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 Ikke-teknisk resumé  
 

Ansøger og ejer 

Niels Peder Kristensen ejer og driver ejendommen Bækkelundsvej 16, 5892 Gudbjerg 
Sydfyn.  

 

Ansøgt 

Dyreholdet i eksisterende stalde ønskes godkendt med et ændret produktionsareal til 2.375 
m2 grisestalde bestående af 650 m2 flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise og 1.725 m2 
slagtesvin. Produktionsarealet reduceres med 70 m2 i forhold til nudrift. 

 

Nudrift og 8-årsdrift 

Miljøansøgningens ansøgt drift er beskrevet i forhold til nudrift og 8-års drift (driften for 8 år 
siden).  

Nudrift og 8-års drift er baseret på en §16 b tilladelse af 28. november 2019. I nudrift er 
produktionsarealet på 2.445 m2 bestående af 435 m2 diegivende søer, 1.080 m2 drægtige 
søer, 650 m2 smågrise og 280 m2 slagtesvin. 

 

Bygningsmæssige ændringer 

I forhold til nudrift er der bygningsmæssige ændringer af 340 m2 diegivende søer til 360 m2 
slagtesvin. Der er driftsmæssige ændringer i bestående staldanlæg som beskrevet ovenfor.  

 

Lugtemission 

Ansøgningens lugtberegning viser en forøget lugtemission og en forøget geneafstand i det 
ansøgte i forhold til nudrift. Det skyldes, at produktionsarealer med slagtesvin har større 
lugtemission pr kvadratmeter end produktionsarealer med søer og smågrise. Den vægtede 
gennemsnitsafstand til nærmeste nabo i landzone uden landbrugspligt, samlet bebyggelse 
samt byzone er kortere end den korrigerede geneafstand. Genekriteriet er dermed ikke 
overholdt. Som erstatning for lugtberegningen i hg.dk anvendes en konkret OML-
beregning, der med lugtreducerende tiltag viser, at genekriteriet til enkelt bolig, samlet 
bebyggelse og til byzone er overholdt. Der henvises til OML-beregningens resultater, der 
viser, at afstanden til enkelt bolig og afstanden til nærmeste bolig i samlet bebyggelse samt 
afstanden til byzone i forhold til geneafstanden forøges fra henholdsvis 84 % og 46 % samt 
71 % til 100 % og genekriteriet er dermed opfyldt.  

 

Ammoniakemission 

Ansøgningens beregning af ammoniakemission viser, at den forøges i det ansøgte i forhold 
til både nudrift og 8 års drift. Den samlede ammoniakemission er 4.450,3 kg ammoniak-
N/år. I forhold til nudrift og til 8 års drift forøges ammoniakemissionen med 1.404,8 kg 
ammoniak-N/år. 
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I forhold til både nudriften og driften for 8 år siden er merdepositionen til kategori 3 natur 
mellem 0,1 og 0,2 kg N årligt pr ha. Merdepositionskravet på 1,0 kg N pr ha pr år til kategori 
3 natur er overholdt til alle naturpunkter. Naturpunkter er nærmere beskrevet i afsnit 2.5.1.  

Totaldeposition til kategori 1-natur er 0,0 kg N årligt og totaldeposition til kategori 2-natur er 
0,0 kg N årligt. Depositionskravet til natur er overholdt. 

 

BAT 

BAT kravet er overholdt med 54 kg N, som følge af, at der sker begrænsende 
bygningsmæssige ændringer på husdyrbruget og der ønskes en godkendelse af 
produktionsarealer i eksisterende bygninger samt overdækning af eksisterende 
gyllebeholder. 

 

Alternative løsninger 

Nul-alternativet til denne ansøgning er, at husdyrbruget fortsætter med den nuværende 
tilladelse og dermed får virksomheden ikke den fleksibilitet i produktionen, som er formålet 
med godkendelser af produktionsarealerne i stedet for godkendelser af dyrehold. 

 

Ophør 

Ved eventuelt ophør af produktionen vil ansøger tømme gyllebeholdere og rengøre 
staldbygninger. 
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2. Husdyrbruget og det ansøgte 

 Indretning og drift af anlægget 
Husdyrbruget på Bækkelundsvej 16 er placeret ca. 425 m syd for eksisterende byzone ved 
Ellerup By, og ca. 190 m syd for nærmeste bolig i samlet bebyggelse Jydevej 7 i Ellerup 
samt ca 150 m vest for nærmeste enkelt bolig i landzone, Bækkelundsvej 18.  Stalde er 
opført i perioden 1900 til 2001.  

 

 
Figur 1. Staldafsnit og opbevaringsanlæg på Bækkelundsvej 16. 
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2.1.1 Stalde og produktioner 
Ansøgte produktionsareal sker i eksisterende bygninger. Det ansøgte fremgår af 
husdyrgodkendelse.dk og nedenstående tabel 1.  

 
Tabel 1. Dyretype, staldsystem og produktionsareal  

 

Se figur 1 og bilag 1 for anlægsoversigt. 

 

Stald  
 

Dyretype og 
staldsystem 
 
 

Produktionsareal, m 2  
8-årsdrift 

(2009) 
Nudrift 

(§16b fra 2019) 
Ansøgt 

2020 

Stald 
1 
 

Flex, Slagtesvin og 
Smågrise, 50-75 % 
 
Smågrise, del spalte 

 
 

650 

 
 

650 

650 
 
 

Stald 
2.1 

Slagtesvin, 25-49 % 
 
Søer, golde og drægt 
Dybstrøelse + spalte 

 
 

590 

 
 

590 

635 
 

Stald 
2.2 

Slagtesvin, (50-75 %) 
 
Søer, golde og drægt 
del spalte 

 
 

110 

 
 

110 

110 
 

Stald 
2.3 

Slagtesvin, 25-49 % 
 
Søer, diegivende 

 
340 

 
 

 
 

340 
 
 
 

360 
 
 
 

 
 

Stald 
2.4 

Søer, diegivende 
95 95 - 

Stald 
2.5 

Slagtesvin, 25-49 % 
 
Søer, golde og drægt 
del spalte 

 
 

85 

 
 

85 

105 

Stald 
2.6 og 
7 

Slagtesvin, drænet 
Slagtesvin, 25-49 % 
 
Søer, golde og drægt 
løse delvis spalte 

 
 
 

200 

 
 
 

200 

60 
80 

 
 
 

Stald 
3 

Slagtesvin, drænet 
Slagtesvin, 25-49 % 
 
Søer, golde og drægt 
løse, delvis spalte 

130 
150 

 
 

95 

130 
150 

 
 

95 

130 
245 

 
 

 

I alt  2.445 m2 2.445 m2 2.375 m2 



9 

 

2.1.2 Husdyrgødning  
På ejendommen produceres fremover flydende husdyrgødning i form af gylle. På 
ejendommen forefindes følgende opbevaringslagre til flydende husdyrgødning, som er ens 
for ansøgt drift og nudrift. I nudrift er der desuden dybstrøelse i markstakke. Disse 
nedlægges efter udnyttelse af denne godkendelse. 

 
Tabel 2. Opbevaringslagre til husdyrgødning. 

Gyllebeholder Opførelses år Kapacitet Overfladearea l NH3-effekt 

Gyllebeholder 1 1995 900 m3 218 m2 Ingen 
Gyllebeholder 2 2003 3.800 m3 773 m2 154,6 
I alt   4.700 m3 991 m2 154,6 

 

Med de 2 lagertanke er der rådighed over opbevaringskapacitet på mindst 9 måneder til et 
dyrehold på mere end 10.000 slagtesvin. Tilstrækkelig opbevaringskapacitet i henhold til 
gældende regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen er opfyldt. 

 

 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde 
I forbindelse med ansøgningen bygges der ikke noget nyt. Og der foretages ingen 
ændringer af bygningerne.  

 

 Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug 
Husdyrbruget er ikke teknisk, forurenings- eller driftsmæssigt forbundet med andre 
husdyrbrug.  

 

 Beliggenhed 
En oversigt over anlægget fremgår af figur 2 nedenfor. Bækkelundsvej 16 er beliggende i 
landzone syd for Ellerup. Nærmeste hjørne på husdyranlægget (stald 3) er beliggende cirka 
425 m syd for byzone ved Mullerup Hovvej 18 (Elleruphus-Plan nr 10.08.C1.943), stald 3 er 
beliggende ca. 192 m syd for Jydevej 7, som er nærmeste beboelse, der udløser samlet 
bebyggelse og stald 2.3 cirka 152 m vest for nabobeboelse Bækkelundsvej 18. 



10 

 

 
Figur 2. Beliggenhed. 

Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed i forhold til omgivelserne er beskrevet i forhold 
til de generelle afstandskrav i Husdyrbruglovens §§ 6 og 8 i nedenstående afsnit 2.4.1 
Generelle afstandskrav. En samlet vurdering i forhold til landskabet er foretaget i afsnit 
2.4.2 Landskabelige hensyn, i de tilfælde, hvor der foretages ændringer, som vil kunne ses 
i landskabet. 

Afstande til naturområder er beskrevet i afsnit 2.5 Ammoniakemission og afstande til 
omkringboende er yderligere beskrevet i afsnit 2.6 Lugtemission. 

 

2.4.1 Generelle afstandskrav 
Afstandskrav i Husdyrbruglovens §§ 6 og 8 og Husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 5 og 6 
skal vurderes i forhold til nye husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg. 
Udvidelser eller ændring af anlæg, der medfører forøget forurening, skal også vurderes i 
forhold til afstandskravene. 

På Bækkelundsvej 16 bygges der ikke noget nyt, men både lugtemission og 
ammoniakemission forøges i alle staldafsnit som følge af ændret dyregruppe. Nedenfor i 
tabel 3 er beskrevet de relevante afstande og afstandskrav.  
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Tabel 3. Afstandskrav i henhold til Husdyrbruglovens §§ 6 og 8 

Afstande fra nye husdyranlæg og gødnings- og 
ensilageopbevaringsanlæg og udvidede eller ændrede 
anlæg, der medfører forøget forurening til: 

Korteste afstand 
fra svinestaldene 

Afstands-
krav 

Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel 
fremtidigt byzone- eller sommerhusområde:  

Kommuneplan 10.08.C1.943 (Elleruphus) 

425 m N 50 m 

Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, 
blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med 
henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign: 

Offentlige formål nr 86, Broholm Gods 

4720 m SØ 50 m 

Nabobeboelse: Bækkelundsvej 18 (uden L-pligt) 152 m Ø 50 m 

Ikke - almene vandforsyningsanlæg 900 m NNV 25 m 

Almene vandforsyningsanlæg, Gudbjerg 1.600 m SSØ 50 m 

Vandløb (herunder dræn) og søer (større end 100 m2) 15 m 15 m 

Offentlig vej og privat fællesvej 160 m 15 m 

Levnedsmiddelvirksomhed > 25 m 25 m 

Beboelse på samme ejendom 20 m  15 m 

Naboskel 110 m 30 m 

 

Afstande fra nye gødningsopbevaringsanlæg til flyde nde 
husdyrgødning til:  

Afstand  Afstands-
krav  

Åbne vandløb og søer (større end 100 m2) Ingen nye anlæg 100 m 

            Husdyrbruglovens § 6 og § 8 afstandskrav er overholdt. 

 

2.4.2 Landskabelige hensyn 
I ansøgt bygges der ikke noget nyt, derfor foretages der ingen ydre driftsmæssige 
ændringer, som vil påvirke det landskabelige. 

 

 Ammoniakemission 
Den samlede ammoniakemission i forhold til BAT-niveauet er beskrevet i afsnit 2.9 BAT: 
Ammoniakemission. 

I dette afsnit er primært beskrevet den samlede ammoniakemission og 
ammoniakdeposition til naturområder. 
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Figur 3. Resultat af ammoniakemissionen. 
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2.5.1 Naturpunkter 
Til de nærliggende kategori 3 naturområder er merdepositionen 0,1 – 0,2 kg N/ha og 
dermed mindre end afskæringskriteriet på 1,0 kg N/ha. Kommunen kan tillade en 
merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha, men ikke stille krav om mindre merdeposition.  

Til Kategori 2-natur (Overdrev 3,7 km Ø) er totaldepositionen 0,0 kg N/ha og til kategori 1-
natur (Habitatnatur, lobeliesø 9,3 km Ø) er totaldepositionen 0,0 kg N/ha. 
 
Kategori 1-natur 
Afskæringskriteriet til kategori 1-natur er afhængigt af kumulation eller ej. 
 
A: Habitatnatur, lobeliesø, 9,3 km øst 
Nærmeste kategori 1-natur er habitatnatur, lobeliesø syd for Klintholm 9,3 km øst for 
husdyrbruget. Total depositionen til området er 0,0 kg N/ha, derfor er kumulation med 
øvrige husdyrbrug ikke vurderet. Afskæringskriteriet er overholdt. 
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Kategori 2-natur 
Afskæringskriteriet til kategori 2-natur er en totaldeposition på max. 1,0 kg N/ha. 

 
B: Overdrev, 3,7 km øst 
Nærmeste kategori 2-natur er et §3-overdrev større end 2,5 ha. Beliggende 3,7 km øst for 
husdyrbruget. Total depositionen til området er 0,0 kg N/ha. Afskæringskriteriet er 
overholdt. 

 
Kategori 3-natur 
Afskæringskriteriet til kategori 3-natur er således, at kommunen kan tillade en 
merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha, men ikke stille krav om mindre merdeposition 
end 1,0 kg N/ha. 
 
Da ammoniakemissionen i forhold til nudrift og 8 års drift forøges beregnes  
merdepositionen til kategori 3 natur og potentiel ammoniakfølsom skov.  
 
Omkringliggende mose 
§3-mose 342 m sydøst for ejendommen får en merdeposition på 0,2 kg N/ha/år både i 
forhold til nudrift og i forhold til 8-årsdriften. Afskæringskriteriet på 1,0 kg N/ha pr år er 
overholdt for den nærmeste mose. 

 
Gammel skovjordbund, syd 
498 m syd for ejendommen ligger potentiel ammoniakfølsom skov Den får en 
merdeposition i forhold til nudriften og i forhold til 8-årsdriften på 0,1 kg N/ha/år. 
Afskæringskriteriet er dermed overholdt. 
 
Gammel skovjordbund, sydvest 
631 m sydvest for ejendommen ligger potentiel ammoniakfølsom skov Den får en 
merdeposition i forhold til nudriften og i forhold til 8-årsdriften på 0,1 kg N/ha/år. 
Afskæringskriteriet er dermed overholdt. 
 
Gammel skovjordbund, nord 
684 m nord for ejendommen ligger potentiel ammoniakfølsom skov Den får en 
merdeposition i forhold til nudriften og i forhold til 8-årsdriften på 0,1 kg N/ha/år. 
Afskæringskriteriet er dermed overholdt. 
 
Tabel 4. Ammoniakdeposition til kategori 3-natur 

Naturområde  Totaldep, kg N  Merdep, kg N  
Mose 342 m syd C-målsat 0,7 0,2 
Skov  498 m syd  0,3 0,1 
Skov  631 m sydvest 0,3 0,1 
Skov  684 m nord 0,5 0,1 

 
C- og D- målsatte områder har ikke høj prioritet og ligger typisk i den øverste ende af 
tålegrænse intervallet på 15-25 kg N/ha. Med en baggrundsbelastning på 12,4 kg N/ha 
bliver den samlede belastning på 13,1 kg N/ha for mosen og 12,7-12,9 kg N/ha for 
skoven/skovene. 
 
Tålegrænsen vurderes at være overholdt til naturområderne. 
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 Lugtemission 

 
Figur 4. Samlet resultat af lugtberegningen 

 

2.6.1 Nærmeste nabobebyggelser 
Enkeltbolig: 201,1 m øst for lugtcentrum ligger Bækkelundsvej 18.  

Samlet bebyggelse i landzone: 235,3 m nord for lugtcentrum ligger Jydevej 7, som udløser 
nærmeste samlet bebyggelse. 

Byzone: 474,8 m nord for lugtcentrum ligger byzone, Elleruphus ved Mullerup Hovvej 18. 
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Figur 5. Placering af nærmeste nabobebyggelser. 

 

2.6.2 Kumulation til naboer  
I denne ansøgning er der ikke fundet kumulation med øvrige husdyrbrug i forhold til 
enkeltbolig, samlet bebyggelse og til byzone. Der er mere end 100 m fra andet husdyrbrug 
til enkeltbolig og mere end 300 m fra centrum af andet husdyrbrug til samlet bebyggelse og 
til byzone. 

 

2.6.3 Resultat af lugtberegning 
Den samlede lugtemission fra staldene forøges fra 37.100 OU/s og 18.989,5 LE/s i nudrift 
til 69.901 OU/s og 32.718 LE/s i ansøgt. Genekriteriet er ikke overholdt for hverken enkelt 
bolig, samlet bebyggelse eller for byzone ifølge ansøgningsskemaets lugtberegning. 
Ansøger kan vælge at anvende en konkret OML-lugtberegning, hvor der anvendes 
forskellige lugtreducerende tiltag. OML-lugtberegningen viser, at genekriteriet er overholdt 
til både enkeltbolig i landzone, samlet bebyggelse og til byzone.  

Se nærmere redegørelse om OML-beregninger i vedhæftede bilag. 
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Figur 6. Lugtemission i ansøgt drift og nudrift. 
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 Øvrige emissioner og gener  
 

2.7.1 Støj 
De væsentligste støjkilder er: Transporter til og fra husdyrbruget med gylle, foder og dyr 
samt kornblæser og ventilationsanlæg. Transporter foregår primært i dagtimerne, men kan 
til tider foregå i aften- og nattetimerne. I højsæson for gyllekørsel kan der køres udenfor 
normal arbejdstid. 

Ventilationsanlægget kører året rundt. Kornblæser kører i døgndrift i og umiddelbart efter 
høst samt 3 nætter om vinteren. 

Der er ingen ændring af støjkilderne. Det vurderes, at de omkringboende er tilstrækkeligt 
sikret mod væsentlige støjgener. Støjkilder og driftsperiode er vist i tabel 5. 

Tabel 5: Støjkilder, kildestyrke og driftsperiode. Støjkildernes placering er vist i figur 7. 

 

Støjkilde Kildestyrke Driftsperiode 

  Nudrift Ansøgt 

  Driftstid/døgn (t) Periode på 
år  

Driftstid/døgn 
(t) 

Periode på år 

Ventilation  75 24t Dagligt i 12 
mdr 

24t Dagligt i 12 
mdr 

Kornblæser 102 14-22 Dagligt i 5 
dage i høst 

14-22 Dagligt i 5 
dage i høst 

Kornkøling 102 23-06 Foregår om 
natten i 
høst og 
vinter 

Max 5 
nætter/år 

23-06 Foregår om 
natten i høst 
og vinter 

Max 5 
nætter/år 

Møllerianlæg 85 4 x 30 min 

Typisk 9-15 

Dagligt i 12 
mdr 

4 x 30 min Dagligt i 12 
mdr 

Pumpning af 
gylle fra 
beholder til 
vogn 

82 2*3 min/time 6-
20 

Dagligt i 16 
dage 

2*3 min/time 
6-20 

Dagligt i 16 
dage 

Pumpning af 
gylle fra stald 
til beholder 

82 2*15 min om 
ugen 7-16  
forskellige dage 

104 dage 2*15 min om 
ugen 7-16 

104 
dage 
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2.7.2 Støv 
Omkring landbrugets driftsbygninger afgiver følgende aktiviteter støv: 
- Ventilationsanlæg 
- Interne og eksterne transporter 
- Håndtering af foder og dyr 

Al aflæsning af foder sker via lukkede rørsystemer. Der fodres med tørfoder tilsat 
vegetabilsk olie, som reducerer støv til omgivelserne. Det vurderes, at de omkringboende 
er tilstrækkeligt sikret mod væsentlige støvgener, da støv fortrinsvis kun forekommer 
indenfor husdyrbruget. Der sker ingen ændringer i emissionen af støv.  

 

2.7.3 Lys 
Lys i stald er tændt efter behov. Om natten benyttes natbelysning. Udendørsbelysning 
tændes efter behov. Der er ingen ændringer i belysning. Ud over en enkelt lyskilde på 
stuehus i gårdspladsen etableres der en lyskilde ved udleveringsrampen. 

 

2.7.4 Skadedyr 
Staldfluer bekæmpes med udsætning af gyllefluer for at minimere fluegener i henhold til 
retningslinjer fra Århus Universitet. Der anvendes skadedyrsbekæmper til rotter. 

 

2.7.5 Spildevand og overfladevand 
Spildevand udgøres af rengøringsvand i forbindelse med vask af staldanlæg. Spildevand er 
indregnet i gødningsproduktionen og spildevand føres til gyllebeholder. 

Overfladevand udgøres af tagvand og vand fra gårdspladsen, der føres til dræn og videre til 
Ellerup Bæk syd for ejendommen. Overfladevand indeholder ikke næringsstoffer fra 
husdyrbruget. 

 

2.7.6 Transporter 
Til- og frakørsel foregår via Bækkelundsvej. Transporterne er vist i tabel 6.  

 

Tabel 6. Oversigt over til- og frakørsler.  

Transporttype Antal læs pr. år Periode 

 Før Efter Tidspunkt Hyppighed 

Lastbil:  

Foder og mineraler 26 26 06-20 Hver 14. dag 

Slagtedyr  52 52 Hele døgnet Hver uge 

Døde dyr  104 104 06-20 Hver uge 

Øvrige 16 16 06-20 Hver måned 

Smågrise  52 26 06-20 Hver måned 
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Traktor:  

Gylle til udbringning 200 200 Solop-solned 
14 dage Forår og 
2 dage efterår  

Korn i høst 100 100 12-22 8 dage i høst 

 

Lastbiltransporter reduceres en anelse med det ansøgte og foregår ad egen adgangsvej til 
Bækkelundsvej. 

Transporter med traktor vurderes at være uændret. 

 

2.7.7 Rystelser 
            Rystelser: Der er ingen maskintyper på ejendommen, der giver vibrationer. Husdyrbruget er           

placeret mere end 200 m fra nabobeboelse. Det vurderes, at der ikke vil opstå væsentlige 
gener i form af rystelser. 

 

 Reststoffer og affald 
Fast affald 

Brændbart affald (plastic, sække o. lign.) opsamles i container og bortskaffes via en 
affaldsordning med vognmand eller til kommunal modtagestation. 

Jern- og metalaffald bortskaffes via jernhandler en gang årligt. 

Landbrugsaffald afleveres til kommunal modtagestation/genbrugsplads. 

Lysstofrør, pærer, batterier, medicinrester, kanyler og tomme medicinflasker afleveres til 
kommunal modtagestation. 

Døde dyr 

Døde dyr hentes af DAKA 1-2 gange ugentlig. Døde dyr overdækkes 

og placeres ved vejen for enden af alléen til Bækkelundsvej 16. 

Kemikalier og olie 

            Kemikalier opbevares i aflåst skab på ejendommen. 

            Fyrings- og dieselolie opbevares i 6 olietanke fra 1.000 l til 2.500l. 

            Spildolie opbevares indendørs i olietønder på paller på betongulv uden afløb. Afhændes til 

            kommunal modtagestation. 

Opstår der uheld og risiko for udslip af skadelige stoffer, kontaktes kommunen. Ved særlig 
fare kontaktes alarmcentralen.  
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 BAT: Ammoniakemission 

 
Figur 7. Resultat af BAT-beregning. 

 

Den ansøgte husdyrproduktion har en ammoniakemission større end 750 kg NH3-N pr. år. 
Der er foretaget beregninger, der viser, at krav om anvendelse af bedste tilgængelige 
teknologi (BAT) er opfyldt. 

BAT-kravet er opfyldt i eksisterende staldafsnit uden brug af miljøteknologi. I stald 2 er der 
360 m2 produktionsareal, der kan betragtes som nyt (inkl. renoveret) staldafsnit, hvor BAT-
kravet er mindre end den faktiske emission. For at opfylde BAT-kravet anvendes 
teknologien teltoverdækning af gyllebeholder på 773 m2, der reducerer 
ammoniakemissionen med 154,6 kg NH3-N/år. 

            Ifølge beregningerne er der følge ammoniaktab fra husdyranlægget: 

            Ansøgt drift: 4.450,3 kg NH3-N/år 

            Nudrift og 8 års drift: 3.045,5 kg NH3-N/år 

Meremission: 1.404,8 kg NH3-N/år 

 

 Grænseoverskridende virkninger 
Der vurderes ikke at være grænseoverskridende virkninger som følge af husdyrbruget på 
Bækkelundsvej 16. 

3. Oplysninger om IE-husdyrbruget (Slagtesvin) 

 Ophør af IE-husdyrbruget 
Ved eventuelt ophør af produktionen vil ansøger tømme gyllebeholdere og rengøre 
staldbygninger. 

 

 BAT: Råvarer, energi, vand og management 
BAT i forhold til ammoniakemission er beskrevet under pkt. 2.9 BAT: Ammoniakemission. 

3.2.1 Energi  

Energiforbrug              Nudrift                  Ansøgt 

El, kWh                          200.000                 200.000 
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Elforbruget i stalde går primært til ventilation, belysning, gyllepumpe, foderanlæg og drift af 
teknisk udstyr. 

 

3.2.2 Energibesparende foranstaltninger 
Energiforbruget registreres løbende. Ved udskiftning af lysarmaturer vælges, hvis muligt, 
armaturer og rør med lavt energiforbrug, f.eks. LED-rør. Ved udskiftning af 
ventilationsanlæg, vælges anlæg med det mest energiøkonomiske udstyr. 

Der er frekvensstyret ventilationsanlæg der ventilerer efter behov. 

Uhensigtsmæssig drift korrigeres umiddelbart og ventilationsanlæg rengøres efter behov. 

 

3.2.3 Vand  
 

Vandforbrug incl.               Nudrift, m 3              Ansøgt, m 3 

drikkevand/vask, stalde                  7.500                     7.500     
 

3.2.4 Vandbesparende foranstaltninger 
Den væsentligste del af vandforbruget er drikkevand til dyrene, som der ikke kan spares 
på, da dyrenes vandbehov skal dækkes.  

Vandspild begrænses ved brug af drikkenipler placeres over krybbe eller ved brug af 
drikkekopper. 

Før staldrengøring anvendes iblødsætning, som begrænser vandforbruget ved vask 

I øvrigt tages i generelle forholdsregler for at minimere vandforbruget på husdyrbruget, 
gennem dagligt tilsyn af vandinstallationerne dagligt. Små reparationer udføres med det 
samme eller der tilkaldes service. 

 

3.2.5 Foder 
Foder optimeres i overensstemmelse med nyeste viden om optimeret næringsstofindhold.  

Der anvendes fasefodring, kunstige aminosyrer og fytase for at reducere protein og fosfor i 
foderet. 

Generelt anerkendte regler for smittebeskyttelse og sundhedsstyring følges. 

 

3.2.6 Management  
BAT inden for management/godt landmandskab er i BREF (referencedokument for bedste 
tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion) defineret på en 
række områder. Det drejer sig bl.a. om områder som træning og uddannelse af personale, 
registrering af vand- og energiforbrug, foderforbrug, affaldsproduktion samt anvendelse af 
husdyrgødning og handelsgødning. Det er BAT at udarbejde gødningsplaner samt at have 
en beredskabsplan. 
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Følgende managementmæssige forholdsregler er taget i husdyrbruget: 
- Driftsansvarlige og ansatte deltager løbende i ERFA og/eller udviklingsmøder. 
-  Der føres regnskab med vand- og energiforbrug via årlige opgørelser fra 

leverandører. 
-  Dyr optælles en gang årligt og indberettes til CHR-registret. 
-  Der udarbejdes gødningsregnskab og redegøres for udbringning af handels- og - 

husdyrgødning. 
- Udstyr der anvendes på ejendommen i produktionen repareres og vedligeholdes efter 

behov. 
-  Området omkring ejendommen holdes ryddeligt og rent. 
-  Området omkring siloer og foderanlæg rengøres jævnligt for at undgå uhygiejniske 

forhold. 
-  Udbringning af gylle foregår primært i dag- og aftentimerne og ikke på søn- og helligdage. 
 

Følgende forholdsregler er taget for gylleopbevaring og -udbringning på husdyrbruget: 
- Gyllesystemets pumpeanlæg og gyllebeholdernes tilstand kontrolleres jævnligt. 
- Der anvendes sugetårn til tømning af gyllebeholder. 
- Lovpligtig 10-års beholderkontrol udføres. 
- Udbringning af husdyrgødning foregår i overensstemmelse med HGB. 
- Udbringning planlægges så der tages hensyn til naboer. 
- Udbringning afpasses efter afgrødernes behov. 
- Gyllebeholder overdækkes med telt. 

 

4. Bilag IV-arter 

Der er registreret adskillige af habitatdirektivets Bilag IV arter inden for Svendborg 
Kommune, men der er ikke kendskab til registrering af Bilag IV-arter i umiddelbar nærhed 
af husdyrbruget. Ændringen af dyreholdet i anlægget vurderes ikke at påvirke 
habitatdirektivets bilagsarter, idet nærmeste §3-mose er beliggende godt 300 m fra 
husdyrbruget og mosen får en merbelastning på 0,2 kg N/år, så den samlede belastning for 
mosen bliver 13 kg N/år incl. baggrundsbelastning.  

 

5. Ikke-teknisk resumé og alternativer til teknolog i og 
foranstaltninger 

Produktionsarealet på bedriften Bækkelundsvej 16, 5892 Gudbjerg Sydfyn reduceres med 
70 m2 produktionsareal til 2.375 m2 grisestalde. Produktionsarealet findes i eksisterende 
bygninger. Produktionsarealet medfører ingen øget N-deponering i omkringliggende 
kategori 1 og 2-natur i forhold til nudrift eller i forhold til 8-års drift. I forhold til kategori 3-
natur forekommer en lille øget merdeposition på op til 0,2 kg N/år, som er indenfor det 
tilladte på maksimalt 1,0 kg N/år. Der tages forholdsregler for at undgå udslip af 
miljøskadelige stoffer fra produktionen.  
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BAT er i visse tilfælde fravalgt med begrundelse i, at der er tale om eksisterende anlæg, 
hvilket medfører, at indførsel af BAT er ude af proportioner med effekten heraf. BAT-kravet 
på ejendommen er overholdt med en margin på 54 kg N/år.  

Ved evt. ophør af produktionen rengøres staldene og bygningernes videre brug vurderes. 

Produktionen er ikke fordelt på flere forureningsmæssigt og teknisk forbundne bedrifter.  

Der er tale om etablerede bygninger, så der ændres ikke i anlæggets landskabelige 
fremtoning. Ejendommen ligger i åbent landskab med udkørsel direkte til offentlig vej, 
Bækkelundsvej. 
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Bilag 1: Situationsplan og bygningsoversigt for Bæk kelundsvej 
16. 

 

 
Figur 8. Situationsplan og bygningsoversigt. 
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       Tabel 7. Produktionsarealer fordelt på dyregrupper.  

 

 

 

 

 

Stald  
 

Dyretype og 
staldsystem 
 
 

Produktionsareal, m 2  
8-årsdrift 

(2009) 
Nudrift 

(§16b fra 2019) 
Ansøgt 

2020 

Stald 
1 
 

Flex, Slagtesvin og 
Smågrise, 50-75 % 
 
Smågrise, del spalte 

 
 

650 

 
 

650 

650 
 
 

Stald 
2.1 

Slagtesvin, 25-49 % 
 
Søer, golde og drægt 
Dybstrøelse + spalte 

 
 

590 

 
 

590 

635 
 

Stald 
2.2 

Slagtesvin, (50-75 %) 
 
Søer, golde og drægt 
del spalte 

 
 

110 

 
 

110 

110 
 

Stald 
2.3 

Slagtesvin, 25-49 % 
 
Søer, diegivende 

 
340 

 
 

 
 

340 
 
 
 

360 
 
 
 

 
 

Stald 
2.4 

Søer, diegivende 
95 95  

Stald 
2.5 

Slagtesvin, 25-49 % 
 
Søer, golde og drægt 
del spalte 

 
 

85 

 
 

85 

105 
 
 
 

Stald 
2.6 og 
7 

Slagtesvin, drænet 
Slagtesvin, 25-49 % 
 
Søer, golde og drægt 
løse delvis spalte 

 
 
 

200 

 
 
 

200 

60 
80 

 
 
 

Stald 
3 

Slagtesvin, drænet 
Slagtesvin, 25-49 % 
 
Søer, golde og drægt 
løse, delvis spalte 

130 
150 

 
 

95 

130 
150 

 
 

95 

130 
245 

 
 

 

I alt  2.445 m2 2.445 m2 2.375 m2 
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Gyllebeholder Opførelses år Kapacitet Overfladearea l NH3-effekt 

Gyllebeholder 1  1995 900 m3 218 m2 Ingen 
Gyllebeholder 2  2003 3.800 m3 773 m2 154,6 
I alt   4.700 m3 991 m2 154,6 

 

 

 

Tabel 8. Arealer og kapacitet af gyllebeholdere. 


