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Afgørelse 
 

Svendborg Kommune har den 11. marts 2017 modtaget din anmeldelse 

om at udvide dyreholdet på ejendommen Knudsbøllevej 29, 5700 Svend-

borg. Anmeldelsen er indsendt af Rubenlund Agro A/S, som lejer din 

ejendom med tilhørende produktionstilladelse.  

 

Vi skal med denne afgørelse vurdere om udvidelsen kræver godkendelse 

efter husdyrloven1. Du har i forbindelse med anmeldelsen oplyst, at der 

ikke gennemføres ændringer, der kræver tilladelse eller godkendelse ef-

ter §§10, 11 eller 12 i husdyrloven. 

 

Inden vi har truffet afgørelse, er der foretaget en høring af de omkringlig-

gende naboer. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. 

 

Svendborg Kommune meddeler hermed, at ændringen af husdyrproduk-

tionen fra 3.160 (35-105kg) slagtesvin til 3.175 (35-115) slagtesvin i alt 

90,8 DE2 ikke kræver godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens1 § 

11. 

 

Det tilladte dyrehold registreres herefter til: 

 

 Antal dyr  Dyreenheder (DE) 
Slagtesvin (35-115 kg) 3.175 90,8 

 

Der er i vedlagte BILAG 1 og 2 udarbejdet en redegørelse, der begrunder 

vores afgørelse. 

 

Klagevejledning 
 

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

                                                
1 Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug LBK nr. 0256 af 21. marts 2017. 

2 Bilag 1 afsnit H i bekg. Nr. 374 af 19. april 2017. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt 

dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. 

Martin K. Stougaard 

Knudsbøllevej 29 

5700 Svendborg 

 

Rubenlund Agro A/S v. Ulrik Bremholm 

Sønderskovvej 2 

5953 Tranekær 

Kultur, Erhverv og Udvikling 

Natur og Klima 

Svendborgvej 135 

5762 Vester Skerninge 

 

lene.lind@svendborg.dk 

www.svendborg.dk 

14. juni 2017 

 

Sagsid: 17/7423 

Afdeling: Natur og Klima 

Ref.  

 

Åbningstider: 

Mandag-onsdag Kl. 09.00-15.00 

Torsdag Kl. 10.00-16.30 

Fredag Kl. 09.00-14.00 
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Klagen skal indgå senest 4 uger efter offentliggørelsen af godkendelsen. 

Du kan finde afgørelsen på Svendborg Kommunes hjemmeside 

www.svendborg.dk, og klagefristen er dermed torsdag d. 13. juli 2017. 
 

En eventuel klage skal sendes via Klageportalen, som du finder på 

www.borger.dk og www.virk.dk, eller via Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside www.nmkn.dk. Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageporta-

len. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Føde-

vareklagenævnets hjemmeside. 

 

Når du klager skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr., som 

du betaler med betalingskort i Klageportalen. Virksomheder og organisa-

tioner skal betale 1.800 kr. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 

der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for 

at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 

Svendborg Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fø-

devareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer 

afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene jf. § 90 i hus-

dyrgodkendelsesloven, inden 6 måneder efter annonceringen dvs. senest 

d. 14. december 2017.  

 

Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte os. 

 

Venlig hilsen 

 

 
Lene Lind 

Biolog 

 
Dir. tlf. +4562233424 
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Kopi til: 
 

Ansøgers konsulent 
 

• Patriotisk Selskab att. Sheila Neldeborg, shn@patriotisk.dk 
 

Naboer indenfor 376 m 

 
• Knudsbøllevej 10, 5700 Svendborg, ubeboet matrikel ejet af 

Svendborg Kommune 
• Ejer af Knudsbøllevej 17, 5700 Svendborg 

• Ann-Louise Lassen, Knudsbøllevej 19, 5700 Svendborg 

• Erik Larsen, Knudsbøllevej 25, 5700 Svendborg 
• Jesper Smed, Vornæsvej 21, 5700 Svendborg 

• Nanna Mathilde Bruun Nielsen, Sofie Bruun Nielsen, David Gor-
don Nielsen, Vornæsvej 28, 5700 Svendborg 

• Martin Kjær Stougaard, Knudsbøllevej 29, 5700 Svendborg ejer af 
Bjernemarksvej 71, 5700 Svendborg 

• Bente Elnegaard Schjeldahl og Jan Erik Skov, Bjernemarksvej 75, 
5700 Svendborg 

 
Andre 

• Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, mail: dn@dn.dk 

 
  



 

 Side 4 af 10

BILAG 1  
Vurdering af påvirkning af §3-beskyttet sø 
 

Nord for produktionsanlægget på Knudsbøllevej 29, 5700 Svendborg lig-

ger der en §3-beskyttet sø – placering af søen fremgår af det efterfølgen-

de oversigtskort. 

 

 

En udvidelse i eksisterende stalde kan kun gennemføres efter husdyrlo-
vens anmeldeordning, hvis en række krav er overholdt herunder af-
standskrav til ammoniakfølsom natur. Imidlertid er §3-søer ikke omfattet 
af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens3 og anmeldeordningens defini-
tion af ammoniakfølsom natur (- kategori 3-natur).  
 
Ifølge klagenævnets praksis4 er det ikke muligt at inddrage andre faktorer 
eller krav end det, der er fastsat i anmeldeordningen. Påvirkningen af den 
§3-beskyttede sø kan derfor ikke inddrages i den konkrete anmeldelse på 
Knudsbøllevej 29.  
 

                                                
3 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug Bekg. Nr, 211 af 28. 

februar 2017 

4 ’NMK-134-00028 af 22. marts 2012. 
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Imidlertid må kommunen som myndighed for §3-beskyttet natur ikke god-
kende udvidelser eller ændringer, der kan medføre en tilstandsændring af 
naturområderne. Derfor gennemfører Svendborg først en vurdering efter 
Naturbeskyttelseslovens5 bestemmelser for §3-beskyttet natur, og heref-
ter en vurdering af, om udvidelsen kan opfylde anmeldeordningens kon-
krete krav jf. bilag 2.  
 
Svendborg Kommune har besigtiget søen i maj måned 2017. Søen er 

over 100m2, og det kunne ved besigtigelsen konstateres, at der var et 

naturligt dyre- og planteliv. Det betyder, at søen er beskyttet mod til-

standsændringer jf. Naturbeskyttelseslovens §3. 

Det er Svendborg Kommunes vurdering at søens naturtilstand er lav og 

eutrofieringsniveauet højt. Kommunen er ved besigtigelsen orienteret om, 

at der ledes køkkenspildevand til søen. Køkkenspildevand indeholder 

også kvælstof. 

I IT-ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk har Svendborg 

Kommune beregnet, at den anmeldte udvidelse vil medføre en merbe-

lastning af søen på 4,6kg N/ha. Totaldepositionen er beregnet til 27,2kg 

N/ha. Ifølge Miljøportalens data er baggrundsbelastningen i området 16 

kg N/ha. 

Svendborg Kommune kan konstatere, at den eksisterende kvælstoftilled-

ning til søen er høj, og det er på den baggrund Svendborg Kommunes 

vurdering, at kvælstof ikke vil være begrænsende for algevækst i søen. 

Det er derfor Svendborg Kommunes vurdering, at en merdeposition på 

4,6kg N/ha ikke vil medføre en tilstandsændring af søen i henhold til Na-

turbeskyttelseslovens bestemmelser.  

På den baggrund vurderer Svendborg Kommune, at der efterfølgende 

kan gennemføres en vurdering af, om anmeldeordningens krav kan over-

holdes jf. bilag 2. 

 

 

 

 

  

                                                
5 Lov om naturbeskyttelse LBK nr. 0121 af 26. januar 2017 



 

 Side 6 af 10

BILAG 2  
Redegørelse for overholdelse af anmeldeordningens krav 
 
Vi har den 11. marts 2017 modtaget en anmeldelse om udvidelse af dy-
reholdet på ejendommen Knudsbøllevej 29, 5700 Svendborg. Anmeldel-
sen er indsendt af Patriotisk Selskab på vegne af Rubenlund Agro A/S, 
som pt. lejer ejendommen Knudsbøllevej 29 med tilhørende produktions-
tilladelse. 
 
Dyreholdet ønskes udvidet fra 3.150 slagtesvin (35-105kg) til 3.175 (35-
115kg) slagtesvin. Sammen med anmeldelsen er der indsendt en bereg-
ning af lugtemissionen fra staldanlægget. Beregningen er gennemført i 
ansøgningsystemet www.husdyrgodkendelse.dk og er indsendt via ske-
ma nr. 96730. 
 
Ansøger har oplyst, at selve udvidelsen gennemføres i de eksisterende 
stalde, og at der derudover ikke gennemføres ændringer, der kræver til-
ladelse eller miljøgodkendelse efter husdyrlovens §§10-12 jf. husdyrlo-
ven6.  
 
Husdyrholdet på ejendommen er ikke omfattet af tilladelse eller miljøgod-
kendelse efter husdyrlovens §10-12, og medfører heller ikke en overskri-
delse af stipladsgrænsen, som anført i §12 stk. 1 nr. 2 jf. husdyrloven 
 
Der skal efterfølgende foretages en vurdering af, om kravene i anmelde-
ordningens § 30 stk. 4, kan overholdes.   
 
Ad. 1 Natur 
Antal husdyr må kun udvides i staldanlæg, hvis staldanlægget overholder 
følgende afstandskrav til ammoniakfølsom natur: 
 

a) Kategori 1-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 325 meter, hvis der ikke er 
andre husdyrbrug i nærheden, mindst 450 meter, hvis der er ét andet hus-
dyrbrug i nærheden, eller mindst 650 meter, hvis der er mere end ét hus-
dyrbrug i nærheden, jf. bilag 3, tabel 3. 
b) Kategori 2-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 250 meter. 
c) Kategori 3-natur, jf. bilag 3, punkt 3: Mindst 100 meter. 

 
Kommunens vurdering: 
Nærmeste Kategori 1-natur er habitatområdet Sydfynske Øhav, der ligger 
ca. 2,5 km sydvest for anlægget. Nærmeste Kategori 2-natur er et ca. 5,5 
ha stort A-målsat overdrev, der ligger ca. 1,2km nordøst for anlægget. 
Nærmeste Kategori 3-natur er et D-målsat overdrev, der ligger ca. 225m 
sydøst for anlægget.  
 
Placeringen af nærmeste kategori 2 og 3 natur fremgår af det efterføl-
gende oversigtskort. 

                                                
6 Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug LBK nr. 0256 af 21. marts 2017. 
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Derudover ligger der ca. 20 m nord for anlægget en §3-beskyttet sø. 
 
Påvirkningen af den §3-beskyttede sø i henhold til Naturbeskyttelseslo-
vens bestemmelser7 er vurderet i bilag 1. 
 
Samlet er det Svendborg Kommunes vurdering, at afstandskravet til de 
nævnte kategori 1-3-naturområder er alle overholdt, og anmeldeordnin-
gens § 30 Stk. 4 nr. 1 er dermed overholdt.  
 
Ad 2 - Natur 
Hvis dyreholdet efter anmeldelsen overstiger en dyreenheds- eller 

stipladsgrænse i § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal 

staldanlægget i stedet for kravene efter nr. 1, litra a-c, overholde følgende 

afstandskrav til ammoniakfølsom natur: 

a) Kategori 1-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 525 meter, hvis der ikke 

er andre husdyrbrug i nærheden, mindst 700 meter, hvis der er ét andet 

husdyrbrug i nærheden, eller mindst 950 meter, hvis der er mere end ét 

husdyrbrug i nærheden, jf. bilag 3, tabel 3. 

b) Kategori 2-natur, jf. bilag 3, punkt 2: Mindst 425 meter. 

c) Kategori 3-natur, jf. bilag 3, punkt 3: Mindst 160 meter. 

 

                                                
7 Lov om naturbeskyttelse LBK nr. 0121 af 26. januar 2017 
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Husdyrholdet vil efter anmeldelsen ikke overstige dyreenheds- eller 

stipladsgrænse i § 12 i husdyrloven, og det anmeldte husdyrbrug vil der-

med ikke være omfattet af ovenstående krav. 

 
3. Lugt 
Husdyrbruget skal efter udvidelsen overholde beskyttelsesniveauet for 

lugt, som angivet i bekendtgørelsens bilag 3 punkt B8. 
 
Ansøger har via IT-ansøgningssystemet www.husdyrgodkendelse.dk ind-
sendt en beregning af lugtbelastningen i omgivelserne svarende til be-
stemmelsen af konkrete geneafstande. I den beregnede geneafstand kan 
husdyrlovens beskyttelsesniveau lige præcis overholdes. 
 
Svendborg Kommune har korrigeret den indsendte lugtberegning i forhold 
til nærmeste samlede bebyggelse. Beregningen er herefter foretaget til 
Knudsbøllevej 25, som er nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt, 
Bjernemark Byvej 29 og Bjernemark Byvej 11, der begge er en del af en 
samlet bebyggelse, og nærmeste byzone, som er placeret ved Bregnin-
ge. 
 

Udgangspunktet for den gennemførte beregning er det nuværende tilladte 

dyrehold, og det anmeldte dyrehold. Det tilladte dyrehold er 3.160 slagte-

svin (35-105kg). Der er imidlertid foretaget en mindre fejl i beregningen, 

idet de gennemførte lugtberegninger er udført med et tilladt dyrehold på 

3.150 slagtesvin (35-105kg), og det ansøgte dyrehold på 3.175 slagtesvin 

(35-115kg). Svendborg har ikke foretaget en korrektion af beregningen i 

forhold til det nuværende tilladte, da fejlen vurderes at være uden betyd-

ning for den samlede vurdering af om beskyttelsesniveauet er overholdt.  
 
 
Resultatet af den udførte beregning fremgår af den efterfølgende tabel. 
 

 
 

 
Ifølge husdyrgodkendelsesloven reduceres de model-beregnede geneaf-
stande, hvis husdyrbruget er placeret nord for de omkringboende. Om-
vendt forøges geneafstanden, hvis der er andre husdyrbrug over 75 DE, 
indenfor 300 m fra byzone og lign. eller samlet bebyggelse eller 100 m fra 

                                                
8 Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug Bekg. Nr, 211 af 28. 

februar 2017 
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enkeltliggende boliger. Desuden bortscreenes de staldafsnit, som ligger 
længere væk end 1,2 gange geneafstanden.  
 
Beregningerne er korrigeret i forhold til, at husdyrbruget er placeret nord 
for den nærmeste enkeltbolig, og i forhold til, at der indenfor 300m fra 
nærmeste samlede bebyggelse ligger et husdyrbrug med en produktion, 
der er større end 75 DE (Bjernemarksvej 70 – tilladt produktion på 101,85 
DE). Endelig fremgår det, at husdyrbruget ligger så langt fra både samlet 
bebyggelse og byzone, at staldafsnittet er bortscreenet i begge disse be-
regninger. 

 
Samlet fremgår det af beregningsresultatet, at husdyrlovens beskyttel-
sesniveau for lugt kan overholdes i forhold til enkeltbolig, samlet bebyg-
gelse og byzone, og anmeldeordningens §30 stk. 4 nr. 3 er dermed over-
holdt. 
 
Ad 4. Dyreenheder 
 
Ifølge anmeldeordningens punkt 4 skal følgende gælde for udvidelsen af 
produktionen: 
 

 
 

På baggrund af ansøgers oplysninger og beregninger vurderes det, at 

udvidelsen holder sig indenfor rammerne af de dyreenheder, der er tilladt, 

se figur nedenfor.  

 

Dyretype Dyreenheder Afsnit A Dyreenheder Afsnit H9 

Antal dyr DE Antal dyr  DE 

Slagtesvin 3160 (35-105) 91,1 3175 (35-115 kg) 90,8 

 

Antallet af dyreenheder beregnet efter husdyrgødningsbekendtgørelsens 

afsnit H (anmeldt produktion) er ikke større end antallet af dyreenheder 

beregnet efter husdyrgødningsbekendtgørelsens afsnit A (- nudrift/tilladt 

produktion). 

 

Det er derfor Svendborg Kommunes vurdering at kravet i § 3 stk. 4 nr. 4 

er opfyldt. 

 

Ad 5. Udvidelsens omfang 

 
Ifølge anmeldeordningens punkt 5 skal følgende gælde for udvidelsen af 
produktionen: 

                                                
9 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. Bekg. Nr. 

374 af 19. april 2017 
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Kommunens vurdering 

Produktionen har ikke tidligere været anmeldt efter en af husdyrlovens 

tidligere anmeldeordninger, og Svendborg Kommune vurderer derfor, at 

kravet i §30 stk. 4 nr. 5 er overholdt. 

 

Høring 
Kommunen har i den konkrete sag vurderet, at boliger og matrikler inden-

for 376 m fra stalden er parter i sagen. Afstanden er fastlagt ud fra det i 

ansøgningssystemets beregnede lugtkonsekvensområde. I alt er 8 boli-

ger eller matrikler placeret indenfor denne afstand, og ejerne af disse bo-

liger, har været partshørt i 2 uger. Der er ikke indkommet høringssvar i 

perioden.  

 

Konklusion 
Svendborg Kommune vurderer, at udvidelsen af husdyrholdet i de eksi-

sterende stalde på Knudsbøllevej 29, 5700 Svendborg overholder anmel-

deordningens krav. 

 

Samlet vurderer Svendborg Kommune derfor, at udvidelsen kan gennem-

føres uden godkendelse efter husdyrlovens § 11. Det udvidede dyrehold 

vil herefter blive registreret, som ejendommens tilladte dyrehold.  


