
                  Revurdering af miljøgodkendelse Skanderborg Kommune har d. 6. december 2016 godkendt produktionen på Risvej 100, 8660 Skanderborg. Der er i februar 2017 offentliggjort nye BAT konklusioner, hvilket betyder, at godkendelse skal tages op til revurdering nu.  Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelsen af den bedst anvendelige teknologi (BAT). Kommunen skal desuden vurdere om kravet til total-deposition er opfyldt for kategori 1 og kategori 2 natur.   Afgørelse  Skanderborg Kommune træffer hermed afgørelse om, at produktionen lever op til BAT (bedst anvendelig teknologi) når normerne for indhold af protein og fosfor i foder og kravene for IE-brug i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen følges.   De øvrige vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse vil fortsat være gældende uden ændringer.    Der er ikke fundet grundlag for at skærpe vilkårene, jf. § 39 i husdyrgodkendelsesloven. Der er tilføjet nye, som alene er præciseringer forhold til det som allerede er gældende.  Der gøres opmærksom på, at husdyrbruget til enhver tid skal overholde gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne revurdering og gældende miljøgodkendelser. F.eks. skal den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse overholdes.  Høring  Skanderborg Kommune har sendt brev om at revurderingen påbegyndes d. 18. november 2020, med anmodningen om, at indsende materiale, som kan danne grundlag for revurderingen.  Nørdal I/S Risvej 100 8660 Skanderborg Dato21. december 2021Sagsnr.: 09.17.00-G00-8-20Din referenceIrene PaulsenTlf.: 87947739TelefontiderMan – ons: 10.00 – 13.00Tor: 10.00 – 17.00Fre: 10.00 – 13.00ÅbningstiderMan – ons: 10.00 – 13.00Tor: 10.00 – 17.00Fre: 10.00 – 13.00 Plan, Teknik og MiljøMiljøbeskyttelseSkanderborg Fælled 18660 Skanderborgwww.skanderborg.dk



     Side 2 af 8 Skanderborg Kommune modtog den ønskede dokumentation d. 16. september 2021.  Revurderingen blev indledt med annoncering på Skanderborg Kommunes hjemmeside d. 20. november 2020, med 14 dages frist til at komme med bemærkninger og anmode om at få udkast til afgørelse tilsendt.  I høringsperioden modtog Skanderborg Kommune ingen henvendelser.   Forvaltningslovens § 19 siger, at naboer skal høres, hvis kommunens vurdering ”er til ugunst” for dem. Da revurderingens resultat er uændret produktion på Risvej 100, 8660 Skanderborg, som fortsat lever op til BAT, vurderer Skanderborg Kommune, at afgørelsen ikke er til ugunst for naboerne, som derfor ikke er blevet hørt.   Skanderborg Kommune har sendt udkast til afgørelsen i høring hos ejer, konsulent 10. november 2021 og fået sidste tilbagemelding d. 21. december 2021.  Lovgivningsgrundlag I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 4. skal kommunen tage godkendelse af IE-brug op til revurdering, senest 4 år efter der er kommet nye BAT-konklusioner. Det gjorde der 21. februar 2017.  Her efter skal godkendelsen revurderes hvert 10. år.  Revurderingen foretages ud fra reglerne i den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse § 39.  Husdyrbruget er en IE-virksomhed, når husdyrbruget har: 1) flere end 750 stipladser til søer, 2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller 3) flere end 40.000 stipladser til fjerkræ (høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab med henblik på avl, produktion af kød eller konsumæg eller levering af vildt til udsætning)  I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (2256/ 29. december 2020) fremgår i kapitel 17 en række krav, som gælder for alle IE-husdyrbrug:  §42 – der skal være et miljøledelsessystem §43- der skal være oplæring af personale, inkl. oplæringsmateriale §44 -der skal være en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse og en beredskabsplan §46 – der er krav om fasefodring, reduceret indhold af råprotein i foderet eller tilsætningsstoffer, der reducerer den udskilt mængde kvælstof i gødningen OG fosfor i gødningen skal reduceres med fasefodring eller fytase §47 – der skal anvendes energieffektiv belysning §48 – reducerer støvmængden fra produktionen § 49 – hvis ovenstående eller et vilkår i godkendelsen ikke overholdes, skal kommunen straks underrettes og der skal træffes foranstaltninger, så vilkår og krav igen overholdes.  Da dette er krav i bekendtgørelsen gældende for alle IE-brug, stilles det ikke som vilkår i revurderingen. Dokumentation for at kravene er overholdt tilføjes under vilkår om Egen Kontrollen. 



     Side 3 af 8  Bedste tilgængelige teknik (BAT) Da der er tale om en eksisterende, lovlig produktion, som ikke ændres, vil der ikke forekomme merudledninger af forurenende stoffer.   Skanderborg Kommune skal sikre, at virksomhedens indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Overholdelse af kravet om anvendelse af BAT skal medvirke til, at forurening fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt, herunder at den eksisterende udledning af forurenende stoffer overholder de beskyttelsesniveauer, der er fastlagt i Miljøstyrelsens Vejledninger om bedste tilgængelige teknik (BAT).   Revurderingen skal resultere i, at vilkårene i den oprindelige godkendelse enten bibeholdes jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 40, stk. 3, slettes fordi de ikke er relevante, eller skærpes ved påbud meddelt efter husdyrgodkendelseslovens § 39, jf. § 41.    I henhold til husdyrbrugslovens skal vilkårene skærpes i følgende tilfælde:  1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, 3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, 4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller 5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.  En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, som kan medføre øget forurening.  I denne revurdering er vilkår til indhold af protein og fosfor i foder slettet, da dette nu er reguleret af national lovgivning.  Naturbeskyttelse Revurderinger er ikke omfattet af pligten til at gennemføre vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsens § 7 (bek. nr. 408/2007).   Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort, at beskyttelsesniveauet for kvælstof, ammoniak, fosfor og lugt, som er fastlagt i Bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen, kun gælder i forbindelse med godkendelsespligtige udvidelser og ændringer, og ikke for revurderinger.   Nærmeste Natura2000 område ligger 1,8 km nordvest for ejendommen. Total-depositionen beregnes i Husdyrgodkendelse.dk til 0,2 kg N/ha/år. Dermed overholdes kravet til total-deposition.  



     Side 4 af 8 Klagevejledning  Der kan efter kapitel 7 i Husdyrbrugloven klages over kommunens afgørelse. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen 22. december 2021,- det vil sige klagefristen udløber torsdag d. 20. januar 2022.  Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr.    Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning. Udnyttelse af afgørelsen i klageperioden, og mens en eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar.  Gebyret tilbagebetales, hvis: 1) Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves 2) Klageren får helt eller delvist medhold i klagen 3) Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi, klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis klager har indledt forhandlinger med ansøger og/eller kommunen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret – for eksempel hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.  Ifølge § 90 i Husdyrbrugloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.  Følgende kan klage: Ansøger, miljøministeren, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i Husdyrbrugloven.  Med venlig hilsen  Irene Paulsen Miljømedarbejder  



     Side 5 af 8 Den endelige afgørelse sendes til: Konsulent 
Navn E-mail Styrelsen for patientsikkerhed, tilsyn og rådgivning Nord trnord@stps.dk Det Økologiske Råd husdyr@ecocouncil.dk Danmarks Naturfredningsforening dnskanderborg-sager@dn.dk Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg lokalgruppe skanderborg@dof.dk Danmarks Sportsfiskerforbund oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk Ferskvandsfiskeriforeningen nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk Forbrugerrådet fbr@fbr.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@ae.dk  

 

  

  

  

  

   Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.  



     Side 6 af 8 Vilkår 1. Generelle vilkår 1.1. Husdyrbruget skal drives i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen og i miljøgodkendelsen med tilhørende bilag.   1.2. Eventuelle ændringer i ejerforhold – og/eller i hvem der er ansvarlig for husdyrbrugets drift – skal meddeles til Skanderborg Kommune.  1.3. De vilkår for miljøgodkendelsen, som vedrører husdyrbrugets drift, skal være kendt af den eller de personer, der udfører den pågældende del af husdyrbrugets drift.   1.4. Der skal forefindes en til enhver tid opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det omgivende miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften og skal blandt andet indeholde en målfast afløbsplan.  1.5. Husdyrbruget skal på Skanderborg Kommunes forlangende fremvise dokumentation for størrelsen af den årlige husdyrproduktion, i form af f.eks. gødningsregnskaber, e-kontrol, faktura for afsatte smågrise og/eller besætningslister.  2. Vilkår som fastsætter den tilladte produktion 618 stipladser i farestalden og 471 stipladser i drægtighedsstalden. Der kan være mindre udsving mellem dyregrupperne, men det samlede DE/år må ikke overskrides.  3. Vilkår med hensyn til begrænsning af ammoniak- og lugtpåvirkning: 3.1. Husdyrbrugets interne færdselsarealer skal dagligt renholdes for eventuelt foder- og gødningsspild.  3.2. Såfremt der efter Skanderborg Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan Skanderborg Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne.  4. Vilkår med hensyn til foder: 4.1. Maks. 127 g råprotein /FE til søerne. Dokumenteres ved foder-recepter.  5. Vilkår med hensyn til energi- og vandforbrug: 



     Side 7 af 8 5.1. El og Vandforbrug skal registreres minimum én gang årligt.  6. Vilkår med hensyn til skadedyr: 6.1. Der skal på ejendommen foretages en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse. Såfremt der efter Skanderborg Kommunes vurdering opstår væsentlige gener for omgivelserne fra opformering af fluer eller skadedyr på husdyrbruget, kan kommunen meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger svarende til de til enhver tid gældende retningslinjer fra Århus universitet.  7. Vilkår med hensyn til begrænsning af støj: 7.1. Såfremt Skanderborg 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. Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må ikke overstige følgende værdier ved nabobeboelser:  Dag Tidspunkt Støjniveau Måleperiode Mandag - fredag Lørdag kl.   7 - 18 kl.   7 - 14        55 dB(A)1 8 timer 7 timer Mandag - fredag Lørdag Søndag kl.   18 - 22 kl.   14 - 22 kl.   7 - 18 45 dB(A) 1 time 4 timer 8 timer Alle dage kl.   22 - 7 40 dB(A) ½ time  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, se tabellen oven for. Om natten må maksimalværdien aldrig overstige 55 dB(A).  Ved klager over støj, kan kommunen ved begrundet mistanke om at støjgrænserne overskrides, forlange at virksomheden fremsender dokumentation for at støjgrænserne ikke er overskredet. Dokumentation skal udføres efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.  8. Øvrige vilkår: 8.1. Der skal som minimum være opbevaringskapacitet til 9 måneders produktion af gylle.  8.2. Jord, foder, gødning og lignende, som tabes på offentlig vej i forbindelse med husdyrbrugets drift, skal samles op senest ved arbejdets afslutning eller ved den enkelte arbejdsdags afslutning, når arbejdet strækker sig over flere dage.  8.3. Al vask af maskiner, redskaber og lignende, hvorfra der kan forekomme gødnings- og foderrester skal ske på et sted, hvor vaskevandet bortledes til gyllebeholder, eller                                                          1 dB(A) = Decibel(A)-skalaen som internationalt bruges i forbindelse med måling af svag lyd. 



     Side 8 af 8 på et areal med plantedække som græs eller lignende, hvor der ikke kan ske overfladeafstrømning til vandindvindingsanlæg, vandløb m.m.  9. Vilkår om egenkontrol 9.1. Årlig opgørelse af so-holdet 9.2. Opgørelse af antal smågrise/årsso 9.3. Foderrecepter, som dokumentation for fasefodring 9.4. Miljøledes mv. jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelse  10. Vilkår med hensyn til husdyrbrugets eventuelle ophør: 10.1. Ved eventuelt ophør af produktionen skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Beholdere til gylle etc., der er omfattet af kravet om beholderkontrol, skal gøres uanvendelige til opbevaring af gylle, m.m., hvis de afmeldes beholderkontrollen. Alt miljøfarligt affald skal bortskaffes for egen regning efter den til enhver tid gældende lovgivning.      


