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Ansøgningen 
Ikast-Brande Kommune har den 29. oktober 2020 modtaget en ansøgning om en § 16 a-
miljøgodkendelse jævnfør husdyrbrugloveni, af husdyrbruget, Kirkevej 4, 8765 Klovborg. 
 
Ansøger ønsker en ny miljøgodkendelse da der ønskes en mere fleksibel godkendelse end hvad 
husdyrbruget har i dag. Efter den nye husdyrbruglov trådte i kraft i 2017 stilles der ikke længere 
vilkår om antallet af dyr, men derimod om antal produktionsareal i m2. Det er dyrevelfærdskrav, 
der afgør, hvor mange dyr der må være i staldene (på produktionsarealet). 
 
Der søges samtidig med godkendelse af eksisterende stalde om godkendelse til en tilbygning til 
den eksisterende toklimastald. Tilbygningen har et produktionsareal på 900 m2. Endelig fjernes der 
fire af seks klimacontainere. 
 
Husdyrbruget vil fremadrettet have et samlet produktionsareal på 4.324 m2, hvorpå der produceres 
søer og smågrise. 

Historik 
8 års drift 
For 8 år siden var den gældende produktionstilladelse en VVM-screening suppleret med en anmel-
delse om en velfærdsudvidelse og en om fulde stalde, begge fra august 2012. Anmeldelse om fulde 
stalde gav tilladelse til et dyrehold på 740 årssøer og 18.362 smågrise (7,4 – 32 kg). Produktionen 
foregik i ”klimastald”, ”gl. drægtighedsstald”, ”løbestald” og ”farestald”. 
 
Nudrift 
Den gældende godkendelse på ejendommen er en § 12 miljøgodkendelse fra den 7. juli 2016, sup-
pleret med et skift i dyretype fra den 5. december 2016 samt en tilsynsafgørelse fra 2017. Husdyr-
brugets har en godkendelse til 1.060 årssøer og 34.569 smågrise (7-30 kg), som produceres i 
”klimastald”, ”drægtighedsstald”, ”gl. drægtighedsstald”, ”løbestald”, ”farestald” samt i 6 opstillede 
klimacontainere. 

Afgørelse om miljøgodkendelse 
Ikast-Brande Kommune meddeler hermed en ny miljøgodkendelse til husdyrbruget beliggende på 
Kirkevej 4, 8765 Klovborg, med de stillede vilkår. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 16 a, 
stk. 2, i husdyrbrugloven, samt reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsenii. Ikast-Brande 
Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og be-
grænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT), og at husdyrbruget i øv-
rigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensy-
net 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 tilbygningen til klimastalden er erhvervsmæssigt 
nødvendigt for ejendommens (fortsatte) drift som landbrugsejendom. 
 



UDKAST 

7 
 

Miljøgodkendelsen er baseret på de oplysninger, der er redegjort for i ansøgningsmaterialet, an-
søgningsskema nr. 221331, version 5, og ansøgers miljøkonsekvensrapport (se bilag 2). Godken-
delsen omfatter hele husdyrbruget – det vil sige både eksisterende og nye anlæg. 
 
Der må ikke etableres, udvides eller ændres på husdyranlæg og gødningsopbevaringsanlæg før det 
er anmeldt og godkendt af Ikast-Brande Kommune. Således må husdyrbruget ikke uden kommu-
nens forudgående godkendelse eller tilladelse udvide eller ændres på en måde, som kan indebære 
forøget forurening eller andre virkninger på miljøet. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til 
gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skær-
pede 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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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. 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. 
 

6. Husdyrbrugets årlige energi- og vandforbrug skal registreres, og registreringerne for perioden 
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siden Ikast-Brande Kommunes seneste regelmæssige tilsynsbesøg skal fremvises på kommu-
nens forlangende. 
 

7. 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. 

 
8. 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, 
og 
 
for natperioden, kl. 22.00 – 7.00 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede halve 
time. 
 

                                               
1 dB(A) = Decibel(A)-skalaen som internationalt bruges i forbindelse med måling af svag lyd. 
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9. Ved eventuelt varigt ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbeva-
ringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Alt miljøfarligt affald skal bortskaffes for egen reg-
ning efter den til enhver tid gældende lovgivning.* 
 

* Vær blandt andet opmærksom på reglerne om ophør i § 51 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 

Lovgrundlag 
Ansøgningen er behandlet på grundlag af de oplysninger, der er i ansøgningsskema nr. 221331, 
version 5, som beregnet via www.husdyrgodkendelse.dk den 27. januar 2021.  
 
Husdyrbruget er omfattet af § 16 a, stk. 2, da der er flere end 750 stipladser til søer. 
 
Miljøgodkendelsen er udarbejdet efter husdyrbrugloven, hvor EU’s VVM-direktiviii og IE-direktiviv er 
indarbejdet. 

IE-husdyrbrug 
IE-husdyrbrug er defineret som husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af § 16 a, stk. 2, nr. 1-3, i 
husdyrbrugloven.  
 
Da husdyrbruget har flere end 750 stipladser til søer, så er det omfattet af IE-direktivet. 
 
Ikast-Brande Kommune gør i den forbindelse opmærksom på en række særregler for IE-
husdyrbrug, fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17: 
 

- Miljøledelse 
- Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab 
- Hændelser og uheld 
- Fodringskrav 
- Energieffektiv belysning 
- Støvemissioner fra staldanlæg 
- Overholdelse af vilkår og krav 
- Årlig indberetning til kommunalbestyrelsen 
- Ophør. 

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 18 dage fra den 5. november 2020 
på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside, www.ikast-brande.dk. Offentligheden har dermed haft 
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mulighed 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 15. februar 2021 med 30 dages frist for kommentarer. Naboer og andre berørte blev 
ligeledes den 15. februar 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/den XX. måned 202X. Afgørelsen bliver desuden lagt på Miljøstyrelsens Digitale MiljøAdmini-
stration (DMA) på hjemmesiden https://dma.mst.dk/. 

Revurdering 
Miljøgodkendelsen skal, jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, regelmæssigt og mindst 
hvert 10. år tages op til revurdering og ajourføres om nødvendigt af hensyn til udviklingen i den 
bedste tilgængelige teknik. Den første regelmæssige revurdering skal dog foretages senest, når der 
er forløbet otte år fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget første gang blev godkendt. Det er planlagt 
at foretage den første revurdering i 2029. 
 
Dog tages en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering, når der er offentliggjort en BAT-
konklusion, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter. Revurderingen tilrette-
lægges på en sådan måde, at husdyrbruget kan overholde kravene senest fire år efter offentliggø-
relsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende. 

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 
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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 beskrivelserne i miljøkonsekvensrapportens afsnit 
”Husdyrbrugets beliggenhed”, at tilbygningen til den eksisterende toklimastald overholder de faste 
afstandskrav. 

Landskabelige, kulturhistoriske og geologiske værdier 
Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonse-
kvensrapportens afsnit om ”Materieller goder kulturarv og landskabet”, at gennemførelsen af pro-
jektet – og driften af husdyrbruget i øvrigt – ikke vil medføre væsentlige landskabelige ændringer i 
forhold til den eksisterende tilstand. 
 
Ikast-Brande Kommune konstaterer, at husdyrbrugets bygningsmasse ligger uden for diverse byg-
ge- og beskyttelseslinjer samt landskabelige- og kulturhistoriske værdier. Ejendommen ligger dog 
inden for en geologisk bevaringsværdi – Søhøjlandet. Ikast-Brande Kommune vurderer, at tilbyg-
ningen ikke vil sløre de geologiske landskabsformer og deres indbyrdes overgange og sammen-
hænge, da tilbygningen ligger i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse. 

Påvirkning af natur 
Ikast-Brande Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonse-
kvensrapportens afsnit ”Natur”, og beregninger i husdyrgodkendelse.dk, at ansøgningen overholder 
alle krav i forhold til påvirkning af kategori 1-, 2- og 3-natur. 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 beskytte de pågældende naturområder. 
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Påvirkning af bilag IV-arter 
Ikast-Brande Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonsekvens-
rapportens afsnit om ”Bilag IV arter” og tilhørende vurdering, samt beregninger i husdyrgodkendel-
se.dk, at projektet ikke medfører ændringer, der påvirker eventuelle bilag IV-arter eller deres leve-
steder væsentligt. 

Jord, grundvand og overfladevand 
Ikast-Brande Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonse-
kvensrapportens afsnit ”Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima” og ”Spildevand”, at projektet 
ikke medfører nogen væsentlig virkning på jord, grundvand og overfladevand – herunder overfla-
devand inden for Natura 2000-områder2. 

Lugt 
Ikast-Brande Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne i miljøkonsekvensrapportens af-
snit om ”lugt”, og beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, at projektet overholder lugtgenekriteri-
erne, og at projektets gennemførelse ikke vil medføre væsentlige, forøgede lugtgener fra produkti-
onsanlægget. 
 
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 
5). 

Støj 
I miljøkonsekvensrapportens afsnit om ”støj” og tilhørende vurdering, 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 om-
kringboende. Vilkåret giver også mulighed for en støjmåling eller en beregning for husdyrbrugets 
regning, såfremt det bliver relevant (vilkår 8). 

Støv 
I miljøkonsekvensrapportens afsnit ”støvgener” er der redegjort for gener fra husdyrbruget i form 
af støv. Ikast-Brande Kommune vurderer, at eventuel støvafgivelse fra produktionsanlægget ikke 
vil medføre væsentlige gener for omgivelserne, blandt andet i kraft af ejendommens placering i 
forhold til naboer og afskærmende beplantning. Ikast-Brande Kommune finder det ikke nødvendigt 
at stille vilkår om støv. 

Fluegener og uhygiejniske forhold 
I miljøkonsekvensrapportens afsnit om ”Generel bekæmpelse af skadedyr”, ”Fluegener” og ”Rotte-
bekæmpelse” med tilhørende vurdering, er der redegjort for skadedyrsbekæmpelse på husdyrbru-
get. 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 7). 
 

                                               
2 Natura 2000-områder er et netværk af beskyttede naturområder i EU. 
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Rotter forudsættes bekæmpet efter de til enhver tid gældende generelle regler herfor. 

Lyspåvirkning 
I miljøkonsekvensrapportens afsnit om ”Lys” er der redegjort for lys på husdyrbruget. Ikast-Brande 
Kommune vurderer, at husdyrbrugets belysning ikke vil give anledning til væsentlige problemer el-
ler gener for omkringboende på grund af anlæggets placering og udformning samt driftsform. 
Ikast-Brande Kommune finder det ikke nødvendigt at stille vilkår om lys. 

Affald 
I miljøkonsekvensrapportens afsnit ”Fast affald” og ”Døde dyr” er der redegjort for affald på hus-
dyrbruget. Ikast-Brande Kommune vurderer, at bortskaffelse af døde dyr sker på en miljømæssig 
forsvarlig måde, når de til enhver tid gældende generelle regler overholdes, og at bortskaffelse af 
øvrigt affald sker miljømæssigt forsvarligt, når Ikast-Brande Kommunes Regulativvii for erhvervsaf-
fald efterleves. Ikast-Brande Kommune finder det derfor ikke nødvendigt at stille vilkår om affald. 

Olie- og kemikalieopbevaring 
I miljøkonsekvensrapportens afsnit ”Olie- og kemikalieaffald” 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 
I miljøkonsekvensrapportens afsnit ”Transport” og tilhørende vurdering er der redegjort for trans-
porter til og fra husdyrbruget. Ikast-Brande Kommune vurderer på den baggrund, at transporterne 
til og fra husdyrbrugets produktionsanlæg ikke vil give væsentlige gener for nabobeboelser og om-
givelserne i øvrigt, når de til enhver tid gældende generelle regler overholdes. Ikast-Brande Kom-
mune 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 8). 

Spildevand 
I miljøkonsekvensrapportens afsnit ”Spildevand” er der redegjort for afledning af sanitært spilde-
vand og vand fra rengøring. Ikast-Brande Kommune vurderer, at afledning af vaskevand fra stald-
anlægget og afledning af sanitært spildevand sker efter gældende regler.  

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning 
I miljøkonsekvensrapportens afsnit ”Håndtering og opbevaring af husdyrgødning” er der redegjort 
for opbevaringskapaciteten for husdyrgødning 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, hvilket 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 
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af BAT. Da husdyrbruget er omfattet af IE-direktivet, skal det derudover generelt leve op til prin-
cipperne om anvendelse af BAT, som disse er foreskrevet i EU-kommissionens BAT-konklusioner 
med tilhørende BAT-referencedokumenter (BREF).  
 
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 
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. 
 
I forlængelse heraf gør Ikast-Brande Kommune særligt opmærksom på de generelle regler for IE-
husdyrbrug i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 42-51, som er udtryk for BAT. Bemærk at 
§§ 42-44, § 46 og § 48 skal efterleves fra tidspunktet for meddelelsen af nærværende miljøgod-
kendelse.  
 
Der er i miljøkonsekvensrapportens afsnit om BAT redegjort for anvendelsen af BAT på husdyrbru-
get. Ikast-Brande Kommune vurderer, at der anvendes BAT på følgende områder: 

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 opnået gennem valg af staldsystemer og at 
der udelukkende søges om godkendelse af eksisterende stalde samt en ny tilbygning til eksisteren-
de toklimastald. Den samlede ammoniakfordampning fra husdyrbruget er ifølge ansøgningen op-
gjort til 4.303 kg N pr. år. Det samlede BAT-krav er opgjort til 4.323 kg N pr. år, hvorved husdyr-
bruget overholder emissionsgrænseværdien vedrørende BAT – se nedenstående tabel: 
 

 
Ikast-Brande Kommune stiller vilkår om staldtype og størrelsen på produktionsarealerne (vilkår 2). 
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BAT – råvarer 
Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af beskrivelsen i miljøkonsekvensrapportens afsnit 
”BAT foder”, at husdyrbruget anvender BAT i forhold til fodring. Samtidig er der krav om anvendel-
se af BAT i forhold til fodring i gældende lovgivning (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 46). 

BAT – vand og energi 
Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonse-
kvensrapportens afsnit ”Bat-krav Energibesparende foranstaltninger” og ”BAT-krav vandbesparen-
de foranstaltninger”, at husdyrbruget anvender BAT i forhold til vand- og energiforbrug. Samtidig 
er der krav om anvendelse af BAT i forhold til miljøledelse, vedligehold og energieffektiv belysning i 
gældende lovgivning (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 42, 44 og 47). 

BAT – management 
Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonse-
kvensrapportens afsnit Management på husdyrbruget, at husdyrbruget anvender BAT i forhold ma-
nagement. Samtidig er der krav om anvendelse af BAT i forhold til miljøledelse, oplæring af perso-
nale, vedligehold og beredskab i gældende lovgivning (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 
42-45). 

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, råvarer, ressourceforbrug 
og management m.v. Ikast-Brande Kommune bemærker, at husdyrbruget efter det oplyste over-
holder 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. 

Alternativer, 0-alternativet og ophør af driften 
Jævnfør miljøkonsekvensrapporten, har ansøger ikke undersøgt nogle alternative løsninger, da det 
er en godkendelse af eksisterende stalde samt en tilbygning i tilknytning hertil.  
 
Hvis udvidelsen/ændringen af husdyrbrugets produktion ikke foretages – 0-alternativet – vil den 
nuværende produktion kunne fortsætte uden yderligere miljøgodkendelse. 0-alternativet vil blandt 
andet af den grund ikke nødvendigvis have en mere positiv effekt på miljøet, end hvis udvidel-
sen/ændringen gennemføres og de opstillede vilkår i miljøgodkendelsen efterleves. Tilsvarende 
ville et valg af en eventuel alternativ mulighed ikke nødvendigvis have medført en mindre miljøbe-
lastning end det ansøgte. 
 
Reglerne ved ophør af driften er beskrevet i miljøkonsekvensrapportens afsnit ”IE-husdyrbrugets 
ophør”.  
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Ved driftsophør3 forstås i denne forbindelse: 
 ophør af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget 
 når IE-husdyrbruget har meddelt kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af 

kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2 i husdyrbrug-
loven, eller stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug 

 situationer omfattet af § 59 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, når godkendelsen er bortfaldet 
helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven 

 situationer omfattet af § 53, stk. 2, i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, når godkendel-
sen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 
1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 

 
Ved eventuelt ophør af produktionen, vil der efter Ikast-Brande Kommunes opfattelse ikke ske en 
væsentlig indvirkning på miljøet fra produktionsanlægget, hvis: 
 

 staldanlæg samt husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt 
 Hvis der er gyllebeholder væk fra eksisterende bygningsmasse: den fritliggen-

de(teltoverdækkede) gyllebeholder tømmes, nedrives og bortskaffes efter de til enhver tid 
gældende regler 

 Hvis der er gyllekøling: gyllekølingsanlægget tømmes for den anvendte kølevæske, som 
derefter bortskaffes efter gældende regler 

 miljøfarligt affald bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler. 
 
Der gøres opmærksom på, at IE-husdyrbrug – i henhold til § 51 i husdyrgodkendelsesbekendtgø-
relsen – senest fire uger efter driftsophør skal anmelde dette til kommunalbestyrelsen med et op-
læg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i jordforureningslovenviii. Vurderingen skal indeholde en risi-
kovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke 
kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal 
vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en 
sådan risiko. 

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: 
 

 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 

                                               
3 Jævnfør § 51 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 
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 Lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldspro-
duktion m.v. 

 
Ikast-Brande Kommune vurderer endvidere, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan må-
de, at: 

1) der 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 
3) mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre ska-

delige eller betænkelige stoffer er udnyttet 
4) produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt 
5) affaldshierarkiet, jævnfør miljøbeskyttelsesloven, iagttages 
6) der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensnings-

teknik 
7) der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begræn-

se konsekvenserne heraf. 

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. 
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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. 
 
 
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: Skovslund I/S, Kirkevej 4, 8765 Klovborg 
Ejer: Jacob Lykke Eriksen, Skovslundvej 3, 8740 Brædstrup 
Ejer: Anni Haldrup Eriksen, Skovslundvej 3, 8740 Brædstrup 
 
Konsulent: Velas I/S, Anne Kirkegaard, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg – aki@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 856 me-
ter – dog er beboelser i Klovborg byzone ikke orienteret jævnfør forvaltningslovensix § 19, stk. 2, 
nr. 5)): 
 

- Nørregade 13 B, 8765 Klovborg 
- Nørregade 15, 8765 Klovborg 
- Nørregade 18, 8765 Klovborg 
- Granlyvej 3, 8765 Klovborg 
- Granlyvej 5, 8765 Klovborg 
- Granlyvej 7, 8765 Klovborg 
- Kirkevej 1, 8765 Klovborg 
- Kirkevej 3, 8765 Klovborg 
- Kirkevej 5, 8765 Klovborg 
- Kirkevej 6, 8765 Klovborg 
- Kirkevej 7, 8765 Klovborg 
- Kirkevej 8, 8765 Klovborg 
- Kirkevej 10, 8765 Klovborg 
- Kirkevej 12, 8765 Klovborg 
- Tranholmvej 4, 8765 Klovborg 
- Tranholmvej 16, 8765 Klovborg 
- Skadevej 8, 8765 Klovborg 
- Skadevej 9, 8765 Klovborg 
- Skadevej 10, 8765 Klovborg 
- Skadevej 11, 8765 Klovborg 
- Skadevej 12, 8765 Klovborg 
- Skadevej 15, 8765 Klovborg 
- Skadevej 17, 8765 Klovborg 
- Skadevej 18, 8765 Klovborg 
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- Skadevej 19, 8765 Klovborg 
- Skadevej 20, 8765 Klovborg 
- Skadevej 21, 8765 Klovborg 
- Skadevej 22, 8765 Klovborg 
- Skadevej 24, 8765 Klovborg 
- Tyrstingvej 36, 8765 Klovborg 

 
 
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  
 
 

- Ejer: Jacob Lykke Eriksen, Skovslundvej 3, 8740 Brædstrup 
- Ejer: Anni Haldrup Eriksen, Skovslundvej 3, 8740 Brædstrup 
 
- Konsulent: Velas I/S, Anne Kirkegaard, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg – aki@velas.dk 

 
 
 
 

Bilag 
 
Bilag 1:  Oversigt over lovgivning 
 
Bilag 2:  Miljøkonsekvensrapport, Kirkevej 4, 8765 Klovborg 
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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  

 
viii Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenet jord (med senere ændringer) (jordforure-

ningsloven). 
 
ix Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningslov (forvaltningsloven). 


