen er besigtiget i 2018 og er kategoriseret som skovbevokset tørvemose. Skovbevoksede tør-

vemoser har en tålegrænse på 10-15 kg N pr. ha pr. år. Det besigtigede polygon dækker over et 

stort areal og er derfor ikke repræsentativt for hele arealet. Den del af mosen, som ligger nærmest 

ejendommen, er vurderet som tør og med randpåvirkninger fra ejendommens drift og vurderes 

derfor ikke at falde under kategorien skovbevokset tørvemose. Ifølge husdyrgodkendelse.dk er der 

en merdeposition på 1,1 kg N pr. ha pr. år til dette område. Set i forhold til, at mosen ikke er vur-

deret som kvælstoffølsom i det område, der ligger så tæt på ejendommen, vurderer Ikast-Brande 

Kommune, at merdepositionen på 1,1 kg N pr. ha pr. år ikke vil påvirke mosens tilstand.  

 

Ikast-Brande Kommune har lavet et ekstra beregningspunkt til den del af mosen, der er vurderet 

som mere kvælstoffølsom og som vurderes at falde under kategorien skovbevokset tørvemose. I 

dette punkt modtager mosen en merdeposition på 0,9 kg N pr. ha pr. år og der skal derfor ikke 

vurderes yderligere i forhold til dette punkt.  

 

Alt i alt vurderer Ikast-Brande Kommune, at merdepositionen på 1,1 kg N pr. ha pr. år til mosen 

nærmest ejendommen kan accepteres. 

 

Ligeledes vurderes det, at der ikke vil ske en tilstandsændring af naturområder, der er beskyttet af 

naturbeskyttelseslovensvi § 3. Der er derfor ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår for at be-

skytte de pågældende naturområder. 

Påvirkning af bilag IV-arter 

Ikast-Brande Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne og tilhørende vurdering i miljøkon-

sekvensrapportens afsnit 4.1 Beliggenhed og bygningsændringer i forhold til landskab og Bilag IV ar-

ter, og beregninger i husdyrgodkendelse.dk, at projektet ikke medfører ændringer, der påvirker 

eventuelle bilag IV-arter eller deres levesteder væsentligt. 

Jord, grundvand og overfladevand 

Ikast-Brande Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonse-

kvensrapportens afsnit 3.8.6 Spildevand, afsnit 4.11 Vandforbrug og påvirkning af vandressourcen 

og afsnit 4.12 Påvirkning af jordarealer og jordbund, at projektet ikke medfører nogen væsentlig 
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virkning på jord, grundvand og overfladevand – herunder overfladevand inden for Natura 2000-

områder2. 

Lugt 

Ikast-Brande Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonse-

kvensrapportens afsnit 3.6 Lugtemission og afsnit 4.4 Lugtgener for omboende, samt beregninger-

ne i husdyrgodkendelse.dk, at projektet overholder lugtgenekriterierne, og at projektets gennemfø-

relse ikke vil medføre væsentlige, forøgede lugtgener fra produktionsanlægget. 

 

Ikast-Brande Kommune stiller dog et lugt-vilkår for at kunne minimere lugtgener, hvis de viser sig 

at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen (vilkår 

7). 

Støj 

I miljøkonsekvensrapportens afsnit 4.5 Støjgener er der redegjort for støj fra husdyrbruget. Ikast-

Brande Kommune stiller vilkår i forhold til den maksimale støjudledning fra husdyrbruget, herunder 

fra anlæg, maskiner og transport internt på husdyrbruget (ikke kørsel på offentlig vej), for at sikre, 

at husdyrbruget ikke giver anledning til væsentlige støjgener for de omkringboende. Vilkåret giver 

også mulighed for en støjmåling eller en beregning for husdyrbrugets regning, såfremt det bliver 

relevant (vilkår 9). 

Støv 

Ikast-Brande Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonse-

kvensrapportens afsnit 4.6 Støvgener, at eventuel støvafgivelse fra produktionsanlægget ikke vil 

medføre væsentlige gener for omgivelserne. Ikast-Brande Kommune finder det ikke nødvendigt at 

stille vilkår om støv. 

Fluegener og uhygiejniske forhold 

I miljøkonsekvensrapportens afsnit 3.7.4 Skadedyr og afsnit 4.8 Skadedyr er der redegjort for ska-

dedyrsbekæmpelse på husdyrbruget. Ikast-Brande Kommune stiller vilkår der sikrer, at der kan 

gennemføres foranstaltninger, hvis det viser sig at der er væsentlige gener for omgivelserne fra 

fluer på ejendommen (vilkår 8).  

 

Rotter forudsættes bekæmpet efter de til enhver tid gældende generelle regler herfor. 

Lyspåvirkning 

Ikast-Brande Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonse-

kvensrapportens afsnit 4.7 Lyspåvirkninger, at belysning ikke vil give anledning til væsentlige pro-

blemer eller gener for omkringboende. Ikast-Brande Kommune finder det ikke nødvendigt at stille 

vilkår om lys. 

                                                
2 Natura 2000-områder er et netværk af beskyttede naturområder i EU. 
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Affald 

I miljøkonsekvensrapportens afsnit 3.8.1 Døde dyr og afsnit 3.8.2 Affald er der redegjort for affald 

på husdyrbruget. Ikast-Brande Kommune vurderer, at bortskaffelse af døde dyr sker på en miljø-

mæssig forsvarlig måde, når de til enhver tid gældende generelle regler overholdes, og at bortskaf-

felse af øvrigt affald sker miljømæssigt forsvarligt, når Ikast-Brande Kommunes Regulativvii for er-

hvervsaffald efterleves. Ikast-Brande Kommune finder det derfor ikke nødvendigt at stille vilkår om 

affald. 

Olie- og kemikalieopbevaring 

I miljøkonsekvensrapportens afsnit 3.8.3 Olie- og kemikalier er der redegjort for olie- og kemika-

lieopbevaring på husdyrbruget. Ikast-Brande Kommune vurderer på den baggrund, at ansøger ta-

ger de nødvendige forholdsregler med hensyn til opbevaring af olie og kemikalier for at sikre mod 

forurening. Ikast-Brande Kommune finder det ikke nødvendigt at stille vilkår til dette. 

Transport 

Ikast-Brande Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne og tilhørende vurderinger i miljø-

konsekvensrapportens afsnit 3.7.5 Transporter og afsnit 4.9 Transporter, at transporterne til og fra 

husdyrbrugets produktionsanlæg ikke vil give væsentlige gener for nabobeboelser og omgivelserne 

i øvrigt. Det forudsættes, at de til enhver tid gældende generelle regler overholdes. Ikast-Brande 

Kommune finder det ikke nødvendigt at stille vilkår i forhold til transport – vær dog opmærksom på 

det tidligere nævnte vilkår om støj fra interne transporter (vilkår 9). 

Spildevand 

I miljøkonsekvensrapportens afsnit 3.8.6 Spildevand er der blandt andet redegjort for vand fra 

rengøring og sanitært spildevand på husdyrbruget. Ikast-Brande Kommune vurderer på den bag-

grund, at ansøger tager de nødvendige forholdsregler med hensyn til spildevand på ejendommen, 

og at afledning af vaskevand fra staldanlægget og afledning af sanitært spildevand sker efter gæl-

dende regler.  

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning 

I miljøkonsekvensrapportens afsnit 3.4 Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed (underafsnit 

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning) er der redegjort for opbevaringskapaciteten for hus-

dyrgødning på husdyrbruget. Ikast-Brande Kommune vurderer på den baggrund, at opbevaring af 

husdyrgødning vil ske på en måde, som er i overensstemmelse med de generelle miljøregler, hvil-

ket vil medvirke til at begrænse den mulige påvirkning af det omgivne miljø.  

Anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) 

Det aktuelle husdyrbrug har i ansøgt drift en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år, 

hvorfor ammoniakemissionen skal reduceres til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse 

af BAT. 

 

Ikast-Brande Kommune vurderer – i lighed med en udmelding fra Miljøstyrelsen i maj 2017 – at 

kravene i den seneste BAT-konklusion i meget vid udstrækning er indeholdt i den nugældende re-

gulering, herunder i reglerne om miljøgodkendelse af husdyrbrug og de generelt gældende regler 
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om placering, indretning og drift af husdyrbrug, de generelt gældende regler om opbevaring og an-

vendelse af husdyrgødning samt reglerne om gødningsregnskab og indberetning deraf. Af samme 

grund finder Ikast-Brande Kommune, at dele af den foreskrevne vilkårsfastsættelse i husdyrgod-

kendelsesbekendtgørelsens § 36 er overflødig, idet dele af indholdet følger af generelt gældende, 

danske regler. 

 

Der er i miljøkonsekvensrapportens afsnit 3.9 BAT-Ammoniakemission redegjort for anvendelsen af 

BAT på husdyrbruget. 

BAT –reduktion af ammoniakemission 

Anvendelse af BAT til reduktion af ammoniakemission er omsat til et bestemt krav til mængden af 

ammoniak- og lugtemission, der må komme fra husdyrbruget. Der er metodefrihed med hensyn til 

valg af staldtype og miljøteknologi. BAT-niveauet er på dette husdyrbrug opnået ved valget af 

staldsystemer. Den samlede ammoniakfordampning fra husdyrbruget er ifølge ansøgningen opgjort 

til 3.728 kg N pr. år, hvilket svarer til det samlede BAT-krav. Derved overholder husdyrbruget 

emissionsgrænseværdien vedrørende BAT – se nedenstående tabel: 

 

 

 

Ikast-Brande Kommune stiller vilkår til de valgte staldsystemer for at sikre miljøeffekten (vilkår 2). 

Samlet vurdering om anvendelse af BAT 

Ikast-Brande Kommune vurderer, at husdyrbruget lever op til principperne om anvendelse af BAT i 

forhold til valg af teknik med henblik på reduktion af ammoniakemission. Ikast-Brande Kommune 

bemærker, at husdyrbruget efter det oplyste overholder emissionsgrænseværdierne vedrørende 

ammoniak og lugt. 

 

Ikast-Brande Kommune vurderer således sammenfattende, at husdyrbruget – ved efterlevelse af 

vilkårene for denne miljøgodkendelse og de generelt gældende miljøregler – lever op til principper-

ne om anvendelse af BAT. 

Kommunens samlede vurdering 

Ikast-Brande Kommune vurderer samlet set, at den ansøgte ændring af husdyrbruget, ved over-

holdelse af de stillede vilkår, ikke indebærer en væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til 

omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig: 
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 Landskabelige værdier 

 Natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder herunder områder, der 

er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttel-

sesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning 

 Jord, grundvand og overfladevand 

 Lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldspro-

duktion m.v. 

Klagevejledning 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Kla-

gefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige klagen skal indgives senest 

[dag]dag den dag. mdr. 2021. 

 

Følgende kan klage: 

Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt enhver, der har en in-

dividuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Desuden kan visse organisationer, som angivet i §§ 

85-87 i husdyrbrugloven, klage. 

 

Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-

Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere 

og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande 

Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i 

nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, 

medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande 

Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De 

nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside 

www.naevneneshus.dk. 

 

Miljø– og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. 

Udnyttelse af miljøgodkendelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor 

på eget ansvar. 

 

Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske 

inden for seks måneder efter offentliggørelsen. 

 

 

  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Med venlig hilsen 

 

 

Lis Paakjær 

Landbrug og landzone 
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Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse 

 

Kopi af udkast til afgørelse inkl. bilag sendt til nedenstående med 30 dages frist til at 

kommentere udkastet: 

 

Ansøger: Torben Flemming Jensen, Ulkærvej 11, 7441 Bording 

 

Konsulent: Christian Bach Knudsen, Velas I/S, Trigesvej 20, 8382 Hinnerup – chk@velas.dk  

 

 

Øvrige der har anmodet om at få udkastet tilsendt: 

-  

 

Orientering om at udkast foreligger, og at der er 30 dages frist til at kommentere udka-

stet er sendt til: 

 

Ejere og brugere af følgende nabobeboelser (inden for den vejledende konsekvenszone på 366 me-

ter): 

  

- Ulkærvej 9, 7441 Bording  

 

 

Kopi af afgørelsen inklusiv bilag sendt til: 

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V – e-mail: 

ae@ae.dk  

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – e-mail: dnikast-

brande-sager@dn.dk  

- Danmarks Sportsfiskerforbund,  

 Hovedkontor – e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk  

 Den centrale miljøafdeling, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle – e-mail: 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk    

- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – e-mail: natur@dof.dk  

- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling – e-mail: ikast-brande@dof.dk 

- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N – e-mail: husdyr@ecocouncil.dk  

- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark v./ Formand Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7540 

Haderup – e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København K – e-mail: fbr@fbr.dk 

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, Falstersvej 10, 8940 Randers SV – 

e-mail: trnord@stps.dk  

 

Konsulent: Christian Bach Knudsen, Velas I/S, Trigesvej 20, 8382 Hinnerup – chk@velas.dk 

 

 

 

mailto:chk@velas.dk
mailto:ae@ae.dk
mailto:dnikast-brande-sager@dn.dk
mailto:dnikast-brande-sager@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:ikast-brande@dof.dk
mailto:husdyr@ecocouncil.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:trnord@stps.dk
mailto:chk@velas.dk
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Bilag 

 

Kortbilag A: Specificering af produktionsarealernes placering 

 

Bilag 1:  Oversigt over lovgivning 

 

Bilag 2:  Miljøkonsekvensrapport 
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Kortbilag A  

Specificering af produktionsarealernes placering  

Ulkærvej 11, 7441 Boring  

 
 

Bygningsnr. Nr. og produktionsareal jævnfør ansøgningsskema 223780 

1 #382807 – 56 m2 og #376615 – 822 m2 

ny #401077 – 403 m2 

2 #401168 – 356 m2 

Ny #401170 – 100 m2 

3 #401188 – 81 m2 

4 #401187 – 80 m2 

5 #366519 – 200 m2 

6 #401169 – 136 m2 

7 #382818 – 200 m2 og #376614 – 279 m2 

8 #401486 – 45 m2 
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Bilag 1 
Oversigt over lovgivning 

 

 

                                                
i Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (med senere 
ændringer) (husdyrbrugloven). 
 
 
ii Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgod-
kendelsesbekendtgørelsen). 
 
 
iii Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet). 
 
 
iv Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (inte-
greret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) (med senere ændringer) (IE-direktivet). 
 
 
v Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse (med senere ændringer) (miljø-
beskyttelsesloven). 
 
 
vi Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 af lov om naturbeskyttelse (med senere ændringer) (naturbe-

skyttelsesloven). 

 

 
vii Ikast-Brande Kommunes Regulativ for erhvervsaffald kan findes på: https://affald.ikast-
brande.dk/media/cifdc0f1/regulativ_for_erhvervsaffald-ikastbrande.pdf   
 

 

https://affald.ikast-brande.dk/media/cifdc0f1/regulativ_for_erhvervsaffald-ikastbrande.pdf
https://affald.ikast-brande.dk/media/cifdc0f1/regulativ_for_erhvervsaffald-ikastbrande.pdf

