Revurdering af miljøgodkendelsen
for fjerkræbruget
på
Grundvadvej 10
7860 Spøttrup
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3. Resumé og samlet vurdering
Husdyrbruget ligger på Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup. Skive Kommune har meddelt kapitel 5
miljøgodkendelse til 431.600 slagtekyllinger, 42 dage. I forbindelse med revurderingen i 2015 er den
tilladte produktion reduceret til 400.000 slagtekyllinger, 35 dage, da en stald er taget ud af drift. Antallet
af stipladser er over 40.000. Godkendelsen er meddelt i medfør af miljøbeskyttelsesloven den 9.
september 1988. Godkendelsen er tidligere revurderet i 2002 og i 2015.
Revurdering
Godkendelser til IE-husdyrbrug skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år revurderes, og de skal vurderes
i forhold til ny teknologi og særlige naturområder. Den første regelmæssige revurdering skal dog ske 8 år
efter, at husdyrbruget blev godkendt første gang. Husdyrbruget skal ligeledes revurderes, når der er
offentliggjort en BAT-konklusion.
Der er offentliggjort en BAT-konklusion i februar 2017. Den er implementeret i godkendelser meddelt
efter § 16 a. Godkendelsen til Grundvadvej 10 er meddelt efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven den 9.
september 1988, og den er revurderet i 2002 og 2015. Da den ikke er revurderet efter implementeringen
af BAT-konklusionen i 2017, så skal miljøgodkendelsen revurderes nu.
Indledning
Skive Kommune har udarbejdet et oplæg til revurderingen. Oplægget er sendt til ejer af ejendommen og
dyreholdet med mulighed for at komme med input. Oplægget er sendt den 18. oktober 2021.
Skive Kommune skal i forbindelse med revurdering sikre, at kravet om BAT (Bedst Tilgængelig Teknologi)
er opfyldt, ammoniakdeposition til kategori 1 og 2 natur, udnyttelse af energi, vand og råvarer er mest
effektivt, iagttagelse af affaldshirakiet, vedligeholdelse af fjerkræbruget, og vi skal sikre, at risikoen for
uheld minimeres.
Nogle vilkår/dele af vilkår i miljøgodkendelsen og revurderingerne er blevet overflødige eller uaktuelle af
anden grund, og de bortfalder. Denne revurdering er lavet sådan, at den indeholder samtlige vilkår, som
gælder fremover. Eksisterende vilkår, som blot er overført til denne revurdering, kan ikke påklages.
Skive Kommune vurderer, at der ikke skal stilles nye vilkår (påbud) i forbindelse med denne revurdering.
Du skal være opmærksom på, at kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og andre relevante bekendtgørelser, love, regulativer med mere også skal
overholdes.
Der er ikke foretaget ændringer af bygninger, som vedrører husdyrholdet.
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4. Afgørelse
Skive Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til fjerkræbruget på ejendommen
Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup med de forudsætninger, der fremgår af revurderingen.
Oplæg med udkastet til revurderingen sendes i høring hos ejer. Skive Kommune meddeler i forlængelse
heraf, at der ikke skal meddeles påbud om vilkårsændringer i henhold til Husdyrlovens §§ 39 og 41.
Revurderingen er foretaget efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug samt tilhørende
bekendtgørelser.
Næste regelmæssige revurdering skal foretages senest 10 år efter denne revurdering, dvs. senest i 2031;
dog skal revurdering også ske, hvis det er nødvendigt for at opfylde EU-retslige krav. Husdyrbrugets
produktionsomfang (mere end 40.000 stipladser til fjerkræ) gør, at husdyrbruget er et IE-landbrug. Det
kan derfor være, at der skal foretages revurdering tidligere i forbindelse med kommende BAT-krav jf. EU
BAT-referencedokumenter (BREF).
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5. Retsgrundlaget
Revurdering
Revurdering sker i henhold til § 40 stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 af lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrloven) og § 39 i bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december
2020 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).
Et af de væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er at sikre, at husdyrbrugets indretning
og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Overholdelsen af kravet om
anvendelse af BAT skal sikre, at forurening fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt.
En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelse. Derfor giver revurderingen ikke tilladelse til at
udvide eller ændre dyreholdet eller bygningerne på ejendommen.
Afgørelsen, om at vi ikke meddeler påbud, meddeles efter Husdyrlovens § 39, jf. § 40 stk. 3, jf. § 43 a
stk. 3.
Af Husdyrlovens § 40, stk. 3, fremgår, at påbud eller forbud mod fortsat drift skal meddeles, hvis det er
nødvendigt for at overholde EU-retslige krav.
Habitatforpligtelser
Når et husdyrbrug bliver revurderet, så er der ingen ændringer. Derfor skal Skive Kommune ikke vurdere
husdyrbruget efter habitatbekendtgørelsen.
Godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau
Beskyttelsesniveauet for lugt i Bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen skal husdyrbrug kun overholde, når
de får en godkendelse eller en tilladelse. Derfor vurderer vi ikke på lugt i forhold til Bilag 3. Der vurderes
på ammoniak i forhold til eksisterende stalde, og der er krav til, at totaldepositionen for kategori-1 og -2
natur overholdes.
”Ved en revurdering, hvor husdyrbruget ikke har foretaget godkendelsespligtige ændringer eller
udvidelser, skal husdyrbruget leve op til et krav, der er baseret på bedste tilgængelige teknik (BATkravet) for den pågældende type husdyrbrug på tidspunktet for revurderingen, også selvom dette krav er
forskellig fra totaldepositionskravet for den pågældende naturtype (kategori 1-, henholdsvis kategori 2natur). Som for godkendelser vil BAT-kravet kunne indebære, at krav til totalemissionen kan være
skærpet set i forhold til totaldepositionskravet fastlagt i bekendtgørelse. Dette er i harmoni med den
almindelige praksis ved revurderinger, hvor bl.a. vilkår om BAT inddrages i respekt for de almindelige
forvaltningsretlige principper, herunder proportionalitetsprincippet. Uanset niveauet for BAT vil
totaldepositionskravet skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den
enkelte sag.”

6. Offentlighed
Skive Kommune indledte revurderingen ved at oplyse om det på kommunens hjemmeside. Naboer og
andre interesserede kunne komme med bemærkninger om fjerkræbruget, og de kunne give besked om,
at de ville have et udkast til revurderingen tilsendt, inden kommunen meddeler den endelige revurdering.
Offentliggørelsen fandt sted den 9. september 2021 på Skive Kommunes hjemmeside med frist til 23.
september 2021 til at fremsende bemærkninger. Der indkom ingen bemærkninger til husdyrbruget, og
ingen har ønsket at få tilsendt et udkast til revurdering.

7. Nye Vilkår
Skive Kommune vurderer, at der ikke skal stilles nye vilkår i denne revurdering.

8. Revurdering af eksisterende vilkår
Gennemgang af vilkår, der enten ophæves eller stadig er gældende.
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Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingerne fra 2002 og 2015
Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingerne til godkendelsens udnyttelse, revurdering og
ibrugtagning
Vilkår 1 ophæves ved denne revurdering
1. Næste regelmæssige revurdering skal foretages i 2025, med mindre tidspunktet fremskyndes
med baggrund i EU-retligt krav.
Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingerne til årsproduktion
2. Fjerkræfarmen tillades drevet med max dyrehold på 400.000 slagtekyllinger gennemsnitsalder 35
dage, svarende til 132 DE (beregningsmetode pr. 01.08.2014) i 3 staldbygninger
Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingerne til spildevand herunder regnvand
3. Der etableres opbevaringskapacitet for rengøringsvand svarende til tilførsel fra min. 1 gang
rengøring mellem hvert hold kyllinger (ca. 25 m3 tank). Udbringning af rengøringsvandet på
markjorder skal ske i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
4. Regnvand fra tagflader samt forurenet overfladevand fra befæstet gårdsplads afledes til faskiner
eller eksisterende drænledning. Faskiner må ikke placeres nærmere vandindvindingsanlæg end
25 m.
Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingerne til affald
5. Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsvejen holdes ryddelige og fri for affald, foderrester
m.v.
6. Animalsk affald, herunder døde kyllinger, må ikke opbevares eller nedgraves sammen med den
faste gødning, men skal bortskaffes til autoriseret destruktionsanstalt og opbevares i tætlukkede
container, og transporten skal foregå på en måde, så omgivelserne ikke ved lugt eller på anden
måde udsættes for væsentlige ulemper.
Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingerne til råvarer og hjælpestoffer
7. Medicin til dyrehold og bekæmpelsesmidler skal opbevares i aflåst skab. Medicin-, olie- og
kemikalierester skal opbevares, transporteres og bortskaffes iht. de til enhver tid gældende
regler.
8. Den til enhver tid værende ejer af ejendommen skal træffe aftale med et varmekonsulentfirma
om at foretage periodisk kontrol af anlægget mv. Dokumentation for kontrolmålinger skal kunne
forevises efter tilsynsmyndighedens forlangende.
Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingerne om driftsforstyrrelser og uheld
9. Der skal foreligge en beredskabsplan for ejendommen. Beredskabsplanen skal være opdateret og
fortælle, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det
eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for alle, der færdes på bedriften.
Beredskabsplanen revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året og skal
være let tilgængelig og synlig. Beredskabsplanens indhold skal være forståelig og kendt af
gårdens ansatte mfl. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld,
forureninger, brand, ol.
Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingerne om fast gødning inkl. dybstrøelse
10. Oplag af fast gødning i markmødding må finde sted, når placeringer sker min. 100 m fra anden
mands bolig eller virksomhed.
Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingerne om lugt
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11. Til imødegåelse af lugtgener fra staldene skal disse rengøres og ventilationssystemet
vedligeholdes og rengøres samt eventuelt justeres.
Såfremt der opstår væsentlige lugtgener, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud om, at der skal
indgives projekt til foretagelse af afhjælpende foranstaltninger.
Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingerne om fluer og skadedyr
12. På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med
retningslinjerne fra Skadedyrsguiden, Aarhus universitet: fx
https://husdyrvejledning.mst.dk/media/206819/retningslinier-for-fluebekaempelse.pdf
Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingerne om støj fra anlægget og maskiner.
13. Virksomhedens bidrag til det eksterne støjniveau angivet som det ækvivalente, konstante,
korrigerede lydniveau målt ved nærmest nabobeboelse må ikke overstige følgende
maksimalværdier:
Områdetype

Områder for blandet
bolig og erhvervsbebyggelse

Dagperiode
Mandag – fredag
Kl. 07.00 – 18.00
Lørdag
Kl. 07.00 – 14.00

Aftenperiode
Alle dage
Kl. 18.00 – 22.00
Lørdag
Kl. 14.00 – 18.00
Søn- og helligdage
Kl.07.00 – 18.00

Natperiode
Alle dage
Kl. 22.00 – 07.00

55 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en
måling/beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet
således:
•
•
•

For dagperioden, kl. 07.00 – 18.00 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede
tidsrum på 8 timer.
For aftenperioden, kl. 18.00 – 22.00 alle dage er måleperioden det mest støjbelastende samlede
tidsrum på 1 time.
For natperioden, kl. 22.00 – 07. 00 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede
tidsrum på ½ time.
Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).
Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, skal
virksomheden for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt.
Støjmålingen kan maksimalt kræves en gang pr. år, og skal foretages i overensstemmelse med
miljøstyrelsens vejledning nr. 6 fra 1984: ”Måling af ekstern støj fra virksomheder”. Målingen skal
foretages af en af kommunalbestyrelsens godkendt virksomhed.

Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingerne om støv fra anlægget og maskiner.
14. Der må ikke ved farmens drift opstå støvgener, og ved indblæsning af foder i siloerne må ejeren
sikre, at slangekoblingerne altid er i orden. De to udvendige siloer, der er forsynet med anlæg til
reduktion af støvgener, skal stedse vedligeholdes og renses, således at støvgener bliver
minimale.
Vilkår fra miljøgodkendelsen og revurderingerne om støv fra anlægget og maskiner.
15. Ved virksomhedens ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:
•

Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om
udbringning af husdyrgødning.
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•

Alle olietanke skal tømmes.

•

Olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til Skive Kommunes
affaldsregulativer
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9. Vilkår, der ophæves, og derfor ikke længere er gyldige
Vilkår 1 ophæves: Dette vilkår vedrører næste revurdering. Næste revurdering fastsættes ikke ved vilkår
nu.
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10.

Staldanlæg og gødningsanlæg

Følgende bygninger på ejendommen, anvendes til fjerkræproduktionen.
De 3 stalde til slagtekyllinger er alle opført før 1988, hvor miljøgodkendelsen blev meddelt. Der er ikke
foretaget gennemgribende eller godkendelsespligtige renoveringer i staldene.
I revurderingen er der regnet med 100 % produktionsareal i hele stalden.
Staldenes gulvtyper er dybstrøelse på fast gulv.
Der er ingen gyllebeholdere eller møddingspladser på ejendommen. Dybstrøelsen køres direkte i
container, der stilles på cementplads udenfor staldene. Umiddelbart (senest 24 timer) herefter køres det
til biogas.
Der er en opsamlingsbeholder til vaskevand fra staldene ved hver af de 3 stalde (stald 2, 3 og 4).
Opsamlingsbeholderne tømmes af maskinstationen cirka 2-3 gange/år. Der er også en firkantet
opsamlingstank øst for kyllingestald nr. 3.
Alle beholdere er på maksimalt 25 m³.
Skive Kommune vurderer, at stald 2, 3 og 4 på ejendommen er i brug, og der ikke er foretaget
godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser af produktionsarealet i forhold til det godkendte.

11.

Indretning og drift

Der er ingen interne transporter med dyr og foder. Alle stalde ligger i tilknytning til hinanden, og
daggamle kyllinger leveres i samme stald, som de skal være i indtil slagtningen.
Vaskevand fra staldene opsamles og opbevares i beholdere indtil udbringning på marker. Dette er
medregnet i normerne for husdyrgødningsproduktionen.
Staldene rengøres og desinficeres af et eksternt firma imellem hvert hold kyllinger.
Der er ingen vaskeplads, da der ikke er markdrift fra ejendommen. Alt spildevand fra staldene opsamles,
således ingen udendørsarealer forurenes med spildevand.

12.

Påvirkning af natur

Jævnfør § 39 stk. 7 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal totaldepositionen for ammoniak fra stald
og lager fra hele husdyrbruget til det nærmeste kategori 1 og 2-natur, indenfor en nærmere fastsat frist,
overholde kravet om henholdsvis 0,2, 0,4, 0,7 kg N/ha/år for kategori 1-natur og kravet om 1,0 kg
N/ha/år for kategori 2-natur ved revurderinger.
Totaldepositionskrav for ammoniak:
Kategori 1 - natur
Der er lavet beregninger til to kategori 1- naturområder. Nærmeste område er et rigkær i habitatområdet
”Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge”. Området ligger cirka 6 km syd for fjerkræbruget. Der er
beregnet ammoniakdeposition til et punkt i habitat-området.
Derudover er der beregnet til et stilkege krat i habitatområde ”Kås Hoved”. Området ligger cirka 7,5 km
vest for fjerkræbruget.
Totaldeposition beregnet til begge områder er 0,0 kg N/ha/år. Der er ikke vurderet på kumulation med
andre husdyrbrug, da totaldepositionen allerede overholder kravet på 0,2 kg N/ha/år, hvis der er
kumulation med 2 eller flere husdyrbrug.
Kategori 2 - natur
Der er beregnet totaldeposition til to naturområder, der er registreret som kategori 2 (overdrev over 2,5
ha). De ligger henholdsvis 1,5 km nord for Grundvadvej 10 og 2,3 km nordøst for ejendommen.
Totaldepositionen til områderne er beregnet til 0,1 og 0,0 kg N/ha/år.
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Skive Kommunes vurdering
Skive Kommune vurderer, at kravet til total deposition af ammoniak på de nærmeste kategori 1- og 2natur allerede er overholdt. Beregningerne er foretaget med 100% produktionsareal og dermed worstcase. Der er vilkår til staldtype og dyrehold. Derfor stiller vi ikke yderligere vilkår i revurderingen.

13.

Gennemgang af BAT

BAT i revurderinger
Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning
og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Det fremgår af
husdyrlovens § 40 stk. 2, at der skal meddeles påbud, hvis væsentlige ændringer i den bedste
tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører
uforholdsmæssigt store omkostninger.
Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier skal indgå som et vurderingselement, når
kommunalbestyrelsen skal vurdere, om der er sket ændringer i BAT, som kan begrunde, at der meddeles
påbud. Dette gælder både de situationer, hvor kommunalbestyrelsen har pligt til at meddele påbud
(husdyrlovens § 40, stk. 2, nr. 4 nævnte tilfælde) og de situationer, hvor kommunalbestyrelsen kan
meddele påbud på grund af ændringer i BAT. Særligt i sidstnævnte situation skal kommunalbestyrelsen
også inddrage proportionalitetsprincippet, som tilsiger, at der skal være et rimeligt forhold mellem den
miljøeffekt, som kan opnås på grund af ændringer i BAT og de økonomiske omkostninger, som dette
medfører.
Teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning og lugtpåvirkning m.v. samt til bedre udnyttelse af
næringsstofferne i husdyrgødningen er i stadig udvikling.
Redegørelsen omfatter bl.a. følgende områder:
•
•
•
•
•

Management (miljøledelse, oplæring af personale, regelmæssig kontrol, reparation og
vedligeholdelse og beredskabsplan)
Fodringsstrategier
Staldsystemer
Forbrug af vand og energi
Opbevaring af husdyrgødning

Ved Skive Kommunes vurdering i relation til BAT, indgår Miljøstyrelsens Teknologiblade oversigt,
Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning samt kravene i EU-kommissionens BAT-konklusion om BAT for
intensivt hold af svin og fjerkræ ((EU) 2017/302 af 15. februar 2017).
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indeholder krav til IE-brug. Disse krav sikrer, at IE-brugene
overholder IE-direktivet. Nedenfor gennemgås kravene til IE-brugene.
Management
Miljøledelse
Husdyrbruget skal have miljøledelse i henhold til bekendtgørelsen. Det betyder, at der skal formuleres en
miljøpolitik og fastsættes miljømål. Derudover skal der laves en handleplan for at nå det eller de fastsatte
miljømål, og minimum 1 gang årligt skal miljøarbejdet evalueres, og systemet skal gennemgås.
Oplæring af personale
Den ansvarlige for husdyrbruget skal udarbejde oplæringsmateriale og oplære personalet i følgende:
•
•
•
•
•

Relevant lovgivning.
Transport og udbringning af husdyrgødning.
Planlægning af aktiviteter.
Beredskabsplanlægning og -styring.
Reparation og vedligeholdelse af udstyr.
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Oplæringsmaterialet skal løbende opdateres, og det skal være tilgængeligt for personalet og kunne
fremvises for tilsynsmyndigheden på forlangende.
Regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab
Der skal udarbejdes og følges en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, inklusiv
materiel. Planen skal laves med henblik på at forebygge uheld og have et beredskab for håndtering af
uventede emissioner og hændelser.
Planen for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse skal minimum omfatte:
•
•
•
•
•

Beholdere til opbevaring af vaskevand.
Forsyningssystemer til vand og foder.
Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere.
Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør).
Udstyr til drikkevand

Beredskabsplanen skal som minimum omfatte:
•
•
•

En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder.
Handlingsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte
vaskevandsbeholdere og olieudslip).
Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f.eks. udstyr til tilstopning af drænrør og
opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip).

Hændelser eller uheld
Hvis der sker hændelser eller uheld på husdyrbruget, som påvirker miljø væsentligt, så skal Skive
Kommune have besked. Det skal samtidig beskrives, hvilke tiltag der er sket for at begrænse
miljøpåvirkningen fra hændelsen eller uheldet.
Manglende overholdelse af vilkår
Hvis der er vilkår i godkendelsen, som der ikke kan overholdes i en kortere eller længere periode, så skal
Skive Kommune have besked. Der skal samtidig redegøres for, hvilke tiltag som husdyrbruget foretager,
for at vilkårene igen kan overholdes.
Årlig indberetning
Hvert år skal der indberettes egenkontrol til Skive Kommune. Egenkontrollen skal indsendes senest den
31. december og indeholde dokumentationen for det foregående kalenderår. Dog kan indsendelse
undgås, hvis husdyrbruget har haft et tilsyn, hvor egenkontrollen er gennemgået i det seneste
kalenderår.
•
•
•
•

Egenkontrollen skal indeholde:
Dokumentation for miljøledelsessystemet.
Logbøger over gennemførte kontroller, reparationer, vedligeholdelser og beredskab.
Dokumentation for overholdelse af fodringskravene.

Skive Kommunes vurdering af management
Skive Kommune vurderer, at det er muligt for husdyrbruget at overholde reglerne for management i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det vurderes ligeledes, at BAT for management er overholdt med
ovenstående, og der ikke skal stilles nye vilkår.
Fodringsstrategier
Husdyrbrugets udskillelse af kvælstof skal reduceres enten ved at anvende fasefodring tilpasset dyrenes
behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance eller
bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, der nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles.
Husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.
Husdyrbrugets udskillelse af fosfor skal reduceres enten ved at anvende fasefodring tilpasset dyrenes
behov i produktionsperioden, eller bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, der nedsætter den samlede
mængde fosfor, der udskilles. Husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker.

13
Sagsnr. Geo-2020-90472

Grundvadvej 10, 7860 Spøttrup

Ejer oplyser, at der på nuværende tidspunkt anvendes fasefodring. Der fodres på nuværende tidspunkt
med 4 forskellige blandinger. Der anvendes fuldfoder på besætningen. Derved er foderblandingerne
tilpasset kyllingernes behov, og fosfor og kvælstof i gødningen minimeres.
Det skal kunne dokumenteres, at der fodres som ovenfor nævnt eller at bekendtgørelsens krav til IE-brug
overholdes på anden måde. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i
forbindelse med tilsyn.
Skive Kommunes vurdering af fodringsstrategier
Skive Kommune vurderer, at fasefodring med minimum 4 blandinger overholdes BAT.
Ved at dokumentere de generelle krav til foder, så vurderer Skive Kommune, at BAT til foder er
overholdt, og at der ikke stilles nye vilkår til foder i denne revurdering.
Staldsystemer
Staldene er indrettet med fast gulv med halm. Da staldene pt. ikke skal renoveres, så vurderer Skive
Kommune, at BAT for staldene er overholdt. Når der skal foretages en gennemgribende renovering i
nogle af staldene, så vil det være en godkendelsespligtig ændring, og de renoverede stalde skal leve op
til BAT på dette tidspunkt.
Skive Kommunes vurdering af staldsystemer
Skive Kommune vurderer, at staldsystemerne er indrettet til en kyllingeproduktion. De er indrettet efter
bedst tilgængelige viden på etableringstidspunktet. Ved gennemgribende renoveringer, vil
staldsystemerne blive ændret til nyeste viden. Dette vil være godkendelsespligtige ændringer, og derved
vil de blive vurderet igen.
Støvemissioner fra staldanlæg
Der er ingen nabobeboelser i nærheden af fjerkræbruget. I miljøgodkendelsen er der vilkår til, at
opbevaring og håndtering af foder/råvarer ikke må give anledning til støvgener. Der er ligeledes vilkår til,
at udendørsarealet skal renholdes, så der ikke opstår støvflugt.
Der er et generelt krav til, at støv skal bindes i staldene, eller at luften skal behandles i et
luftrenseanlæg. På Grundvadvej 10 anvendes spåner til strøelse i stedet for halm.
Skive Kommune vurderer, at disse vilkår og den generelle beskyttelse sikrer, at der ikke opstår uheld
med støvgener til følge.
Ammoniakemission
For eksisterende stalde til slagtekyllinger, der er etableret før 2017, er BAT-kravet lig med den faktiske
emission i henhold til Bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen. Hvis der er vilkår til teknik til
ammoniakreduktion i den eksisterende godkendelse, så vil det være den faktiske emission minus
reduktionen fra teknikken, der er BAT-niveauet. På Grundvadvej 10, er der ikke vilkår til teknik i
staldene. I 2016 blev varmeveksleren fra Rokkedahl optaget på teknologilisten med en
ammoniakreduktion på 30%. Da det er eksisterende stalde, og BAT-kravet er opfyldt, så er det ikke
proportionelt at indføre på ejendommen.
BAT-kravet og den faktiske ammoniakudledning er 1.996 kg NH3-N/år med 100 % produktionsareal i
staldene. Skive Kommune stiller derfor ikke nye vilkår til ammoniakreduktion i staldene i denne
revurdering.
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Lugt
Skive Kommune har ikke modtaget klager over lugt fra husdyrbruget. Der har ikke på tilsyn været
anledning til bemærkninger om manglende renholdelse eller lignende. Der er ikke kommet nye BATteknologier til reduktion af lugt fra fjerkræbrug, siden godkendelsen blev meddelt.
Godkendelsen er meddelt uden vilkår til reduktion af lugt. Der er vilkår til renholdelse på ejendommen,
som er en forudsætning for lugtberegningerne.
Skive Kommune vurderer, at der ikke er foretaget godkendelsespligtige ændringer i staldene. Det
vurderes derfor, at staldtyperne overholder BAT, indtil de skal gennemgribende renoveres. Der vurderes
ikke at være en væsentlig forurening med lugt, eller at lugten går ud over, hvad der blev lagt til grund
ved godkendelsens meddelelse. Derfor stilles ingen nye vilkår til lugt.

14.

Forbrug af energi

Husdyrbruget er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det
til enhver tid gældende bygningsreglement. Dette krav gælder ved ændring eller udskiftning af
eksisterende belysningssystem eller belysningsanlæg.
Fakturaer for udskiftning skal gemmes i fem år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med
tilsyn.
Der er fokus på at isolere bygninger, at installere energibesparende belysning ved næste udskiftning og
at anvende lavenergi ventilation i videst muligt omfang.
Når der skal ske renovering af lys og ventilation, vil energiforbrug være en del af beslutningsgrundlaget
for nyindkøb. Skive Kommune vurderer, at der er fokus på minimering af elforbruget på fjerkræbruget.
Dette vil blive yderligere styrket ved den fremtidige miljøledelse, og ved anvendelse af energieffektiv
belysning, der skal være på fjerkræbruget i forhold til generel lovgivning. Det er derfor ikke relevant at
stille yderligere vilkår til energibesparelser på fjerkræbruget.

15.

Forbrug af vand

Der skal fremover være miljøledelse på fjerkræbruget. Vandforbrug kan være en del af miljøledelsen.
Derudover er der et generelt krav til IE-brug, at de skal have en plan for vedligeholdelse af udstyr til
drikkevand, og forsyningssystemer til vand og foder. fjerkræbruget skal dokumentere, at planen følges.
Der er drypskål under alle ventiler i staldene.
Skive Kommune vurderer derfor, at driften af husdyrbruget er tilrettelagt så vandforbruget minimeres, og
det ikke er relevant at stille vilkår til vandforbruget.

16.

Opbevaring af husdyrgødning

Der er ingen opbevaring af husdyrgødning på ejendommen. Dybstrøelsen hentes i container i forbindelse
med tømning og rengøring af staldene. Herefter afsættes det til Biogasanlæg.
Reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen sikrer, at gødningen opbevares, så ammoniak og lugt
reduceres. Skive Kommune vurderer, at reglerne er tilstrækkelige til at overholde BAT på
gødningsopbevaring, så der ikke stilles nye vilkår i revurderingen.

17.

Affald

Husdyrbruget sorterer og afleverer affald i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativ.
Derudover kan affald være en del af miljøledelse, som fjerkræbruget skal implementere nu. Skive
Kommune vurderer, at miljøledelsen sikrer, at affaldshirakiet er iagttaget.
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18.

Ophør

Hvis antallet af stipladser reduceres, så husdyrbruget ikke længere er omfattet af IE-direktivet, så skal
Skive Kommune have besked senest 4 uger efter.
I forbindelse med dette, så skal der indsendes en kort beskrivelse af, om der kan være en risiko for, at
jorden er forurenet fra driften af husdyrbruget.
Beskrivelsen skal indeholde:
•
•
•
•

Hvilke farlige stoffer (olie og
Hvordan de farlige stoffer er
Hvordan de farlige stoffer er
Hvordan de farlige stoffer er

kemikalier), som har været anvendt på husdyrbruget.
opbevaret.
blevet brugt.
bortskaffet.

Der er vilkår i godkendelsen til, hvordan spildevandsbeholdere, stalde og lignende skal tømmes og
rengøres. Affald skal bortskaffes i henhold til regulativet.
Skive Kommune vurderer derfor, at området er sikret, så jord ikke er forurenet efter ophør.

19.

Samlet konklusion

Skive Kommune vurderer, at husdyrbrugets miljøgodkendelse er blevet ajourført i lyset af den
teknologiske udvikling, og at driften på husdyrbruget kan videreføres uden væsentlige gener ved
overholdelse af de eksisterende vilkår.

20.

Klagevejledning og underretning

Hvis du ønsker at klage over den revurderede godkendelse (over at der ikke meddeles nye vilkår) kan du
klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest den 6. december 2021.
Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du
logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive 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 Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder
afgørelsen, sender Skive 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 blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør
herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på
naevneneshus.dk
Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.
Underretning om godkendelsen
Underretning om revurderingen er sendt til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturarvsstyrelsen
Museum Salling
Embedslægeinstitutionen Midtjylland
Danmarks Fiskeriforening
Ferskvandsfiskeriforeningen
Forbrugerrådet
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
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•
•
•

Det Økologiske Råd
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening

Revurderingen er udarbejdet af:
Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Kirsten Brødbæk
Kvalitetskontrol: Marianne Dyhrberg
Med venlig hilsen
Kirsten Brødbæk
Miljøtekniker

21.

Bilag oversigt

Bilag 1: Lovgivning og vejledning
Bilag 2: Oversigtskort med nuværende stalde for Grundvadvej 10, Spøttrup
Bilag 3: Fjerkræbruget og kategori 1 – natur
Bilag 4: Fjerkræbruget og kategori 2 - natur
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Bilag 1: Lovgivning og vejledning
Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens
bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
Vejledning nr. 31/2019 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af
bekæmpelsesmidler
Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af
FMK

Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og
bekendtgørelser.
Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019),
kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for
husdyrbruget:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bek. nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
Bek. nr. 2159 af 9. december 2020 om affald.
Bek. nr. 1451 af 21. juni 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
Bek. nr. 1551 af 2. juli 2021 om anvendelse af gødning.
Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende
husdyrgødning og ensilagesaft.
Bek. nr. 2280 af 29. december 2020 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb,
overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
Bek. nr. 2281 af 29. december 2020 om bekæmpelsesmidler.
Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til
udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke,
rørsystemer og pipelines.
Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets
aktiviteter.
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Bilag 2: Oversigtskort med nuværende stalde for Grundvadvej 10, Spøttrup
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Bilag 3: Fjerkræbruget og kategori 1 natur
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Bilag 4: Fjerkræbruget og kategori 2 natur
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