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Centrovice hovedkontor: 
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg 
Tlf. 7015  9900 – Fax 6340 7199 

kontakt@centrovice.dk 
www.centrovice.dk  

BILAG 3 
BAT-BEREGNING 

Dyr     Antal DE 

Emissionsgrænse-
værdi, kg NH3-N, 

pr. årsko 
Korrigeret 

værdi 
Samlet 
værdi Emission 

          dyb gylle dyb gylle     

Årskøer, st. race 
Dyb, lang ædeplads m. 
spalter bagskyl   

66 89,19 10,04 9,8     9,944 656 

Årskøer, st. race Dybstrøelse   26 35,13 10,04       10,04 261 

Årskøer, st. race Linespil m. skraber   185 250   7,31       1352 

Årskøer, st. race Linespil m. skraber   23 31,1   7,25       167 

Småkalve, 0-6 mdr. Dybstrøelse ok 73 19,73 1,89         138 

Tyrekalve, 45 - 65 kg Dybstrøelse ok 150 2,45 0,82   0,0824     12 

Opdræt, 6 - 12 mdr. Spaltegulvbokse ok 40 14,95   5,36   4,00   160 

Opdræt, 6 - 12 mdr. Dybstrøelse ok 33 12,33 3,15   2,35   2,35 78 

Opdræt, 12 - 24 mdr. Dybstrøelse ok 147 77,12 3,15   3,31   3,31 486 

Opdræt, 24 - 26 mdr. Spalter, bagskyl ok 24 15,43   5,36   6,89   165 

       547,43           3476 

Korr.faktor > 250 DE 7,31-(((7,31-6,3)/(750-250))*(281-250)) 
  

 
  

   
Korrektionsfaktor opdræt, 0-6 mdr emissionsværdi 2014 * (referenceligning for N ab dyr/2,37) 

Referenceligning ((alder ind + alder ud)* 0,0729) + 1,93 
  

      Korrektionsfaktor opdræt, 6-27 mdr emissionsværdi 2014 * (referenceligning for N ab dyr/4,34) 

Referenceligning ((alder ind + alder ud)* 0,0729) + 1,93 
  

      Korr.faktor, tyrekalve (1,825*(65-40)+0,00605*((65*65)-(40*40)))/612 
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Bilag 8:  Samlet liste med vilkår, som er gældende for husdyrbruget og arealerne 

 

Ændrede vilkår i forhold til miljøgodkendelse fra 28. september 2010 er markeret med rødt 
(tillægsgodkendelsen er givet den 14. marts 2014). 
Ændrede vilkår i forhold til miljøgodkendelse fra 14. marts 2014 er markeret med blåt 
(tillægsgodkendelsen er givet den 19. december 2014). 
De 8 års retsbeskyttelse for vilkårene gælder: 

• Miljøgodkendelsen: 28. september 2018. 
• 1. tillæg: 14. marts 2022. 
• 2. tillæg: 19. december 2022. 

 
 
Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold  
 

1. Nybyggeri skal opføres som beskrevet i den miljøtekniske redegørelse og placeres som 
vist på bilag 1. 

- Dog må der alternativt opføres én gyllebeholder på 5.000 m³ i stedet for to 
beholdere på hhv. 2.800 m³ og 1.000 m³. Den opføres samme sted. 

 
2. Den nye gyllebeholder må placeres 17,5 m fra naboskel som vist på bilag 1. 
 
3. Den nye plansilo og tilbygning til ungdyrstalden skal opføres og placeres som 

beskrevet. 
 
 

 
Husdyrhold og staldanlæg. 
 

4. Husdyrbruget skal være sammensat og staldindretningen udført på følgende måde: 
 

Dyrehold Staldtype 
Vægt/ 
Alder 
(mdr.) 

Antal 
årsdyr 

Dyre-
enheder 

Malkekvæg 
(tung race) 

Sengestald med fast gulv, 2% hældning, 
skrabning hver 2. time eller lign.  

208 297,8 

Malkekvæg 
(tung race) 

Dybstrøelse, lang ædeplads m. spalter 
(kanal/bagskyl el. ringkanal) 

- 66 94,5 

Malkekvæg  
(tung race) 

Dybstrøelse - 26 37,2 

Kvier Spaltegulvbokse 6-12 40 14,9 

Kvier 
Sengestald m/spaltegulv (kanal, bagskyl 
eller ringkanal) 

24-26 24 15,4 

Kvier Dybstrøelse 6-24 180 89,5 
Småkalve, 
kvier 

Dybstrøelse 
0-6 73 19,7 

Tyrekalve Dybstrøelse 40-65 kg 150 2,5 
DE i alt    571,5 

 Mælkeydelse på 10.500 kg EKM. 
 
5. Den samlede husdyrproduktion må ikke overstige 571,5 DE på årsplan. Inden for dette 

produktionsniveau tillades afvigelser i ind- og afgangsvægt/afgangsalder, så længe det 
maksimale antal dyreenheder ikke overskrides. 
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Drift af staldanlæg 
 

5. I staldafsnit 1.1.4 og 1.1.5 (den nye stald samt en del af den eksisterende stald) skal 
der etableres faste drænede gulve med skraber og ajleafløb. Der gælder følgende for 
staldafsnittene: 

 
- Gulve støbt på stedet skal være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % 

mod gulvmidte.  
- Lysningsarealet til ajleafløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det 

samlede gulvareal i staldafsnit. 
- Der skal som minimum foretages 12 skrabninger hver dag. 
- Skraberen skal være forsynet med timer. 
- Der skal føres en logbog, hvori indstillingen af timeren anføres som 

dokumentation for skrabeintervaller. Enhver form for driftsstop skal noteres i 
logbogen med angivelse af årsag og varighed. Logbogen skal opbevares på 
husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndigheden forlangende. 

 
6. De øvrige staldafsnit skal indrettes som ansøgt og beskrevet. 
 

 
Rengøring 
 

7. Der skal sikres en god staldhygiejne, herunder at sengebåse, kalvehytter og 
dybstrøelsesarealer holdes tørre. 

 
 

Foder 
 

8. Den samlede foderration til malkekøer (tung race) må i gennemsnit maksimalt 
indeholde 171 g total råprotein per foderenhed (FE) på årsbasis. 

 
9. Der skal udarbejdes foderplaner, der indeholder oplysninger om indholdet af total 

råprotein, AAT og PBV i foderet. 
 

10. Grovfodermidler bortset fra frisk græs, der udgør mere end 10 % af FE/malkeko/dag, 
skal analyseres for indholdet af total råprotein, AAT og PBV. Analysen skal foretages af 
et akkrediteret laboratorium. 

 
11. Endagsfoderkontrol (EFK) skal foretages fire gange om året. I forbindelse med 

endagsfoderkontrollen skal der foretages beregning af indholdet af total råprotein, AAT 
og PBV. 

 
12. Dokumentation for foderplaner, analyser og resultat af endagsfoderkontrol skal 

opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens 
forlangende. 

 
 

 
Energi- og Ressourceforbrug 
 

13. Der skal føres journal over vand- og energiforbrug. 
 
 
 



Oplag af olie 
 

14. Beholdere til opbevaring af olie (> 50 l) samt tanke til olieholdige produkter skal 
placeres på et for olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag uden afløb, og med 
minimum 15 cm. opkanter eller opkanter svarende til at indholdet af den største 
beholder kan rummes i opsamlingskarret. Desuden skal beholdere/tanke placeres 
overdækket, så der ikke er mulighed for at det regner på tanke/beholdere eller i 
opsamlingskarret.  

 
15. Senest når udvidelsen er gennemført skal placeringen af dieseltanken opfylde kravene i 

foregående vilkår. 
 
16. Der skal være monteret en afriverkobling mellem tank og slange eller alternativt må 

tankpistolen ikke kunne fastlåses under påfyldning. 
 

17. Håndtering af olieholdige produkter f.eks. ved tankning af diesel, skal foregå på et for 
olie vanskeligt gennemtrængeligt underlag, som samtidig er dimensioneret til tung 
trafik. Belægningen skal have fald mod midten, og påfyldningsslangen må ikke kunne 
nå ud over belægningen. 

 
18. Der, hvor olie opbevares og håndteres skal der findes opsugningsmateriale. 

 
19. Spild af olie skal straks opsamles. Al opsamlet spild inkl. opsamlingsmaterialet skal 

opbevares og bortskaffes, som farligt affald. 
 

 
 
Kemikalier 
 

20. Kemikalier, rester og tom emballage skal opbevares på et for kemikalierne tæt 
underlag, og uden mulighed for spild til afløb, jord, overfladevand og grundvand. 

 
 
 
Gødningsopbevaring og –håndtering 
 

21. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås. 
 

22. Minimum 91 % af dybstrøelsen skal udbringes direkte fra stalden til marken. 
 

23. Der må kun ske gyllepumpning fra gyllebeholder til gyllevogn én gang per time fra kl. 
18-22. 

 
24. Der må ikke ske gyllepumpning fra gyllebeholder til gyllevogn fra kl. 22-07. 

 
 

 
Driftsforstyrrelser og uheld 
 

25. Beredskabsplanen og dennes placering skal være kendt af husdyrbrugets ansatte. 
Placeringen skal være let tilgængelig. 

 
26. Beredskabsplanen skal revideres én gang årligt og skal på tilsynsmyndighedens 

forlangende kunne fremvises med angivelse af seneste tidspunkt for revision. 
 



Lugt 
 

27. Følgende geneafstande skal overholdes: 
 

Område Geneafstand Beregningsmodel 
Byzone eller fremtidigt byzoneområde 339 Ny  

Samlet bebyggelse og lign. 225 Ny 
Enkeltliggende bolig 67 FMK 

 
28. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lugtgener, skal der 

foretages lugtreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af 
tilsynsmyndigheden. 
 
Tilsynsmyndigheden kan stille krav om lugtmåling el. lign., dog maksimalt én gang pr. 
år. Inden målinger eller beregninger foretages skal disse godkendes af 
tilsynsmyndigheden. 

 
Støj 
 

29. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) 
og målt i ethvert punkt ved naboer eller deres opholdsarealeroldsarealer må ikke 
overstige følgende værdier: 

 
Mandag-fredag 

kl. 7.00-18.00 (8) 
Lørdag 

kl. 7.00-14.00 (7) 
 
 

Mandag - fredag 
kl. 18.00-22.00 (1) 

Lørdag 
kl. 14.00-18.00 (4) 
Søn- og helligdag 
kl. 7.00-18.00 (8) 

 

Alle dage 
kl. 22.00-7.00 (½) 

 
 

Alle dage 
kl. 22.00-7.00 

Maksimal 
værdi 

 

55 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 55 dB(A) 

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) 
(re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver referencetiden inden for den pågældende periode. 

 
30. Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt skal det dokumenteres, at 

støjgrænserne i ovenstående vilkår overholdes. En sådan dokumentation kan højst 
kræves én gang årligt. 

 
- Dokumentationen skal foretages i form af målinger eller beregninger efter 

Miljøstyrelsens retningslinier. 
 
- Målingerne/beregningerne skal udføres af en person eller et firma, der er opført 

på Miljøstyrelsens sidst reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendt 
til at udføre Miljømåling - ekstern støj.  

 
- Målinger/beregninger skal udføres efter Miljøstyrelsens vejledninger om 

beregning og målinger af ekstern støj fra virksomheder ( Vejledning nr. 5/1984 
– Ekstern støj virksomheder, Vejledning nr. 6/1984 – Måling af ekstern støj fra 
virksomheder, Vejledning nr. 5/1993 – vejledning om beregning af ekstern støj 
fra virksomheder) og skal desuden være i overensstemmelse med 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af 



akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Bekg. nr. 1353 af 11. 
december 2006. 

 
- Hvis det kan konstateres, at de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes, skal 

der senest 2 mdr. efter at resultatet foreligger sendes en redegørelse for, 
hvordan støjen kan reduceres, så de fastsatte støjgrænser kan overholdes. 

 
- Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle 

støjdæmpende foranstaltninger, og et økonomisk overslag over de foreslåede 
 ændringer. 

 
 
Transport 
 

31. Der må ikke ske gylleudkørsel i weekender og på helligdage. Undtaget er dog 
gyllekørsel til mark 1-0, 6-0, 14-0, AJ-1 til AJ-4 samt dele af mark 3-0 og 5-0. 

 
32. Ved transport af gylle på offentlige veje skal gyllevognens åbninger være forsynet med 

låg eller lignende, således at spild ikke kan finde sted. Skulle der alligevel forekomme 
spild skal dette straks opsamles. 

 
33. Der må ikke ske ensilagekørsel fra kl. 23.00-06.00. 

 
34. Hvis der opstår gener ved transport til og fra ejendommen, som efter 

tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, skal der foretages foranstaltninger, der 
begrænser generne. Inden etablering skal foranstaltningerne accepteres af 
tilsynsmyndigheden. 

 
 
Støv 
 

35. Driften må ikke give anledning til støvgener uden for ejendommens areal, som er 
væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 

 
36. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige støvgener skal der 

foretages støvreducerende tiltag. Inden etablering skal tiltag accepteres af 
tilsynsmyndigheden. 

 
 

Lys 
 

37. Driften må ikke give anledning til lysgener uden for ejendommens areal, som er 
væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 

 
38. Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige lysgener, skal der 

foretages lysregulerende tiltag. Inden etablering skal tiltagene accepteres af 
tilsynsmyndigheden. 

 
 

 
Skadedyr 
 

39. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med 
de nyeste retningslinier fra Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr 
(Skadedyrlaboratoriet). 



 
40. Hvor foder opbevares og håndteres, skal der renholdes og vedligeholdes, så der ikke 

opstår risiko for tilhold af skadedyr. 
 

 
 
Spildevand 
 

41. Al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en plads med et for spildevandet 
vanskeligt gennemtrængeligt underlag, og med afledning af spildevandet til en 
opsamlingsbeholder.  

 
 

 
Affald 
 

42. Affald skal opbevares sådan, at der ikke er risiko for spredning af affaldsfraktionerne på 
ejendommen og sådan, at der ikke kan ske forurening af jord, grundvand og 
overfladevand. 

 
 
Drift af husdyrbrugets arealer 

 
43. Der må per planår (1/8-31/7) højest udbringes husdyrgødning fra 386 DE beregnet ud 

fra 180 DE kvæggylle og 206 DE dybstrøelse, svarende til 1,7 DE/ha per planår. Der 
må derudover ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning som f.eks. affald. 

 
44. Der skal på bedriftens arealer etableres et sædskifte med 2 % ekstra efterafgrøder 

udover det til enhver tid gældende, generelle krav om efterafgrøder, uanset om det 
generelle krav opfyldes vha. andre virkemidler i henhold til NaturErhvervstyrelsens 
regler eller overføres til andre år. De samme, generelle regler, som gælder for de 
lovpligtige efterafgrøder, skal også følges for disse ekstra efterafgrøder. 
Efterafgrøderne eller andre generelle miljøkrav må dog ikke overføres til andre 
bedrifter. 

 
45. Der skal på bedriftens arealer der ligger indenfor NFI-område (mark nr. 5-1, 6-2, 6-4, 

31-1, 36-1, 38-1, 51-1) etableres 2 % ekstra efterafgrøder udover de lovpligtige. 
Procentsatsen skal ses i forhold til de nævnte arealer på i alt 9,7 ha. 

 
46. Der skal foreligge godkendelse af aftalearealerne inden arealerne kan modtage 

husdyrgødning fra Fåborgvej 132. 
 

 
 
Egenkontrol og dokumentation 
 

47. Der skal foreligge dokumentation for, at husdyrholdet ikke er større end det, der 
meddeles godkendelse til (eks. i form af udskrift fra Bedriftsløsning). 

 
48. Der skal foreligge dokumentation for forpagtede arealer. 

 
49. Der skal foreligge dokumentation for aftaler om modtagelse af husdyrgødning til 

tredjemandsarealer. Aftalerne skal være af mindst et års varighed 
 



50. Der skal føres en logbog, hvori indstillingen af timeren på skrabeanlægget anføres som 
dokumentation for skrabeintervaller. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbogen 
med angivelse af årsag og varighed. 

 
51. Dokumentation for foderplaner, analyser og resultat af endagsfoderkontrol skal 

opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens 
forlangende 

 
52. Der skal foreligge dokumentation for den udbragte mængde og type af husdyrgødning. 

 
53. Der skal foreligge dokumentation specifikt for markerne indenfor NFI områderne (mark 

nr. 5-1, 6-2, 6-4, 31-1, 36-1, 38-1, 51-1) for antal ekstra efterafgrøder ud over de 
lovpligtige efterafgrøder. 

 
54. Det årlige energi- og vandforbrug skal dokumenteres. 

 
55. Det skal registreres i en driftsjournal, hvornår følgende belægninger er kontrolleret 

(mindst én gang årligt) for tæthed, samt hvornår eventuelle utætheder er repareret 
(skal repareres straks): 

� hvor olie opbevares og håndteres,  
� hvor kemikalier, rester og emballage opbevares 
� i plansiloerne 
� på møddingspladsen 
� på vaskepladsen  

 
56. Dokumentationen for egenkontrolvilkårene (vilkår 47-55) skal opbevares i 5 år og 

kommunen skal ved tilsyn og kontrol have adgang til al den nævnte dokumentation. 
Dokumentationen skal have en sådan form, at den tydeligt kan vise, at vilkårene i 
godkendelsen er overholdt – uanset driftsmæssig sammenhæng med andre 
produktionsanlæg. 

 




