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Godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens1 kapitel 3. 
 
 
Godkendelsen omfatter hele husdyrbruget med et dyrehold på i alt ”indsæt dyrehold”. 
Godkendelsen er givet på de vilkår, der er angivet under ”Afgørelse”. 
 
 
Dato: XX måned 20XX 
 
 
 
 
 
Godkendt: …………………………………….. 
 «Underskrift» 

«Titel» 
 
 
 
 
 
 
Annonceret på Svendborg kommunes hjemmeside den XX måned 20XX  
 
Klagefristen udløber den XX måned 20XX (4 uger efter annoncering af godkendelsen) 
 
Søgsmålsfristen udløber den XX måned 20XX (6 mdr. efter annoncering af godkendelsen 
eller efter en klagenævnsafgørelse) 
 
Revurderes inden den XX måned 20XX (8 år efter meddelelse af godkendelsen eller efter 
klagenævnsafgørelse)

  

                                           
 
 
1 Husdyrgodkendelsesloven, Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af 
husdyrbrug, LBK nr. 442 af 13/05/2016 
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Resumé 
 
Holmskovgaard I/S v. Erik og Lars Andersen har søgt Svendborg kommune om godkendelse 
til at ændre og udvide svineproduktionen på adressen STokkebækvej 12, 5874 Hesselager. 
 
Svendborg Kommune har i 2015 meddelt miljøgodkendelse til udvidelse af 
husdyrproduktionen på ovenstående ejendom. Miljøgodkendelsen er påklaget, og Miljø- og 
Fødevareklagenævnet har d. 27. juni 2017 hjemvist godkendelsen til fornyet behandling.  
 
Svendborg Kommune har den 27. juli 2017 modtaget en ny og ændret ansøgning om 
miljøgodkendelse d. 27. juli 2017. Med udgangspunkt i den indsendte ansøgning godkender 
Svendborg kommune hermed husdyrbruget første gang efter husdyrgodkendelsesloven. 
 
Efter meddelsen af denne godkendelse er dyreholdet sammensat som vist i tabellen: 
 

Dyreart Antal Dyreenheder  (DE) 
Årssøer 1.350 318,71 
I alt  318,71 

 
I forbindelse med udvidelsen af husdyrproduktionen etableres, der to tilbygninger mod 
henholdsvis nord og syd og i forlængelse af  den eksisterende sostald. Derudover etableres, 
der en ny gyllebeholder, der placeres mod syd og mellem de eksisterende og nye bygninger. 
Endelig opstilles der endnu en fodersilo ved siden af den eksisterende silo. 
 
Det er kommunens vurdering, at de nye driftsbygninger kan indpasses så landskabet ikke 
påvirkes væsentligt. Der er dog fastsat krav om etablering af en afskærmende beplantning 
omkring den samlede sostald ( - eksisterende bygninger + tilbygninger). 
 
Afstanden fra de nye bygninger til de omkringliggende boliger overholder husdyrlovens 
afstandskrav. 
 
Husdyrgodkendelseslovens kriterier for lugt ved de omkringliggende naboer og områder er 
overholdt uden særlige lugtreducerende tiltag. I forhold til den hjemviste godkendelse fra 
2015, overholdes lugtkriterierne, som følge af et reduceret husdyrhold. 
 
For at begrænse ammoniak- og fosforemissionen fra det samlede staldanlæg har ansøger 
valgt at gennemføre følgende begrænsende tiltag: 
 

• Gyllekøling 
• Styring af foderets råprotein og fosforindhold 
• Overdækning af den nye gyllebeholder 

 
Når disse tiltag gennemføres vil husdyrlovens generelle ammoniakreduktionskrav 
overholdes, og husdyrproduktionen vil samtidig leve op til kravet om anvendelse af Bedste 
Anvendelige Teknologi for så vidt angår ammoniak og fosfor. 
 
Der ligger flere naturområder omkring ejendommen, der er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens §3 og husdyrlovens kategori 3. Det er Svendborg Kommunes 
vurdering, at husdyrlovens krav til ammoniakdeposition kan overholdes i forhold til de 
omkringliggende naturområder, og at ingen af de omkringliggende naturområder vil 
påvirkes væsentligt af udvidelsen. 
 
Samlet er det Svendborg Kommunes vurdering, at udvidelsen og ændringen af 
svineproduktionen på Stokkebækvej 12 med de fastsatte krav i miljøgodkendelsen opfylder 
husdyrlovens afskæringskriterier samt krav om anvendelse af BAT, og det konkluderes 
derfor, at miljøet ikke påvirkes væsentligt. 



 

3 
 

Indholdsfortegnelse 
 

Resumé ...................................................................................................................................................................... 2 

Indledning ................................................................................................................................................................. 5 

Svendborg Kommunes afgørelse ............................................................................................................................ 5 

Lovgrundlag ........................................................................................................................................................... 5 

Afgørelse med vilkår .............................................................................................................................................. 6 

Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold......................................................................................... 7 

Varetagelse af landskabelige hensyn .................................................................................................................. 8 

Husdyrhold og staldanlæg .................................................................................................................................. 8 

Drift af staldanlæg .............................................................................................................................................. 9 

Ventilation .......................................................................................................................................................... 9 

Rengøring ......................................................................................................................................................... 10 

Foder ................................................................................................................................................................ 10 

Energi- og Ressourceforbrug ........................................................................................................................... 10 

Oplag af olie ..................................................................................................................................................... 11 

Gødningsopbevaring og –håndtering ............................................................................................................... 12 

Driftsforstyrrelser og uheld .............................................................................................................................. 12 

Støj ................................................................................................................................................................... 12 

Skadedyr .......................................................................................................................................................... 13 

Spildevand ........................................................................................................................................................ 13 

Affald ............................................................................................................................................................... 13 

Ophør af drift ................................................................................................................................................... 13 

Egenkontrol og dokumentation ........................................................................................................................ 13 

Generelle forhold ................................................................................................................................................. 14 

Ændringer og udvidelser .................................................................................................................................. 14 

Underretningspligt ........................................................................................................................................... 14 

Retsbeskyttelse ..................................................................................................................................................... 14 

Revurdering af godkendelse ................................................................................................................................. 14 

Klagevejledning ................................................................................................................................................... 14 

Søgsmål ................................................................................................................................................................ 18 

Miljøteknisk redegørelse ....................................................................................................................................... 19 

Grundforhold ....................................................................................................................................................... 19 

Ansøger og ejerforhold .................................................................................................................................... 19 

Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold....................................................................................... 20 

Varetagelse af hensyn til landskab ................................................................................................................... 26 

Årsproduktion .................................................................................................................................................. 36 

Biaktiviteter ...................................................................................................................................................... 38 

Drift af staldanlæg ............................................................................................................................................ 38 

Ventilation ........................................................................................................................................................ 43 

Rengøring ......................................................................................................................................................... 43 

Foder ................................................................................................................................................................ 44 

Ressourceforbrug ............................................................................................................................................. 50 

Opbevaring og håndtering af olie, kemikalier og medicin ............................................................................... 52 

Gødningsproduktion, opbevaring og håndtering .............................................................................................. 56 

Miljøledelse, driftsforstyrrelser og uheld ......................................................................................................... 59 

Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg .................................................................................................... 60 

Ammoniak ........................................................................................................................................................ 60 

Påvirkning af naturområder .............................................................................................................................. 61 

Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (bilag IV-arter) ....................................................... 65 

Lugt .................................................................................................................................................................. 66 



 

4 
 

Støj ................................................................................................................................................................... 70 

Transport .......................................................................................................................................................... 74 

Støv .................................................................................................................................................................. 76 

Lys ................................................................................................................................................................... 76 

Skadedyr .......................................................................................................................................................... 77 

Spildevand ........................................................................................................................................................ 78 

Affald ............................................................................................................................................................... 80 

Forurening og gener fra husdyrbrugets arealer .................................................................................................. 82 

Miljøvurdering af zink ..................................................................................................................................... 82 

Egenkontrol .......................................................................................................................................................... 83 

0-alternativ ....................................................................................................................................................... 83 

Ophør af drift ................................................................................................................................................... 84 

Konklusion ....................................................................................................................................................... 85 

Beskrivelse af eventuelle høringssvar, og vurdering ........................................................................................ 85 

BILAG ..................................................................................................................................................................... 87 

Bilag 1. Oversigtskort over ejendom og nærmeste naboer og områder ........................................................... 88 

Bilag 1a, oversigtskort over bygninger ............................................................................................................ 89 

Bilag 2. Kort med angivelse af lugtkonsekvensområde og tilstødende matrikler til Stokkebækvej 12............ 91 

Bilag 3. Opbevaringskapacitet ......................................................................................................................... 92 

Bilag 4. Overslagsberegning af støjbelastning ved nærmeste naboer .............................................................. 93 

Bilag 5. Transportveje ...................................................................................................................................... 95 

 
 



 

5 
 

Indledning 
 
Svendborg Kommune har d. 27. juli 2017 – via landbrugskonsulent Max Jakobsen - 
modtaget en ansøgning om at udvide husdyrproduktionen på Stokkebækvej 12, 5874 
Hesselager. 
 
Ved et husdyrbrug forstås en ejendom, hvor der er et dyrehold på mere end 3 dyreenheder 
(DE), dyreholdet med tilhørende stalde og lign., gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg 
samt øvrige faste konstruktioner. 
 
Ansøgningen er indsendt på baggrund af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af d. 
27. juni 2017. Klagenævnet ophæver med afgørelsen Svendborg Kommunes afgørelse af 9. 
marts 2015 om miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget på ejendommen 
Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager. Afgørelsen blev truffet med virkning 1 år fra 
klagenævnets afgørelse, og klagenævnet hjemviser sagen til fornyet behandling i 
kommunen.  
 
Denne miljøgodkendelse er dermed baseret på Svendborg Kommunes fornyede behandling 
af ansøgningen om udvidelse af husdyrproduktionen på Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager.  
I forhold til Svendborg Kommunes tidligere meddelte miljøgodkendelse fra 2015 er der 
foretaget følgende ændringer: 
 

• Polte-produktionen på 1.000 årsdyr i staldafsnit nr. 01 jf. bilag 1a er nedlagt på 
Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager. 

 
Denne miljøgodkendelse betragtes efterfølgende, som husdyrbrugets første 
miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven.  
 
Godkendelsen er opdelt i 2 dele. Første del er Svendborg Kommunes afgørelse, som 
indeholder vilkårene for godkendelsen. Anden del er en miljøteknisk redegørelse, som 
danner grundlag for de opstillede vilkår. Derudover er der vedhæftet en række bilag. 
 
I forbindelse med behandlingen af ansøgningen er der gennemført to offentlige høringer 
herunder også høring af ansøger. 

Svendborg Kommunes afgørelse 

Lovgrundlag 
 
Ifølge gældende husdyrgodkendelseslovs2 henvisning til ”diverse 
ikrafttrædelsesbestemmelser” heriblandt §9 stk. 93, skal: Sager om tilladelse eller 
godkendelse efter §§10-12 i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, der ikke er 
færdigbehandlet i 1. instans d. 1. august 2017 færdigbehandles efter de hidtil gældende 
regler.  
 
Desuden fremgår det af §9 stk. 10 i samme bestemmelser om ikrafttrædelse, at i verserende 
sager i 1. instans om tilladelse eller godkendelse efter §§10-12 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug, der ikke er færdigbehandlet d. 2. marts 2017, skal kommunen ikke 
fastsætte vilkår, der vedrører husdyrbrugets udbringningsarealer. Tilsvarende gælder for  

                                           
 
 
2 Husdyrgodkendelsesloven, Lov nr. 1572 af 20. december 2006 samt lovbekendtgørelse nr. 256 af 21. marts 
2017.  
3 Ændringslov nr. 204 af 28. februar 2017, Historisk 
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sager i 1. instans om tilladelse og godkendelse efter §§10-12 i lov om miljøgodkendelse mv. 
af husdyrbrug, som kommunalbestyrelsen modtager fra d. 2. marts til den 31. juli 2017. 
 
Fornyet ansøgning om udvidelse af husdyrholdet er modtaget d. 27. juli 2017, og det er 
dermed Svendborg Kommunes vurdering, at ansøgningen skal behandles efter regler, der 
er gældende på dette tidspunkt. Husdyrholdet er på i alt 318,71DE og godkendes derfor 
efter §12 stk. 2 i husdyrgodkendelsesloven4 gældende d. 27. juli 2017. Der fastsættes ikke 
vilkår om husdyrbrugets udbringningsarealer. 
 
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen5 fastsætter regler om tilladelse og godkendelse af 
husdyrbrug efter kap. 3 i husdyrgodkendelsesloven. Desuden sætter bekendtgørelsen regler 
for revurdering af godkendelser af husdyrbrug. 
 
Husdyrgødningsbekendtgørelsen6 fastsætter bl.a. regler om dyreenhedsberegningerne. 
 
Svendborg Kommune godkender og fører tilsyn med husdyrbrugets eksterne miljøforhold. 
 
Svendborg Kommune skal i forbindelse med godkendelsen sikre, at ansøger har truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen vha. den bedst 
tilgængelige teknologi (BAT). Desuden skal det sikres, at husdyrbruget kan drives på stedet, 
så det er foreneligt med hensynet til omgivelserne. 
 

Afgørelse med vilkår 
 
Svendborg Kommune godkender hermed husdyrbruget på Stokkebækvej 12, 5874 
Hesselager i henhold til § 12 stk. 2 i Husdyrgodkendelsesloven7. 
 
Godkendelsen meddeles til ejeren af husdyrbruget pt. Erik og Lars Andersen, der dermed 
er ansvarlige for, at husdyrbruget placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med 
denne godkendelse. 
 
Det afgøres samtidig, at godkendelsen af husdyrbruget ikke medfører en væsentlig virkning 
på miljøet. 
 
Som følge af ny lovgivning på husdyrbrugsområdet er bestemmelserne om udnyttelsesfrist 
og kontinuitet8 ændret. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at disse ændringer vil være 
gældende for denne miljøgodkendelse. Det betyder, at denne miljøgodkendelse bortfalder, 
hvis den ikke er udnyttet inden seks år efter meddelsen. En godkendelse anses for udnyttet, 
når det faktiske byggeri er afsluttet, eller (- hvis der ikke bygges nyt) når det, der er truffet 
afgørelse om, faktisk er gennemført. 
 

                                           
 
 
4 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug LBK nr. 442 af 13. maj 2016 
5 Bekendtgørelse  om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr 211 af 28/02/2017. 
6 Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., BEK 1324 af 15/11/2016 
7 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug LBK nr. 442 af 13. maj 2016 
8 Ifølge kapitel 19 §48 stk. 1 i Bekg. Nr. 1380 af 30. november 2017 (Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse 
mv. af husdyrbrug) er følgende gældende: En tilladelse eller godkendelse efter §§10-12 i lov om miljøgodkendelse 
mv. af husdyrbrug, der den 1. august 2017 ikke er bortfaldet efter de hidtil gældende regler bortfalder, hvis den 
ikke er udnyttet inden 6 år efter, at tilladelsen eller godkendelsen er medelt. Hvis en del af tilladelsen eller 
godkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen eller godkendelsen for denne del. Der er i denne sag tale om, 
at husdyrbruget frem til og med. 27. juni 2018 er omfattet af Svendborg Kommunes miljøgodkendelse af 9. marts 
2015, og herefter af denne godkendelse. Begge godkendelser er meddelt efter §12 i lov om miljøgodkendelse mv. 
af husdyrbrug, og det er derfor Svendborg Kommunes vurdering, at begge godkendelse omfattes af bestemmelsen 
om 6 års udnyttelsesfrist. 
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Hvis en godkendelse efter ibrugtagning ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på 
hinanden efterfølgende år, bortfalder den del af godkendelsen, som ikke har været udnyttet 
de seneste 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når der har været en produktion 
svarende til mindst 25 pct. af det tilladte eller godkendte. 
 
Godkendelsen gives på baggrund af de oplysninger som ansøger har sendt frem, den 
miljøtekniske redegørelse og på følgende vilkår: 

Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold  
 
1. Der må etableres to tilbygninger til den eksisterende fare- og drægtighedsstald  – 

tilbygningerne svarende til bygning 04 og 05 skal placeres som vist på bilag 1a. 
 

2. Tilbygningerne skal etableres i samme bredde (39m), væghøjde (3m), kiphøjde (9m) 
samt taghældning (150), som den eksisterende fare- og drægtighedsstald. 

 
3. Tilbygningen mod nord (bygning 4 på bilag 1a) må have et grundplan på 1.506 m2, og  

tilbygningen mod syd (bygning 5 på bilag 1a) må have et grundplan på 2.090 m2. 
 

4. Tilbygningerne skal opføres i samme farver og tilsvarende materialevalg, som den 
eksisterende fare- og drægtighedsstald. 

 
5. Der må etableres og placeres en fodersilo på 12,5m som vist på bilag 1a, bygning 12a. 

Fodersiloen skal etableres i samme farve og materialevalg, som den eksisterende 
fodersilo. 

 
6. Der må etableres og placeres en en gyllebeholder på 4.500 m3, som vist  på bilag 1a, 

bygning nr. 10. 
 

7. Senest samtidig med etablering af gyllebeholder nr. 10 på bilag 1a, skal alle dræn 
indenfor 15m fra gyllebeholderen være ført i lukkede rør.  

 
8. Den nye gyllebeholder skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning 

med indvendigt skørt.  
 
9. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.  

 
10. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om 

reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes 
straks herom. 

 
11. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på 

teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. 
Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på 
tilsynsmyndighedens forlangende. 
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Varetagelse af landskabelige hensyn 
 
12. Der skal etableres en stedse vedligeholdt beplantning vest, nord og syd om bygningerne 

nr. 02, 03, 04, 05 og den nye gyllebeholder nr. 10  jf. bilag 1a. Beplantningen skal bestå 
af 10 rækker med 2 rækker buske + 6 rækker træer + 2 rækker buske. Beplantningen 
skal være etableret senest 1 år efter, at de nye tilbygninger er etableret.  
 

13. Beplantningen skal bestå af både underplantning af buske, ammetræer, og blivende 
karaktergivende skovtræer. Mindst 20% af træerne skal udgøres af ammetræer, mens 
resten af træerne skal udgøres af blivende karaktergivende skovplantning. 
Underplantning kan vælges blandt følgende arter: alm. hvidtjørn, alm. hyld, alm. røn, 
hæg, dunet gedeblad, engriflet hvidtjørn, fuglekirsebær, hassel, navr, kalkved, seljepil, 
slåen, vildæble, vrietorn, æblerose og lign. Ammetræer kan f.eks. være arter af rødel, 
fuglekirsebær, poppel og skovtræer kan være eg, aks og bøg.  

 

Husdyrhold og staldanlæg 
 
14. Husdyrbruget skal være sammensat og staldindretningen udført på følgende måde: 

 
Dyrehold 
ANSØGT 

Stald- 
Type 

Stald-afsnit  Antal dyr Stipladser 
Dyre-
enheder 

Årssøer 
Løsgående, delvis 
spaltegulv, linespil 

Ny drægtigheds-
stald (05) 590 380 97,5 

Årssøer 
Kassestier, delvis 
spaltegulv, træk- 
og slip 

Ny farestald (04) 780 210 55,24 

Årssøer 
Kassestier, delvis 
spaltegulv, træk 
og slip 

Eksisterende 
farestald (02) 

570 174 40,37 

Årssøer 

Individuel 
opstaldning, delvis 
spaltegulv, træk 
og slip 

Eksisterende 
løbe- og 
drægtighedsstald 
(03) 

130 130 21,48 

Årssøer 
Løsgående, delvis 
spaltegulv, træk 
og slip 

Eksisterende 
løbe- og 
drægtighedsstald 
(03) 

440 266 72,71 

Årssøer 

Individuel 
opstaldning, delvis 
spaltegulv, træk 
og slip 

Ny løbestald 
(05) 

190 190 31,40 

Dyreenhe
der i alt 

    318,71 

Beregning af DE er foretaget ud fra husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit H 
 
15. Den samlede husdyrproduktion må ikke overstige 318,71 DE på årsplan. 
 
16. Husdyrholdet størrelse skal kunne dokumenteres ( f.eks. i form af effektivitetskontrol). 

Dokumentationen skal opbevares for minimum 5 år og skal kunne forevises ved tilsyn. 
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Drift af staldanlæg 
 
Gyllekøling 
17. Gyllekanalerne i staldbygning i eksisterende farestald, ny farestald og ny løbe- og 

drægtighedsstald i alt 2.189 m2 jf.,  skal forsynes med køleslanger, der forbindes med 
en varmepumpe. 

 
18. Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst  11,7 W/m2 

 
19. Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af årlig driftstid. 

Den årlige driftstid skal være mindst 8.760 timer. 
 
20. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm 

samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. 
Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk. 

 
21. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens 

vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. 
 

22. Ved udskiftning af varmepumpen skal dokumentation for køleeffekt på 
gyllekølingsanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift. 

 
23. Der skal indgå en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO certifikat eller 

tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang 
årlidt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: 

 
a. Afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet 
b. Alarmen samt sikkerhedsanordningen 
c. Kontrol af kølekredsens ydelsen 
d. Aflæsning og registrering af driftstimer. 
 

24. Enhver form for driftstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og 
varighed.Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på 
mere end 7 dage 

 
25. Registreringen fra logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt 

øvrige servicerapporter, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på 
tilsynsmyndighedens forlangende. 

Ventilation 
 
26. Ventilationssystemet og de tilhørende kanaler skal rengøres og vedligeholdes efter hvert 

hold dyr.  
 

27. Hvis der ikke er udført rengøring og vedligehold af ventilationssystemet og tilhørende 
kanaler skal dette føres i journal med angivelse af årsag og dato for manglende 
rengøring/vedligehold, samt dato for, hvornår den efterfølgende rengøring/vedligehold 
er gennemført. Der skal kunne fremvises dokumentation for regelmæssigt service på 
systemet. Journalen og dokumention skal opbevares for de seneste 5 år og skal kunne 
fremvises ved tilsyn. 

 
  



 

10 
 

Rengøring 
 

28. Der skal til hver en tid sikres en god staldhygiejne herunder, at stalde- og foderanlæg 
holdes rene og tørre. 

Foder 
 
 

29. Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. årsso x antallet af 
årssøer skal være mindre end 33212 kg N pr. år. 

 
N ab dyr pr. årsso” beregnes ud fra følgende ligning: 
N ab dyr pr årsso = ((FEso pr. årsso x gram råprotein pr. FEso) /6250) - 1,98 - (antal 
fravænnede pr. årsso x fravænningsvægt × 0,0257). 

 
30. Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr x antallet af årssøer skal 

være mindre end 7.586 kg P pr. år  
 

P ab dyr pr. årsso beregnes med følgende ligning: 
P ab dyr pr årsso = (FE pr. årsso x gram fosfor pr. FE)/1000 – 0,58 – (antal 

fravænnede pr. årsso x fravænningsvægt x 0,006 kg P pr. kg tilvækst). 

 
 
Egenkontrol 

31. Der skal føres en føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal 
fremgå: 

- antal årssøer 
- antal fravænnede pr. årsso  
- grise pr. årsso 
- fravænningsalder og -vægt 
- foderforbrug pr. årsso 
- det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FEso i de anvendte blandinger i 

henholdsvis drægtigheds og diegivningsperioden. 
- det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEso i foderblandingerne. 

 
32. N ab dyr og P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens 

oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder. 
  

33. Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, såfremt 
der anvendes hjemmeblandet foder.  

 
34. Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt 

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

 

Energi- og Ressourceforbrug 
 

35. Det årlige energi- og vandforbrug skal dokumenteres. Oplysningerne skal opbevares 
for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn. 

 
36. Senest 1 år efter gennemførelsen af udvidelsen skal en energikonsulent udarbejde 

en energirapport med henblik på at reducere energiforbruget på ejendommen 
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Oplag af olie 
 

37. Beholdere og tanke til opbevaring af olieholdige produkter skal placeres overdækket 
på en plan og tæt belægning, der er uigennemtrængelig for olieholdigt materiale, og 
i et kar eller lignende, der som minimum kan rumme hele beholderens eller tankens 
volumen. 

 
38. Overdækning og placering i kar eller lignende kan undlades, hvis der fra 

opsamlingskarret/tankpladsen er etableret afløb til offentligt spildevandssystem inkl. 
sandfang og olieudskiller med tilstrækkelig kapacitet til at kunne håndtere hele 
tankens volumen. 

 
39. Udluftningsrør og påfyldningsstuds skal være placeret indenfor opsamlingskarret. 

 
40. Olietanken skal sikres imod påkørsel af maskiner f.eks. ved en pullert eller lignende. 

 
41. Der skal være monteret en afriverkobling mellem tank og slange. Afriverkobling kan 

dog undlades, hvis tankpistolen ikke kan fastlåses. 
 

42. Hvis påfyldningsslangen kan nå udenfor tankpladsens belægning, skal der anvendes 
spildbakke ved påfyldningen. 

 
43. Selve tankpladsen skal være indrettet med en tæt belægning, der er 

uigennemtrængelig for olieholdigt materiale. En sten- eller flisebelægning er ikke at 
betragte, som en tæt belægning. Tankpladsen skal desuden være dimensioneret til 
tung trafik. 

 
44. Tankpladser skal være indrettet med fald mod afløb alternativt skal der anvendes 

spildbakke.  
 

45. Der hvor olie og olieholdige produkter opbevares og håndteres skal der forefindes 
opsugningsmateriale. 

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

opbevares og bortskaffes, som farligt affald. 
 

47. Senest 2 mdr. efter meddelelsen af denne miljøgodkendelse skal indretning af 
diseltank og tankplads være i overensstemmelse med de fastsatte vilkår. 

 
48. Der hvor olieholdige produkter opbevares og håndteres skal belægningen mindst én 

gang årligt kontrolleres for tæthed. Eventuelle utætheder skal straks repareres. 
 

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

 
50. Belægningen i kemikalierummet skal mindst én gang årligt kontrolleres for tæthed. 

Eventuelle utætheder skal straks repareres. 
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Gødningsopbevaring og –håndtering 
 

51. Der skal til hver en tid sikres, at der til husdyrproduktionen er en 
opbevaringskapacitet på mindst 9 måneder. 

 
52. Al håndtering af gylle skal foregå under opsyn. 

 

Driftsforstyrrelser og uheld 
 

53. Beredskabsplanen og dennes placering skal være kendt af husdyrbrugets ansatte og 
placeringen af beredskabsplanen skal være let tilgængelig. 

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

forlangende kunne fremvises med angivelse af seneste tidspunkt for revision. 

Støj 
 

55. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i 
dB(A) og målt i ethvert punkt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer 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) (referencelydtrykket 20 µPa). Tallene i parenteserne 
angiver referencetiden inden for den pågældende periode. 
 

56. 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 retningslinjer.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 gældende 
bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede 
laboratorier, certificerede personer. 
 
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 
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indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle støjdæmpende 
foranstaltninger, og et økonomisk overslag over de foreslåede ændringer. 

Skadedyr 
 

57. Der skal foretages en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af fluer på ejendommen. 
Bekæmpelsen skal være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Agro, 
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, tidligere Statens 
Skadedyrslaboratorium. 

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

opstår risiko for tilhold af skadedyr. 

Spildevand 
 

59. Al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en plads med en for spildevandet 
tæt belægning, og med afledning til en opsamlingsbeholder. 

 
60. Vaskepladsen skal mindst én gang årligt kontrolleres for tæthed. Eventuelle 

utætheder skal straks repareres. 
 

Affald 
 

61. Både ikke farligt og farligt affald skal opbevares sådan, der ikke er risiko for 
spredning af affaldsfraktionerne på ejendommen og sådan, at der ikke kan ske 
forurening af jord, grundvand eller overfladevand. 

 
62. Kadaverkappen skal placeres skyggefuldt og afskærmet sådan, at den ikke er synlig 

fra Stokkebækvej 

Ophør af drift  
 

63. Ved ophør af drift skal tilsynsmyndigheden orienteres skriftligt før ophøret indtræffer. 
 

64. Der skal udarbejdes en samlet plan for de tiltag, der skal foretages ved ophør af 
driften, herunder fjernelse af husdyrgødning, affald, maskiner mv., inden en given 
frist. Foranstaltningerne skal drøftes med og accepteres af tilsynsmyndigheden. 

Egenkontrol og dokumentation 
 

65. Vilkår med krav om dokumentation 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. 

 
66. Det skal registreres i driftsjournal, som skal opbevares i mindst 5 år og fremvises 

ved tilsyn, hvornår belægningen følgende steder 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 
• på vaskepladsen 
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Generelle forhold 

Ændringer og udvidelser 
 
Der må ikke ske ændringer eller udvidelser på husdyrbruget før dette er anmeldt til og 
eventuelt godkendt af Svendborg Kommune. Kommunen skal desuden hurtigst muligt 
orienteres om ændringer i ejerforhold. 

Underretningspligt 
 
Den der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til væsentlig 
forurening eller fare herfor, har pligt til straks at underrette alarmcentralen på tlf: 112 og 
Svendborg Kommune tlf: 6223 3000, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører 
væsentlig forurening eller indebærer fare herfor, jf. § 52 i Husdyrgodkendelsesloven.  

Retsbeskyttelse 
 
Vilkårene i denne godkendelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. § 40 stk. 1 
Husdyrgodkendelsesloven. Det betyder, at det som hovedregel ikke vil være muligt at stille 
nye krav til husdyrbruget inden for de første 8 år efter meddelelsen af godkendelsen, 
medmindre, der er lavet grundlæggende sagsbehandlingsfejl eller givet grundlæggende 
fejlagtige oplysninger, som nødvendiggør, at afgørelsen skal ændres. 
 
Husdyrbrugets egenkontrol er dog undtaget for retsbeskyttelsen, og tilsynsmyndigheden 
kan revidere denne for at forbedre husdyrbrugets kontrol med egen forurening, eller for at 
opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. § 53 stk. 2 i Husdyrgodkendelsesloven.  
 
Retsbeskyttelsesperioden regnes fra datoen for denne godkendelse. Påklages 
godkendelsen, regnes perioden fra den dato, hvor Miljøklagenævnet træffer afgørelse 
vedrørende klagen. 
 

Revurdering af godkendelse 
 
Virksomhedens miljøgodkendelse skal revurderes regelmæssigt og mindst hvert 10. år, dog 
skal første regelmæssige revurdering ske, når der er forløbet 8 år efter at husdyrbruget 
første gang blev godkendt, jf. § 41, stk. 3 i Husdyrgodkendelsesloven. 
 
Første revurdering skal foretages senest d. xxx måned 20XX (8 år efter at godkendelsen er 
meddelt) 
 
Der gøres opmærksom, at såfremt der offentliggøres BAT-konklusioner for så vidt angår IE-
husdyrbrug, skal kommunalbestyrelsen tage en godkendelse af et husdyrbrug op til 
revurdering, og tilrettelægge revurderingen sådan, at husdyrbruget kan overholde krav i 
BAT-konklusionen senest 4 år efter offentliggørelse i EU-tidende. 
 

Klagevejledning 
 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. § 76 i  
Husdyrgodkendelsesloven.  
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Klagen skal indgå senest 4 uger efter offentliggørelsen af godkendelsen. Du kan finde 
godkendelsen på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk, og klagefristen er 
dermed d. XX måned 20XX. (4 uger efter godkendelsen er annonceret) 
 
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 Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- 
og Fødevareklagenævnets hjemmeside. 
 
Når du klager skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr., som du betaler med 
betalingskort i Klageportalen. Virksomheder og organisationer 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 Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og 
Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Klager over godkendelser, der indeholder vilkår 
efter Husdyrgodkendelseslovens § 27 stk. 1 eller stk. 2 har opsættende virkning, medmindre 
Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 
 
Følgende personer og organisationer er klageberettigede i den aktuelle sag jf. § 84 stk. 1 
og 3, § 85 stk. 1,2,3,4, § 86 stk. 1 og 2, § 87 stk. 1 og 2 i Husdyrgodkendelsesloven: 
 
Ansøger 
 

• Holmskovgaard I/S v. Lars og Erik Andersen 
 
Parter inden for konsekvenszone på 569m 
 

• Holmskov Strand 10, 5874 Hesselager 
Vagn Larsen, Bredbjergvej 72, 5462 Morud 

• Holmskov Strand 12, 5874 Hesselager 
Alice Laursen, Sandholtvej 32, 5672 Broby, og Jan Rishave, Bjørnemosevej 4, 5700 
Svendborg 

• Holmskov Strand 14, 5874 Hesselager 
Jens Kjærulf Ruhnau og Lene E. Lundgaard Ruhnau, Vibyvej 5, 2740 Skovlunde 

• Holmskov Strand 16, 5874 Hesselager 
Axel Kjærulf Pedersen, Bøjdenvej 72, 5800 Nyborg 

• Holmskov Strand 18, 5874 Hesselager 
Hanne Helstrup Pedersen og Martin Ole Pedersen, Mellemager 41, 5750 Ringe 

• Holmskov Strand 20, 5874 Hesselager 
Per Vilhelm Schelbeck, Hunderupvej 204 B, 5230 Odense M 

• Holmskov Strand 22, 5874 Hesselager 
Peter Fisker Knold, Birkevænget 2, 5792 Årslev, Steffen Fisker Knold 

• Holmskov Strand 24, 5874 Hesselager 
Charlotte Hemmingsen Knold, Brovej 9, 5792 Årslev, Cecilie Knold, Bentzonsvej 52, 
3.TV, 2000 Frederiksberg, Christian Knold, Frederiksvej 20, 3.TV, 2000 
Frederiksberg 

• Holmskov Strand 26, 5874 Hesselager 
Ole Schmidt, Smallemålet 38, 5250 Odense SV 

• Holmskov Strand 28, 5874 Hesselager 
Lilli og Ole Callesen, Engkrogen 14, 5792 Årslev 
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• Holmskov Strand 30, 5874 Hesselager 
Anne Ortved og Henrik Bull Andersen, Annasvej 2, 4600 Køge 

• Holmskov Strand 32 og 34, 5874 Hesselager 
Peter Hermansen, Søbrinken 9, 5550 Langeskov 

• Holmskov Strand 36, 5874 Hesselager 
Ole Freund, Højmarken 6, 5491 Blommenslyst 

• Ladefogedvej 1, 5874 Hesselager 
Erik Lindegaard Andersen, Stokkebækvej 13, 5874 Hesselager og Lars Andersen, 
Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager 

• Ladefogedvej 3, 5874 Hesselager 
Kai Louis Juul Andersen, Jette Andersen og Mikkel Juul Andersen 

• Ladefogedvej 5, 5874 Hesselager 
Karl Anton Petersen 

• Ladefogedvej 7, 5874 Hesselager 
Emanuela-Adriana Gafencu, Vasile-Cezar Gafencu, Holmskovgaard I/S, 
Stokkebækvej 13, 5874 Hesselager 

• Ladefogedvej 13, 5874 Hesselager 
Gitte Bebe Krog Frederiksen, Ib Haugaard Frederiksen, Mathias Krog Frederiksen 

• Purreskovvej 45, 5874 Hesselager 
Stine og Thomas Brian Lilja, Gartnervænget 5, 5874 Hesselager, ejer af tilstødende 
matrikel 22b, Hesselager By, Hesselager 

• Purreskovvej 47, 5874 Hesselager 
Svendborg Spildevand A/S, Ryttermarken 21, 5700 Svendborg, ejer af tilstødende 
matrikel 22b, Hesselager By, Hesselager 

• Purreskovvej 49, 5874 Hesselager 
Axel Henrik Blixen-Finecke, Hesselagergårdsvej 20A, ejer af tilstødende matrikel, 
11a og 22a Hesselager By, Hesselager, Hesselagergård Godskontor, 
Hesselagergårdsvej 20, 5874 Hesselager 

• Purreskovvej 49 st. th, 5874 Hesselager 
Hanne Elise og Arne Madsen 

• Purreskovvej 49 st. tv, 5874 Hesselager 
Christina Dahl, Sylvester Høeg Dahl-Müller, Jonathan, Høeg Dahl-Müller, Henrik 
Høeg Müller 

• Stokkebæk Strand 2, 5874 Hesselager  
Torben Rytter Sæderup, Purreskovvej 21, 5874 Hesselager 

• Stokkebæk Strand 4, 5874 Hesselager  
Ingrid Heidmann Kristensen, Damskibsmolen, 1 st. tv., 5800 Nyborg 

• Stokkebæk Strand 6, 5874 Hesselager  
Mette Merete Møller, Nøddelunden 9, 6705 Esbjerg Ø 

• Stokkebæk Strand 8 5874 Hesselager  
Eva og Thomas Kjeld Sellebjerg Pedersen Hvolbek, Ediths Allé 16, 5250 Odense SV 

• Stokkebæk Strand 10, 5874 Hesselager 
Iben Piil Madsen og Anders Rytter Sæderup, Stokkebækvej 7, 5874 Hesselager 

• Stokkebæk Strand, 12, 5874 Hesselager 
Kirsten Flagstad og Søren Torpegaard Bech, Østerbrogade 80, 4 th, 2100 København 
Ø 

• Stokkebæk Strand 14, 5874 Hesselager 
Carsten Skov, Dyrehavevej 30, 1, 5800 Nyborg 

• Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager 
Anja Louise Otte Andersen og Lars Andersen 

• Stokkebækvej 13, 5874 Hesselager 
Elly Korsbak Andersen og Erik Lindegaard Andersen 

• Stokkebækvej 14, 5874 Hesselager 
Inge Marie Holmskov og Hans Thorkild Holmskov 

• Stokkebækvej 16B, 5874 Hesselager 
P.S. Skovbrug v. Susanna Hjerrild, Åløkkevej 3, 5854 Gislev, ejer af tilstødende 
matrikel 34æe, Hesselager By, Hesselager 
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• Stokkebækvej 17, 5874 Hesselager 
Ejes af Svendborg Kommune 

• Stokkebækvej 18, 5874 Hesselager 
Winnie Lisette Støttrup Rasmussen og Claus Fahlmann Støttrup Larsen, Faaborgvej 
32, 5854 Gislev 

• Stokkebækvej 20, 5874 Hesselager 
Maria Borreby Jespersen Pedersen og John Andy Lønberg Pedersen, Strandbakken 
10, 5700 Svendborg 

• Stokkebækvej 22, 5874 Hesselager 
Niels Christian Thomasen, Tuskærvej 30, 8300 Odder 

• Stokkebækvej 24, 5874 Hesselager 
Karin Søndergaard, Idrætsvej 7B, 5300 Kerteminde 

• Strandlyst Strand 1, 5874 Hesselager 
Boye Nielsen, Mosegårdsvej 14, 5000 Odense C 

• Strandlyst Strand 2, 5874 Hesselager 
Bjarne Stentoft Poulsen og boet efter Birthe Poulsen, Odensevej 40, 5772 
Kværndrup. 

• Strandlyst Strand 3, 5874 Hesselager 
Anders Knudsen, Hovangsvej 71, 9500 Hobro og Thomas Knudsen, Lahnsgade 65, 
5000 Odense C 

• Strandlyst Strand 4, 5874 Hesselager 
Nanna Jakobsen Takatomi, Linde Allé 9, 5700 Svendborg 

• Strandlyst Strand 5, 5874 Hesselager 
Birgitte Krogsgaard Madsen, Vangevej 15, 7000 Fredericia 

• Strandlyst Strand 6, 5874 Hesselager 
Paul Nissen, Damskibsmolen 5, 1tv., 5800 Nyborg 

• Strandlyst Strand 7, 5874 Hesselager 
Karna Margrethe Mortensen og Erik Mortensen, Lillemarksvej 1B, 5750 Ringe 

• Strandlyst Strand 8, 5874 Hesselager 
Charlotte Nørregaard, Østre Kirkevej 6M, 4000 Roskilde, Kurt Nørregaard, 
Helligkorsvej 93, 4000 Roskilde, Lars Nielsen Nørregaard, Skovdalsvej 13, 4600 
Køge 

• Strandlyst Strand 9, 5874 Hesselager 
Max Jørgensen, Toften 10, 5220 Odense SØ og Steen Jørgensen, Hestehøjvej 137, 
5260 Odense S 

• Strandlyst Strand 10, 5874 Hesselager 
Lotte Mathilde Saxdorff Brinkmann, Stadionvej 121, 5200 Odense V, niles Kring, 
Stadionvej 121, 5200 Odense V, Grundejerforeningen Strandlyst Strand, Strandlyst 
Strand 10, 5874 Hesselager 

• Strandlyst Strand 11, 5874 Hesselager 
Lone Gissum Fog, Nørholm Allé 11, 2770 Kastrup 

• Strandlyst Strand 12, 5874 Hesselager 
Henriette Pagh Kohl og Bjarne Kohl, Moltkesvej 10, 2000 Frederiksberg 

• Strandlyst Strand 13, 5874 Hesselager 
Bjarne Aaby, Ågårdsvej 9, 5874 Hesselager 

• Strandlyst Strand 14, 5874 Hesselager 
Jens Bundgaard Rasmussen, Stationsvej 64 H, 5792 Årslev 

• Strandlyst Strand 15, 5874 Hesselager 
Benthe Solvejg Gudman Povlsen, Ulriksholmvej 37, 5300 Kerteminde 

 
Øvrige til orientering – partshørt i forbindelse med miljøgodkendelse fra 2015 
 

• Ladefogedvej 11, 5874 Hesselager 
Niels Bolt, Annette Eshøj, Line Bolt Eshøj 

• Stokkebæk Strand 16, 5874 Hesselager 
Tina Kirkegård, Malene Kirkegård, Flemming Aaby, Gryagervej 32, 5884 Gudme 
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• Stokkebæk Strand 18, 5874 Hesselager 
Jane Nanette Wedel Oddersborg, Møllevej 19, 5874 Hesselager 

• Stokkebæk Strand 24, 5874 Hesselager 
Vagn Heiberg og Kia Marie Heiberg 

 
Foreninger og organisationer 

• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk  
• Styrelsen for Patientsikkerhed, syd@sst.dk  
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  
• Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, husdyr@ecocouncil.dk 
• Friluftsrådet, v. Christian Jensen, sydfyn@friluftsraadet.dk  
• Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, mail@dkfisk.dk    
• Ferskvandsfiskeriforeningen, Niels Barslund, Vormstrupvej 2, 7541 Haderup, 

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• (Miljøstyrelsen, MST@mst.dk) 

 
Orientering om denne afgørelse er sendt til alle ovenstående, og  til ansøgers konsulent Max 
Jakobsen samt lokalforeningen af Dansk Ornitologisk Forening (svendborg@dof.dk). 
 

Søgsmål 
Ønskes godkendelsen prøvet ved domstolene efter § 90 i Husdyrgodkendelsesloven, skal 
sagen være anlagt senest 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. 
 
Fristen for at anlægge søgsmål er d. XX måned 20XX (6 måneder efter godkendelsen er 
meddelt). 
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Miljøteknisk redegørelse 
 
Som nævnt i indledningen er husdyrproduktionen på ejendommen Stokkebækvej 12, 5874 
Hesselager, tidligere miljøgodkendt efter husdyrgodkendelsesloven med Svendborg 
Kommunes miljøgodkendelse fra d. 9. marts 2015. Denne miljøgodkendelse blev ophævet 
af Miljø- og Fødevareklagenævnet med virkning ét år fra klagenævnets afgørelse, og 
hjemvist til fornyet behandling i kommunen.  
 
Da de indsendte klager ikke havde opsættende virkning har ansøger udnyttet den meddelte 
miljøgodkendelse med tilhørende byggetilladelse fra 2015, og det ansøgte byggeri er 
dermed lovligt etableret og produktionen i drift på tidspunktet for meddelelsen af 
nærværende miljøgodkendelse. 
 
Svendborg Kommune har med denne miljøgodkendelse udført en fornyet behandling af 
ansøgers tilrettede ansøgning, der er indsendt i juli 2017. Miljøgodkendelse efter 
husdyrlovens §12 omfatter den samlede husdyrproduktion og tilhørende staldanlæg mv.  
 
Denne miljøredegørelse danner grundlag for de vilkår, der meddeles i godkendelsen. 
Udgangspunktet for redegørelsen er den indsendte ansøgning om godkendelse af 
husdyrbruget. 

Grundforhold 

Ansøger og ejerforhold 
Ansøger og ejer pt. er Holmskovgård I/S ved Erik og Lars Andersen. 
 
Under samme interessentselskab Holmskovgård I/S og CVR-nummer ejer ansøger også 
husdyrproduktionen på Stokkebækvej 13. Den tilladte produktion på denne ejendom er 16,9 
DE. 
 
Ansøger lejer desuden ejendommen på Purreskovvej 42, hvor der er en tilladt 
husdyrproduktion af smågrise og slagtesvin (– i alt 248 DE jf. dyreenhedsberegning april 
2012. Produktionen er vurderet efter husdyrlovens anmeldeordning om udvidelse i 
eksisterende stalde). Produktionen indgår under samme interessentselskab Holmskovgård 
I/S og under samme CVR-nummer. 
 
Det er kun på ejendommen Stokkebækvej 12, der søges om udvidelse af 
husdyrproduktionen. 
 
Ifølge Miljøstyrelsens vejledning skal en miljøgodkendelse efter husdyrloven, som 
udgangspunkt kun omfatte anlæg på den ejendom, som ansøgningen vedrører. Der kan dog 
være tilfælde, hvor staldanlæg må betragtes som ét anlæg, selvom staldene er placeret på 
hver sin ejendom.  
 
Hvis staldanlæg på forskellige ejendomme skal vurderes, som et samlet anlæg, skal 
anlæggene ejes af samme ejer, og det skal teknisk og forureningsmæssigt ikke være muligt 
at adskille de to produktionsanlæg. 
 
Afstanden til produktionen på Stokkebækvej 13 er ca. 150m, og til Purreskovvej 42 ca. 
670m. 
 
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at det er muligt at vurdere miljøpåvirkningen fra 
de 3 ejendomme hver for sig. Derfor betragtes de tre ejendomme som selvstændige 
produktioner, og denne godkendelse omfatter kun produktionen på Stokkebækvej 12, 5874 
Hesselager. 
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Erik og Lars Andersen ejer sammen husdyrproduktionen på Stokkebækvej 12, og 
miljøgodkendelsen meddeles derfor til Erik og Lars Andersen. Det samlede ansvar for, at 
husdyrproduktionen placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med denne 
godkendelse samt, at de ansatte på ejendommen er bekendt med godkendelsens vilkår, 
ligger samlet hos begge ejere. I det daglige er det dog Lars Andersen, der er driftsansvarlig 
for husdyrproduktionen på Stokkebækvej 12. 

Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 
 
Ansøgers oplysninger 
Ejendommen er placeret i landzone ca. 2,5 km øst for Hesselager. 
 
I forbindelse med udvidelsen opføres der nye staldafsnit i direkte tilknytning til eksisterende 
sostalde. 
 
De eksisterende sostalde består af en farestald, løbestald og drægtighedsstald. De nye 
staldafsnit bygges i direkte tilknytning hertil således, at farestalden udvides mod nord og 
løbe- og drægtighedsstaldene udvides mod syd. 
 
Nye staldafsnit bygges i samme byggestil som eksisterende sostalde med samme væghøjde 
(3 meter), samme kiphøjde (9 meter), samme bredde (39 meter) og samme taghældning 
(15o). 
 
Grundplan for ny farestald (9 meter x ca. 38,6 meter): 1.506 m2. 
Grundplan for nye løbe- og drægtighedsstalde (39 meter x ca. 53,6 meter): 2.090 m2. 
 
Dermed udvides de eksisterende sostalde i alt med ca. 3.596 m2. både de eksisterende og 
nye stalde er beklædt med elementer af sort granit og tagpladerne er grå fibercementplader. 
 
Der plantes en 3-rækket afskærmende beplantning vest for sostaldene. Endvidere bliver der 
etableret en jordvold hhv. nord og syd for gavlene på sostaldene. Jordvoldene vil være 
beklædt med græs og have en højde på 2-3 meter. 
 
Topografien i området, beplantningen og jordvoldene betyder, at staldanlægget ikke virker 
skæmmende i lokalområdet. Hvilket også sikres ved at, der ligger en nåleplantage imellem 
staldanlægget og sommerhusområdet ca. 300 meter mod øst. 
 
Der er ikke andre placeringsmuligheder af de nye staldafsnit. Den bedste placering er i 
direkte tilknytning til eksisterende stalde. 
 
Ud over nye sostalde bygges der også en ny gyllebeholder på 4.500 m3. Den nye 
gyllebeholder placeres imellem den eksisterende gyllebeholder og sostaldene. Der vil være 
mindst 10 meter imellem sostalde og gyllebeholder. 
 
Følgende matrikler er tilknyttet ejendommen: 
 

Ejerlav Matrikel 
Hesselager By, Hesselager 11d 
Hesselager By, Hesselager 34a 

 
Bilag 1a viser et oversigtskort med placeringen af driftsbygningerne. 
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Kommunens vurdering 
I forhold til den ansøgte placering foretages der i det efterfølgende en vurdering af om 
husdyrlovens afstandskrav kan overholdes. Samtidig redegøres der for overvejelser 
omkring valg af alternative placeringer. 
 
Der er ved vurdering af de faste afstandskrav taget udgangspunkt i det ansøgte og 
etablerede byggeri bestående af de to tilbygninger til staldbygning nr. 13 jf. bilag 1, én 
gyllebeholder og en etableret kornsilo: 
 
Afstandskrav i forhold til Husdyrlovens § 6 og § 20 
 

Afstandsforhold fra nærmeste anlæg og til 
nærmeste nabo 

Afstand 
(m) 

Afstandskrav  
§ 6/§ 20 (m) 

Byzone eller sommerhusområde*. 348 50/300 

Samlet bebyggelse i landzone mv** 
(Lokalplanlagt område til rekreativt formål) 1.190 50/300 

Enkeltbolig (Stokkebækvej 14) 105  50/ - 
* Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. 
** Samlet bebyggelse i landzone mv. eller område i landzone, der i en lokalplan er udlagt til boligformål, blandet 
bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. 
 
Alle områder og boliger, der fremgår af ovenstående tabel fremgår af nedenstående 
oversigtskort: 
 

 
 
 
Nærmeste enkeltliggende bolig uden landbrugspligt er Stokkebækvej 14, 5874 Hesselager, 
der ligger øst for Stokkebækvej 12. Afstanden fra de staldanlæg, hvor udvidelsen etableres, 
til boligen på Stokkebækvej 14, er ca. 105 m. Ansøger ejer Stokkebækvej 13, som desuden 
er en landbrugsejendom. 
 
Nærmeste område, der er omfattet af afstandskravet for ” samlet bebyggelse” er placeret 
nordøst for og ca. 1,2 km fra husdyrbruget. Området er omfattet af lokalplan nr. 52, der 
udlægger området til offentligt formål ved Klintholm (rekreativt/fritidsformål). Nærmeste 
egentlige bolig, der er en del af en samlet bebyggelse er Hesselagergårdsvej 1, der ligger 
ca. 1,6km vest for husdyrbruget. Afstandskravet til både område og samlet bebygggelse er 
overholdt. I forhold til miljøgodkendelsen fra 2015 er der ændret på nærmeste samlede 
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bebyggelse, som på daværende tidspunkt blev angivet til Stokkebæk Strand 2. Denne bolig 
er nu en del af det kommuneplanlagte sommerhusområde øst for husdyrbruget. 
Der gøres opmærksom på, at der i området er udlagt flere lokalplanlagte områder – se bilag 
2 for placering. Disse lokalplanområder er udlagt til tekniske anlæg, og er dermed ikke 
omfattet af afstandskravet til ”samlet bebyggelse”.  
 
Nærmeste sommerhusområde ligger ca. 348m øst for staldanlægget, og afstandskravene 
jf. husdyrgodkendelseslovens §6 er overholdt. 
 
Samlet kan det konkluderes, at alle afstandskrav jf. husdyrgodkendelseslovens §6 til de 
nærmeste omkringliggende boliger og områder er overholdt. 
 
Afstandskrav i forhold til Husdyrlovens § 8 
 
Afstandskravene i husdyrlovens §8 gælder for alt nyt byggeri. Det betyder, at der i forhold 
til vurderingen af afstandskravene er taget udgangspunkt i tilbygningerne mod nord og syd, 
samt den nye gyllebeholder. 
 
Svendborg Kommune gør opmærksom på, at ved etablering af det nye byggeri er det 
ansøgers ansvar at sikre, at alle lovmæssigt bestemte afstandskrav er overholdt 
medmindre, der er meddelt dispensation fra kravene. 
 

Afstandsforhold fra nye staldanlæg og 
gyllebeholder. 

Afstand 
(m) 

Afstands-krav 
(m) 

Fælles vandindvindingsanlæg  3.100 50 
Enkelt vandindvindingsanlæg (egen boring) 50 25 
Vandløb 550 15 
Sø 500 15 
Dræn 15 15 
Offentlig vej/ privat fællesvej 30 15 
Levnedsmiddelvirksomhed >25 25 
Naboskel 40 30 
Beboelse på samme ejendom 45 15 

 
Dræn 
 
Placeringen af hoveddræn, rør til bortledning af tagvand samt gennemløbsbrønde fremgår 
af det efterfølgende kort.  
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Kort over placering af hoveddræn og rør til tagvand på Stokkebækvej 12. 
 
Ansøger har oplyst, at det hoveddræn, der løber mod syd på den højre side af den nye 
gyllebeholder er lukket. Gennemløbsbrønden, der er placeret ved ladebygningen ( nr. 17 på 
kortbilag 1a) – er ifølge ansøger etableret med en 30 cm opkant og betonlåg.  
 
Det oplyses desuden, at ved meddelelsen af miljøgodkendelsen ledes tagvand fra halmladen 
( bygning nr. 17 på bilag 1a) til åbne overfladedræn. Inden den nye gyllebeholder etableres, 
oplyser ansøger, at tagvandet på den vestlige side af drænrørene vil blive ledt til lukkede 
drænrør. 
 
Svendborg Kommune betragter gennemløbsbrønden, som en del af drænsystemet, men 
vurderer dog samtidig, at selve brønden er et lukket system, dvs. der kan ikke - pga. 
brøndens opkant og betonlåg - ledes overfladevand eller regnvand direkte til brønden. Da 
hoveddrænet på højre side af den nye gyllebeholder samtidig er lukket, og overfladedrænet 
på den vestlige side af halmladen vil blive lukket vurderer Svendborg Kommune, at 
afstandskravet på 15 m til dræn er overholdt. Svendborg Kommune stiller vilkår om, at alle 
dræn indenfor 15 m fra gyllebeholderen skal lukkes senest samtidig med etableringen af 
den nye ansøgte gyllebeholder. 
 
Øvrige krav 
 
I forhold til nærmeste fælles vandindvindingsanlæg er der målt til Hesselager Stations Bys 
vandværk. Der er egen boring på ejendommen – placeringen fremgår af bilag 1a.  
 
Nærmeste vandløb løber ca. 550 m nordvest for den nordligste tilbygning, og nærmeste sø 
ligger ca. 500 m vest for tilbygningerne.  
 
Nærmeste naboskel ligger ved Stokkebækvej 13, og afstanden er ca. 40 m. Afstanden til 
beboelse på samme ejendom er ca. 45 m. 
 
Afstanden til levnedsmiddelvirksomhed er ikke målt, men det kan konstateres, at afstanden 
er større end 25 m. 
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Svendborg Kommune vurderer, at alle øvrige afstandskrav i lovens § 8 er overholdt. 
 
Alternative placeringer  
 
Ansøgers oplysninger 
Ansøger oplyser, at den bedste placering er i direkte tilknytning til eksisterende stalde. 
 
Ifølge ansøger er eneste  alternative placering at bygge de nye stalde parrallelt med de 
eksisterende sostalde (mod vest). Ansøger vurderer dog, at denne placering vil ødelægge 
logistikken på ejendommen (flytning af søer imellem staldafstnittene). Desuden vil det 
kræve en stor jord-rondering, da terrænet vest for staldanlægget ligger 3-4 meter højere. 
 
Kommunens vurdering 
Svendborg Kommune vurderer, at en placering parallelt med og vest for den eksisterende 
driftsbygning er en mulighed, der skal belyses jf. det efterfølgende kortbilag. 
 

 
Kort over alternativ placering af ansøgt stald på Stokkebækvej 12 
 
Placeringen vest for de eksisterende driftsbygninger vil betyde, at den nye bygning skal 
graves ind i bakken. Mængden af jord, der skal flyttes, og økonomi forbundet med dette er 
ikke vurderet.  
 
Placeringen skal desuden tage hensyn til en eksisterende nedgravet højspændingsledning.  
 
Placeringen af højspændingsledningen, og det skrånende terræn vil sandsynligvis betyde, 
at den nye staldbygning ikke kan placeres indenfor 20 m fra de eksisterende bygninger, og 
heller ikke i samme niveau. Særligt niveauforskellen vil betyde, at det kan være svært at 
efterleve kommuneplanens indsats om, at byggeri i området skal placeres lavt i terræn. 
Dette uddybes nærmere i afsnittet om de landskabelige hensyn. 
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Den alternative placering vil betyde, at lugtbelastningen flyttes længere væk fra de 
nærmeste boliger og sommerhusområdet mod øst, hvilket har betydning for, at 
husdyrlovens lugtgenekriterier kan overholdes. 
 
I afsnittet om varetagelse af hensynet til landskabet uddybes den landskabsmæssige 
påvirkning og begge placeringer inddrages i vurderingen. 
 
 
Fastsættelse af vilkår 

 
• Der må etableres to tilbygninger til den eksisterende fare- og 

drægtighedsstald  – tilbygningerne svarende til bygning 04 og 05 skal 
placeres som vist på bilag 1a. 
 

• Tilbygningerne skal etableres i samme bredde (39m), væghøjde (3m), 
kiphøjde (9m) samt taghældning (150), som den eksisterende fare- og 
drægtighedsstald. 

 
• Tilbygningen mod nord (bygning 4 på bilag 1a) må have et grundplan på 

1.506 m2, og  tilbygningen mod syd (bygning 5 på bilag 1a) må have et 
grundplan på 2.090 m2. 

 
• Tilbygningerne skal opføres i samme farver og tilsvarende materialevalg, som 

den eksisterende fare- og drægtighedsstald. 
 

• Der må etableres og placeres en fodersilo på 12,5m som vist på bilag 1a, 
bygning 12a. Fodersiloen skal etableres i samme farve og materialevalg, som 
den eksisterende fodersilo. 

 
• Der må etableres og placeres en en gyllebeholder på 4.500 m3, som vist  på 

bilag 1a, bygning nr. 10. 
 

• Senest samtidig med etablering af gyllebeholder nr. 10 på bilag 1a, skal alle 
dræn indenfor 15m fra gyllebeholderen være ført i lukkede rør.  

 
• Den nye gyllebeholder skal forsynes med fast overdækning i form af 

teltoverdækning med indvendigt skørt.  
 

• Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens 
opståen.  

 
• Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale 

om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden 
underrettes straks herom. 

 
• Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på 

teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for 
reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og 
forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 
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Varetagelse af hensyn til landskab 
Ifølge husdyrgodkendelsesloven skal hensynet til de landskabelige værdier varetages ved 
godkendelse af et husdyrbrug. De landskabelige værdier omfatter bl.a. naturværdier, 
kulturhistoriske, rekreative, geologiske værdier, samt landskabets æstetik og fortælleværdi. 
 
Ansøgers oplysninger 
De nye staldafsnit bygges i samme byggestil som de eksisterende sostalde dvs. samme 
væg- og kiphøjde, bredde og taghældning. Desuden er både de eksisterende og nye stalde  
beklædt med elementer af sort granit og tagpladerne er grå fibercementplader. 
 
Det foreslås, at der plantes en 3-rækket afskærmende beplantning vest for sostaldene. 
Endvidere bliver der etableret en jordvold hhv. nord og syd for gavlene på sostaldene. 
Jordvoldene vil være beklædt med græs og have en højde på 2-3 meter. 
 
Ansøger vurderer, at topografien i området, beplantningen og jordvoldene betyder, at 
staldanlægget ikke virker skæmmende i lokalområdet, hvilket også sikres ved, at der ligger 
en nåleplantage imellem staldanlægget og sommerhusområdet ca. 300 meter mod øst. 
 
Desuden har ansøger oplyst, at ejendommens driftsbygninger er placeret udenfor: 
 

• Fortidsmindebeskyttelseslinie 
• Skovbyggelinie 
• Fredede områder 
• Natura 2000 områder 
• Særlige kulturhistorisk beskyttelsesområder 
• Særlige landskabelige og geologisk beskyttelsesområder 
• Biologiske interesseområder 

 
Ejendommen er placeret indenfor et større sammenhængende landskabsområde.  
 
Kommunens vurdering 
Da der er tale et allerede etableret byggeri vil der i forbindelse med vurderingen af 
landskabspåvirkningen være mulighed for at belyse de faktiske forhold. I det efterfølgende 
fremgår et oversigtskort for henholdsvis før og efter etableringen af det ansøgte byggeri.  
 
 

          
Luftfoto 2015      Luftfoto 2017 
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Kommunens vurdering af om det ansøgte byggeri påvirker landskabet væsentligt foretages 
ud fra følgende kriterier: 
 

• Vurdering af om der er tale om erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri. 
• Etablering i tilknytning til de eksisterende driftsbygninger. 
• Bygge- og beskyttelseslinier. 
• Påvirkning af naturområder. 
• Påvirkning af kulturhistoriske værdier mv. 
• Påvirkning af landskab. 
• Fysisk planlægning i kommuneplanen. 

 
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri 
 
Ifølge Miljøstyrelsens vejledning vil de fleste driftsbygninger på en landbrugsejendom anses 
for at være erhvervsmæssigt nødvendige. Meget store landbrugsbygninger med industriel 
karakter eller fællesanlæg, der knytter sig til driften på flere ejendomme, anses dog ikke 
som erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommen. 
 
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at stort landbrugsbyggeri, som udgangspunkt vil 
knytte sig til husdyrproduktioner over 500 DE.  
 
Der er i godkendelsen søgt om at udvide dyreholdet fra 200,3DE til i alt 359,7DE, og der i 
den forbindelse brug for ekstra stald- og opbevaringskapacitet. På baggrund af størrelsen 
af husdyrproduktionen og de bygninger, der er søgt om at etablere, vurderer Svendborg 
Kommune, at der ikke er tale om landbrugsbyggeri, der har væsentlig industriel karakter. 
Det ansøgte driftsbygninger vurderes derfor at være erhvervsmæssigt nødvendigt. 
 
Etablering i tilknytning til de eksisterende driftsbygninger. 
 
Det ansøgte byggeri placeres i forlængelse af- og dermed i direkte tilknytning til de 
eksisterende driftsbygninger. Gyllebeholderen placeres 10m fra og dermed i tilknytning til 
de eksisterende driftsbygninger.  
 
Placeres de nye driftsbygninger parallelt med de eksisterende bygninger vil dette - pga. en 
nedgravet højspændingsledning - betyde, at bygningen sandsynligvis placeres mere end 
20m fra de eksisterende bygninger.  
 
Det er dog kommunens vurdering, at bygningsmassen vil fremstå samlet uanset om 
bygningerne placeres som ansøgt eller som vist på den alternative placering. 
 
Ifølge Miljøstyrelsens vejledning skal erhvervsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri, der 
opføres i tilknytning til den hidtidige bebyggelse på en ejendom, som udgangspunkt uden 
videre godkendes medmindre afgørende landskabelige hensyn taler imod. 
 
I de efterfølgende afsnit redegøres der for den landskabelige påvirkning. 
 
Bygge- og beskyttelseslinier 
 
Placeringen af det ansøgte byggeri, skal vurderes i forhold til bygge- og beskyttelseslinier 
efter naturbeskyttelsesloven og planloven. 
 
Hverken den ansøgte eller alternative placering berøres af bygge- eller beskyttelseslinier. 
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Påvirkning af naturområder 
 
De nærmeste naturområder er en C-målsat mose, der ligger ca. 470m mod vest og to 
potentiel ammoniakfølsomme skove, der ligger henholdsvis ca. 300m mod øst og 400m mod 
nordøst. 
 
Svendborg Kommune vurderer, at ingen af disse naturområder – set fra et landskabsmæssig 
udgangspunkt – vil påvirkes af etableringen af det ansøgte byggeri. 
 
Der er under afsnittet om ammoniak foretaget en vurdering af ammoniakdepositionen til de 
pågældende naturområder. Samlet er det vurderet, at ingen af naturområderne påvirkes 
væsentligt. 
 
Påvirkning af kulturhistoriske værdier mv. 
 
Etableringen af de nye staldbygninger ligger både i forhold til den ansøgte og alternative 
placering uden for beskyttelsesområder for særlig kulturhistorie og fredninger.  
 
Påvirkning af landskab og Fysisk planlægning i kommuneplanen 
 
Svendborg Kommune foretog en landskabsanalyse i 2010-11, i forbindelse med 
forarbejderne til kommuneplan 2013-25, og disse oplysninger og retningslinier er overført 
til kommuneplan 2017-2029. Ifølge denne ligger området, hvor ejendommen og de nye 
bygninger ønskes placeret indenfor landskabsområdet Vormark Moræneflade i område 
14.M3, og indenfor kystnærhedszonen og kystforlandet, se kort nedenfor. 
 

 
Kortudsnit fra Svendborg Kommuneplan 2017-29, med sort prik over Stokkebækvej 12. 
 
På baggrund af landskabskarakteranalysen beskrives i det efterfølgende områdets karakter, 
samt kommuneplanens strategi, indsats, og retningslinier for området. 
 
Landskabets karakter – Landskabsområde Vormark Moræneflade - område 14.M3 
 
Landskabsområde Vormark Moræneflades terræn er bølget til blødt storbakket og ned mod 
kysten med et overordnet fald mod kystlinjen. Landskabet er åbent og præget af 
forholdsvist store og intensivt dyrkede marker, brudt af sporadisk bevoksede diger, der 
samlet set giver et transparent landskabsrum, med mulighed for udsyn hen over større dele 
af landskabet.  
 
Landskabsrummet vurderes som værende af middelstor til stor skala, og områdets 
landbrugsbyggerier er af middelstor skala. 
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Nær kysten danner bevoksningen omkring områdets sommerhusområder en grøn barriere, 
som skærmer for den visuelle sammenhæng mellem land og vand. Fra de øvre dele af 
kystforlandet opnås den visuelle sammenhæng mellem land og vand henover disse 
bevoksninger. 
Området hvor husdyrproduktionen på Stokkebækvej 12 ligger, tilhører delområde ’Nord for 
Purreskov’. Delområdets karakterstyrke vurderes at være karakteristisk, mens tilstanden 
vurderes at være god. 

Landskabskarakterens oprindelse som gårdlandskab aflæses stadig i landskabet dog med 
de ændringer, som knytter sig til landbrugsområder i almindelighed – større markfelter, 
tilbygninger til landbrugsbyggeriet, udvidelse af landsbyerne m.v. Samspillet mellem 
naturgrundlag og arealanvendelse aflæses ligeledes tydeligt i området med gårde 
beliggende på den bølgede moræne. Med udgangspunkt i den udvikling som op igennem 
tiden har sløret oprindelsen, vurderes området som karakteristisk. 

De visuelle sammenhænge, som præger landskabet gør området sårbart overfor nye anlæg. 
Landskabet rummer imidlertid en bevoksning, som kan bruges til at sikre at nye anlæg 
indpasses i den eksisterende karakter. 

Kommuneplanens strategi og indsats for delområdet nord for Purreskov – 14.M3 
 
Der er fastsat følgende strategi og indsats for delområdet ’Nord for Purreskov’ er i 
kommuneplanen: 

 
 
Kommuneplansretningslinier for kystforland, kystnærhedszone og landskabsbeskyttelse 
 
Ejendommen Stokkebækvej 12 ligger indenfor kommuneplanlaget kystforland, se kort 
nedenfor. 
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Placering af kommuneplanlaget kystforland i forhold til Stokkebækvej 12. 
 
I kystforlandet skal det ved byggeri sikres, at den visuelle sammenhæng mellem land og 
vand, mellem modstående kyster, og på langs af kystlinien varetages. 
 
Husdyrbruget ligger desuden indenfor den i planloven udpegede kystnærhedszone, der er 
en 3 km bred zone langs hele kysten i Danmark. I kystnærhedszonen kan der kun 
planlægges for anlæg, hvis der foreligger en planlægningsmæssig eller funktionel 
begrundelse for en kystnær placering, og der tages særlige landskabelige hensyn. En 
funktionel begrundelse kan efter Svendborg Kommunes vurdering være et nyt byggeri i 
tilknytning til et allerede etableret staldanlæg. 
 
Som ovenfor beskrevet ligger ejendommen desuden indenfor et landskabsområde der skal 
beskyttes, hvilket betyder, at:  
 

• Ikke erhvervsmæssigt landbrugsbyggeri, som er omfattet af husdyrgodkendelsesloven, og 
erhvervsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri kan etableres i tilknytning til eksisterende 
bebyggelse under hensyn til landskabets skala, visuelle sammenhæng, terræn, eksisterende 
bevoksning og karaktergivende strukturer. 

 
Visualisering af landbrugsbyggeri 
 
For at kunne vurdere placeringen af det ansøgte byggeri i henhold til kommuneplanens 
retningslinier, strategi og indsats for området, er der foretaget en række ikke-målfaste 
visualiseringer, se de efterfølgende fotos fra området.  
 
Foto 1 nedenfor er et oversigtskort med angivelse af fotopunkter for visualiseringerne. 
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Foto 1. Oversigtskort med angivelse af fotopunkter for visualiseringerne. 
 
Foto 2. Eksisterende bygninger ved Stokkebækvej 12  

 
Landbrugsejendommene set fra Stokkebækvej ved Ladefogedvej. Bemærk at det landskabelige 
værdifulde kik til Storebælt og Langeland ikke fremtræder tydeligt på fotos grundet diset vejr. Til 
venstre ses kastanjealléen ved Stokkebækvej 13. 
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Foto 3. Ansøgt placering af tilbygninger ved Stokkebækvej 12 - visualiseret 

 
 
 
Foto 3a – Faktiske forhold 5. april 2017 inkl. ansøgte tilbygninger 

 
 
 
Foto 4. Ansøgt placering med beplantning - visualiseret 
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Foto 5. Alternativ placering vest for og parallelt med den eksisterende bygning - visualiseret 

 
 
Foto 6. Alternativ placering med beplantning - visualiseret 

 
 
Vurdering af landskabspåvirkning 
 
Den eksisterende landbrugsejendom ses primært fra Stokkebækvej på vej mod den 
offentlige strand og sommerhusområdet ved Stokkebæk – se foto 1. Terrænet er faldende 
fra Stokkebækvej/Ladefogedvej (kote 20) og ned mod kysten (kote 0). De eksisterende 
bygninger ligger ca. i kote 12-15. Ejendommen opleves i dag som en middelstor moderne 
landbrugsejendom, hvor de eksisterende bygninger bryder horisontlinjen og udsynet til en 
del af Storebælt og Langeland – se foto 2. 
 
Nord for ejendommen ligger Stokkebækvej 13, som er en ældre og mindre 
landbrugeejendom med en ca. 100 m lang karakteristisk og tidstypisk 10-14 m kastanje-
allé (etableret ca. 1940). Kastanjetræerne bryder ligeledes udsigten til Storebælt – se foto 
2. 
 
Etablering af det ansøgte byggeri vil betyde, at den samlede bygningsmasse vil fremstå 
markant og tydeligt i landskabet, og udsynet til Storebælt og Langeland fra Stokkebækvej 
reduceres yderligere. Samlet vil påvirkningen af landskabet øges – se foto 3 og 3a. 
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Fra vandet og ind mod land vil bygningernes øverste tagflade bryde horisontlinjen. De vil 
fremstå synlige, men ikke markante på grund af det foranliggende sommerhusområde og 
en tilvokset beplantning af buske og træer. Vurderingen er her baseret på en grov 3D-
visualisering ( – er ikke vedlagt). 
  
Svendborg Kommune vurderer, at påvirkningen af landskabet kan reduceres ved, at 
etablere en afskærmende beplantning vest, samt nord og syd for bygningerne. Det vil 
betyde, at bygningerne afskærmes visuelt ned mod kysten – se foto 4. Etablering af 
beplantningsbæltet vil være i overensstemmelse med strategien og indsatsen for området, 
dvs. at hvis etablering af teknisk byggeri ikke kan undgås, skal dette etableres lavt i 
området, og bag skærmende beplantning. 
 
Beplantningen skal have en vis størrelse for at kunne matche skalaforholdene i området og 
bygningerne, og bør bestå af 10 rækker med 2 rækker buske + 6 rækker træer + 2 rækker 
buske parallelt med og vest for bebyggelsen. Buskebeplantningen trækkes rundt om 
enderne på tilbygningerne, og hen på de jordvolde, som ansøger har forslået mod nord og 
syd. Beplantningen mod syd skal yderligere trækkes hen forbi den nye gyllebeholder (nr. 
10 på bilag 1a). Det er dermed Svendborg Kommunes vurdering, at 
husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav om, at nye gyllebeholdere skal være 
afskærmet med beplantning, er opfyldt. Mod nord, vest og øst er gyllebeholderen afskærmet 
af de nye og eksisterende bygninger.  
 
Selve beplantningen skal bestå af både underplantning af buske, ammetræer, og blivende 
karaktergivende skovtræer. Mindst 20% af træerne skal udgøres af ammetræer til fremme 
af hurtigt opvækst, mens resten af træerne skal udgøres af blivende karaktergivende 
skovplantning. Underplantning kan vælges blandt følgende arter: alm. hvidtjørn, alm. hyld, 
alm. røn, hæg, dunet gedeblad, engriflet hvidtjørn, fuglekirsebær, hassel, navr, kalkved, 
seljepil, slåen, vildæble, vrietorn, æblerose og lign. Ammetræer kan f.eks. være arter af 
rødel, fuglekirsebær, poppel og skovtræer kan være eg, aks og bøg. 
 
I forhold til strategien og indsatsen for kystforlandet vil etableringen af det ansøgte byggeri 
betyde, at det område - hvor udsigten brydes, som følge af bygningerne på Stokkebækvej 
12 – øges. Det eksisterende byggeri er ikke etableret lavere end den eksisterende 
bevoksning, hvilket betyder, at landbrugsbyggeriet allerede i dag er tydeligt i landskabet og 
i udsynet mod øst – ud over kysten. Afskærmende beplantning vest for det eksisterende og 
nye byggeri vil nedtone byggeriet i forhold til det omgivende landskab. 
 
Vurderes den alternative placering parallelt med de eksisterende driftsbygninger er det 
Svendborg Kommunes vurdering, at denne løsning vil betyde, at byggeriets påvirkning af 
den landskabelige udsigt til vandet ikke vil være væsentligt større end det eksisterende 
byggeri jf. foto 5. Det vil dog sandsynligvis ikke være muligt at etablere de nye 
driftsbygninger i samme niveau, som det eksisterende byggeri, og kommuneplanens indsats 
om at placere byggeri lavt i terrænet kan dermed ikke efterkommes. 
 
Ved den alternative placering er det kommunens vurdering, at der fortsat skal etableres en 
afskærmende beplantning, som minimum svarer til bygningens længde – se foto 6. Samlet 
set vil beplantningsbæltet reduceres sammenlignet med den beplantning, der vurderes 
nødvendig ved det ansøgte byggeri. 
 
Det er dog samtidig Svendborg Kommunes vurdering, at placeringen af det nedgravede 
elkabel vest for den eksisterende stald kan vanskeliggøre den alternative placering, og en 
flytning af kablet vurderes ikke at være en reel mulighed. 
 
Svendborg Kommunes Miljø, Klima og Trafik-udvalg har den 3. november 2014, på 
baggrund af ovenstående vurdering af landskabspåvirkningen, truffet beslutning om, at 
byggeriet kan placeres som ansøgt, dog med krav om, at byggeriet skal afskærmes med et 
beplantningsbælte, udformet som beskrevet tidligere. Det er samtidig en forudsætning, at 
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byggeriet etableres, som beskrevet i ansøgningen dvs. i samme farver og materialevalg, 
som det eksisterende byggeri. Der stilles vilkår om placeringen af det ansøgte byggeri, 
farve- og materialevalg, samt afskærmende beplantning. 
 
Det er dermed udvalgets vurdering, at byggeriet er tilpasset landskabet, og at der er taget 
de landskabelige hensyn, der sikrer, at byggeriet kan etableres indenfor kystforlandet, 
kystnærhedszonen og i et landskabsområde, der ifølge kommuneplanen skal beskyttes.  
 
Fastsættelse af vilkår 

 
• Der skal etableres en stedse vedligeholdt beplantning vest, nord og syd om 

bygningerne nr. 02, 03, 04, 05 og den nye gyllebeholder nr. 10  jf. bilag 1a. 
Beplantningen skal bestå af 10 rækker med 2 rækker buske + 6 rækker træer 
+ 2 rækker buske. Beplantningen skal være etableret senest 1 år efter, at de 
nye tilbygninger er etableret.  

 
• Beplantningen skal bestå af både underplantning af buske, ammetræer, og 

blivende karaktergivende skovtræer. Mindst 20% af træerne skal udgøres af 
ammetræer, mens resten af træerne skal udgøres af blivende 
karaktergivende skovplantning. Underplantning kan vælges blandt følgende 
arter: alm. hvidtjørn, alm. hyld, alm. røn, hæg, dunet gedeblad, engriflet 
hvidtjørn, fuglekirsebær, hassel, navr, kalkved, seljepil, slåen, vildæble, 
vrietorn, æblerose og lign. Ammetræer kan f.eks. være arter af rødel, 
fuglekirsebær, poppel og skovtræer kan være eg, aks og 
bøg.   
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Årsproduktion 
 
Ansøgers oplysninger 
Der er søgt om en udvidelse af dyreholdet på ejendommen. 
 
Ansøgers oplysninger om sammensætningen af dyreholdet samt anvendt staldsystem for 
henholdsvis nudrift og ansøgt drift er vist i efterfølgende tabeller (data fra 
husdyrgodkendelse.dk – skema 101997, version 2):  

Dyrehold Nudrift 
Stald- 
Type 

Stald-
afsnit 
nr. 

Vægt/ 
aldersgrænse 

Antal 
årsdyr Stipladser 

Dyre-
enheder 

Smågrise 
Delvis 
spaltegulv 
25-49% 

7 7,2-30 kg 7.800 1.300 34,48 

Slagtesvin 
Delvis 
spaltegulv 
25-49% 

1 30-102 kg 1.000 250 23,81 

Polte Fuldspalter 6 30-102 kg 250 120 5,95 

Årssøer, løbe- og 
drægtighedsstald 

Løsgående, 
delvis 
spaltegulv 

3  440 266 69,64 

Årssøer, farestald 
Kassestier, 
delvis 
spaltegulv 

2 - 570 174 38,67 

Årssøer, løbe- og 
drægtighedsstald 

Individuel 
opstaldning, 
delvis 
spaltegulv 

3  130 130 20,58 

Dyreenheder i alt      193,13 
 

Dyrehold 
ANSØGT 

Stald- 
Type Stald-afsnit  Antal dyr Stipladser 

Dyre-
enheder 

Årssøer Løsgående, delvis 
spaltegulv, linespil 

Ny drægtigheds-
stald (05) 

590 380 97,5 

Årssøer 
Kassestier, delvis 
spaltegulv, træk- 
og slip 

Ny farestald (04) 780 210 55,24 

Årssøer 
Kassestier, delvis 
spaltegulv, træk 
og slip 

Eksisterende 
farestald (02) 570 174 40,37 

Årssøer 

Individuel 
opstaldning, delvis 
spaltegulv, træk 
og slip 

Eksisterende 
løbe- og 
drægtighedsstald 
(03) 

130 130 21,48 

Årssøer 
Løsgående, delvis 
spaltegulv, træk 
og slip 

Eksisterende 
løbe- og 
drægtighedsstald 
(03) 

440 266 72,71 

Årssøer 

Individuel 
opstaldning, delvis 
spaltegulv, træk 
og slip 

Ny løbestald 
(05) 190 190 31,40 

Dyreenhe
der i alt     318,71 

 Beregning af DE er foretaget ud fra husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit H 
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Beregningerne er foretaget ud fra husdyrgødningsbekendtgørelsens9 bilag 1, afsnit H. 
 
Placeringen af staldafsnittene er angivet på bilag 1a.  
 
Kommunens vurdering 
Der stilles vilkår om, at der må etableres en soproduktion på i alt 318,71 DE, og at 
produktionen skal være sammensat og indrettet, som angivet i ansøgningen. 
 
Den ansøgte udvidelse af produktionen på Stokkebækvej 12 medfører, at husdyrbruget er 
omfattet af gældende regler for IE-husdyrbrug. Disse regler har særligt betydning i forhold 
til kravene til Bedste Anvendelige teknik samt offentlighedsprocedurer i forbindelse med 
arbejdet med miljøgodkendelsen. Grænsen for et IE-husdyrbrug er 270 DE, hvis mindst 
90% af dyreenhederne stammer fra årssøer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 
stipladser til søer.  
 
Der er søgt om en soproduktion, hvor der samlet efter udvidelsen vil være i alt 1.350 
stipladser til søer. 
 
Ansøger har oplyst, at i den nye drægtighedsstald vil der være linespil i gyllekummen. I de 
øvrige staldafsnit med gyllekøling er der træk- og slipsystem (rørudslusning). Der stilles 
vilkår hertil. 
 
Fastsættelse af vilkår 

 
• Husdyrbruget skal være sammensat og staldindretningen udført på følgende 

måde: 
 
Dyrehold 
ANSØGT 

Stald- 
Type 

Stald-afsnit  Antal 
dyr 

Stipladser Dyre-
enheder 

Årssøer 

Løsgående, 
delvis 
spaltegulv, 
linespil 

Ny drægtigheds-
stald (05) 

590 380 97,5 

Årssøer 

Kassestier, 
delvis 
spaltegulv, 
træk- og slip 

Ny farestald (04) 780 210 55,24 

Årssøer 

Kassestier, 
delvis 
spaltegulv, 
træk og slip 

Eksisterende 
farestald (02) 570 174 40,37 

Årssøer 

Individuel 
opstaldning, 
delvis 
spaltegulv, 
træk og slip 

Eksisterende 
løbe- og 
drægtighedsstald 
(03) 

130 130 21,48 

Årssøer 

Løsgående, 
delvis 
spaltegulv, 
træk og slip 

Eksisterende 
løbe- og 
drægtighedsstald 
(03) 

440 266 72,71 

                                           
 
 
9 Bek. Nr. 1234 af 15-11-2016 om Erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 
(Husdyrgødningsbekendtgørelsen) 
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Årssøer 

Individuel 
opstaldning, 
delvis 
spaltegulv, 
træk og slip 

Ny løbestald 
(05) 

190 190 31,40 

Dyreenheder 
i alt     318,71 

Beregning af DE er foretaget ud fra husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit H 
 

• Den samlede husdyrproduktion må ikke overstige 318,71 DE på årsplan. 
 

• Husdyrholdet størrelse skal kunne dokumenteres ( f.eks. i form af 
effektivitetskontrol). Dokumentationen skal opbevares for minimum 5 år og 
skal kunne forevises ved tilsyn. 
 

 

Biaktiviteter 
Ansøgers oplysninger 
Der er et halmfyr på ejendommen, som i dag leverer varme til staldene og privatboligerne. 
I en overgangsperioden vil halmfyret blive anvendt, ind til det er sikret, at varmebehovet 
helt er dækket af den indvundne energi fra gyllekølingen. Halmfyret vil på sigt blive fjernet. 
 
Halmfyret har en indfyringseffekt på 300 kW, og der forventes et forbrug på 60 
halmbigballer til opvarmning af privatboligerne. Varmebehovet i staldene dækkes i 
fremtiden af gyllekølingen. 
 
Kommunens vurdering 
Halmfyret har en samlet indfyringseffekt på under 1 MW og er dermed ikke 
godkendelsespligtigt efter Miljøbeskyttelsesloven10.  
 
Svendborg kommune har ikke kendskab til anden biaktivitet på ejendommen. 

Drift af staldanlæg 
 
Ansøgers oplysninger 
Anvendelse af BAT på staldteknologi og opfyldelse af Miljøstyrelsens BAT-emissionskrav 
Ifølge afgørelser fra Miljøklagenævnet kan der ved vurdering af anvendelse af BAT for hele 
staldanlægget foretages en beregning med de vejledende emissionsgrænseværdier, som 
Miljøstyrelsen har udsendt. Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier er baseret på følgende 
to principper: 
 

1. Enkeltteknologier, der overstiger ca. 100 kr. pr. reduceret kg NH3-N indgår ikke. 
 

2. Meromkostningerne forbundet med opfyldelse af emissionsgrænseværdierne bør 
ikke overstige ca. 1 % af de samlede produktionsomkostninger.  

 
Ved at anvende Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier kan der beregnes et BAT-niveau 
for ammoniakemissionen på 3.639 kg NH3-N/år. 
 

                                           
 
 
10 LBK nr. 966 af 23. juni 2017 Lov om miljøbeskyttelse og bekg. Nr. 1458 af 12. december 2017. Bekendtgørelse 

om godkendelse af listevirksomhed. 
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For at opfylde BAT-emissionsniveauet anvendes der følgende teknologier: 

 
• Et foderforbrug på 1.600 FE/årso. 

 
• Proteinoptimeret fodring, hvor råproteinindholdet i foderet til søerne som 

gennemsnit reduceres til 133,7 gram råprotein/FE. 
 

• Forøget produktionseffektivitet med 35 fravænnede grise pr. årsso, og en 
fravænningsvægt på mindst 8,5 kg. 

 
• Der etableres gyllekøling i eksisterende farestald, ny farestald og ny løbe- og 

drægtighedsstald. Der er en gns. køleeffekt på 11,7 W/m2. I den nye 
drægtighedsstald vil der være linespil i gyllekummen. I de øvrige staldafsnit med 
gyllekøling er der træk- og slipsystem. Det betyder, at der er en reduktion i 
ammoniakfordampningen i den nye drægtighedsstald på 16,5 % og 11,2 % i 
eksisterende farestald og ny løbestald. Den gennemsnitlige reduktion af 
ammoniakfordampningen fra staldafsnit med gyllekøling er 12,6 %. 

 
• Den nye gyllebeholder etableres med fast ovedækning (PVC-dug). 

 
Ved valg af ovenstående teknologier reduceres ammoniakfordampningen fra stalde og 
opbevaringsanlæg til 3.639 kg NH3-N/år. Da denne ammoniakemission er den samme som 
det beregnede BAT-emissionsniveau, er der truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge og begrænse forureningen med ammoniak. 
 
Anvendelse af BAT i relation til fosfor 
Miljøstyrelsen har fastlagt et emissionsniveau med hensyn til fosforindhold i 
husdyrgødningen. 
 
Kravet om anvendelse af BAT for søer og slagtesvin er opfyldt, hvis følgende 
fosforudskillelse overholdes: 
 

• 23,9 kg fosfor/DE (søer på gyllesystem) 
 

Ved at anvende Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier for fosfor kan der beregnes et BAT-
niveau for fosforindhold i husdyrgødningen på: (318,7 DE * 23,9 kg fosfor/DE) = 7.617 kg 
fosfor. 
 
For at opfylde BAT-niveauet for fosfor anvendes der følgende teknologi: 
 

• Fosforoptimeret fodring hvor det totale fosforindhold i foderet til søerne som 
gennemsnit reduceres til 4,99 gram P/FE. 

 
Ved valg af ovenstående teknologi reduceres fosforindholdet i husdyrgødningen til 7.609 kg 
fosfor/år. Da dette fosforindhold er lavere end det beregnede BAT-niveau, er der truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen med fosfor. 
 
 
Kommunens vurdering 
Ansøgningen er nu baseret ud fra skema nr. 101997, ver. 2. 
 
I afsnittet omkring ”Ammoniak” vurderes det, at det ansøgte projekt opfylder BAT-kravet 
mht. ammoniak samt lever op til ammoniakreduktionskravet. 
 
Ansøger har valgt at leve op til BAT for ammoniak ved at benytte følgende muligheder: 
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• Skema (nr. 101997, ver. 2): Valg af gulvtype, gyllekøling (12,6 % effekt) i 
eksisterende farestald, ny farestald og ny løbe- og drægtighedsstald, samt 
overdækning af gyllebeholderen (50 % effekt). 
 

• Et foderforbrug på 1.600 FE/årso. 
 

• Proteinoptimeret fodring, hvor råproteinindholdet i foderet til søerne som 
gennemsnit reduceres til 133,7 gram råprotein/FE. 

 
• Forøget produktionseffektivitet med 35 fravænnede grise pr. årsso, og en 

fravænningsvægt på mindst 8,5 kg. 
 
 
Teknologi i stalde og lager 
Ansøger har oplyst at der etableres gyllekøling i eksisterende farestald, ny farestald og ny 
løbe- og drægtighedsstald, samt at gyllebeholderen overdækkes. 
 
Det er desuden oplyst, at hele ejendommens varmebehov i fremtiden vil være dækket af 
gyllekølingsanlægget i sostaldene. Da overskudsvarmen udelukkende anvendes til 
hoveddriften af ejendommen, skal gyllekølingsanlægget ikke godkendes særskilt efter 
miljøbeskyttelsesloven. 
 
Gyllekøling er en af de Bedst Anvendelige Teknologier (BAT), som ifølge Miljøstyrelsen kan 
anvendes i sostalde. 
 
Gyllekøling og overdækning af gyllebeholderen er optaget på miljøstyrelsens teknologiliste, 
og er kendte teknologier mht. reduktion af ammoniak. De indregnede % vise effekter ligger 
indenfor de maksimale grænser for effekten nævnt i teknologibladene. Der er stillet vilkår 
til teknologien under relevante afsnit ud fra teknologibladene. 
 
Der er stillet vilkår til overdækning af gyllebeholder under afsnittet ”Gødningsproduktion, 
opbevaring og håndtering” ud fra teknologibladet ”Fast overdækning af gyllebeholder med 
telt”. 
 
Ansøger har oplyst, at gyllekølingsanlægget dimensioneres, så der er en gennemsnitlig 
køleeffekt på 11,7 W/m2. Der etableres gyllekøling i 1.584 m2 gyllekummer med træk/slip 
og 605 m2 gyllekummer med linespil, og der tages udgangspunkt i, at gyllekølingsanlægget 
er i drift hele året svarende til 8760 timer. 
 
På baggrund af disse oplysninger kan varmepumpens køleeffekt beregnes efter følgende 
formel: (1.584 m2 + 605 m2)*11,7 W/m2 = 25,6 kW, og den årlige køleydelse er dermed 
25,6 kW*8.760 h/år = 224.355 kWh. 
 
Samlet vil der ifølge teknologibladet kunne opnås følgende ammoniakreduktion: 
 
Ny løbe- og drægtighedsstald: -0,008*(11,7 W/m2)2 + 1,5(11,7 W/m2) = 16,5% 
Eksisterende farestald og ny farestald: -0,004*(11,7 W/m2)2 + 11,7 = 11,2%. Den 
gennemsnitlige reduktion af ammoniakfordampningen fra staldafsnittene med gyllekøling 
vil være 12,6%. 
 
Ansøger har oplyst at i den nye drægtighedsstald vil der være linespil i gyllekummen. I de 
øvrige staldafsnit med gyllekøling er der træk- og slipsystem. Der er derfor nedenfor stillet 
vilkår ud fra Teknologilisten ”Gyllekøling i stalde med rørudslusning (slagtesvin, søer og 
smågrise)” samt ”Gyllekøling i stalde med linespil (slagtesvin, søer og smågrise)”. Der er 
anvendt godkendelsesvilkår for gyllekøling med timetæller. 
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Der stilles i det efterfølgende en række vilkår til indretning og drift af staldene og 
gyllekølingsanlægget, så det sikres, at den beregnede reduktion i ammoniakfordampningen 
kan opnås. Der tages udgangspunkt i teknologibladets standardvilkår, som primært 
fastsætter krav til den årlige køleydelse. Det betyder, at der f.eks. godt kan være perioder 
af året, hvor gyllekølingsanlægget ikke er i drift, mens det i andre periode er i drift med en 
højere køleeffekt. Den fastsatte årlige køleydelse vil sikre, at der som gennemsnit over året 
opnås en reduktion af ammoniakfordampningen svarende til 12,6%. Der stilles desuden 
krav til egenkontrol af gyllekølingsanlægget.  
 
Med baggrund i ansøgers oplysninger og beregninger samt de stillede vilkår, vurderer 
kommunen, at det ansøgte projekt i forhold til staldindretning opfylder kravet om 
anvendelse af bedste anvendelige teknologi. 
 
 
BAT i forhold til foder 
Der stilles vilkår til foderforbrug og proteinoptimeret fodring under afsnittet ”foder” ud fra 
teknologibladet ”Råprotein i sofoder”. 
 
Med baggrund i ansøgers oplysninger og beregninger, vurderer kommunen at det ansøgte 
projekt opfylder BAT-krav samt lever op til Miljøstyrelsens standardvilkår. 
 
 
BAT i forhold til fosfor 
Der er foretaget fodringstiltag med hensyn til fosfor og BAT-niveau. Der stilles vilkår til 
fosforoptimeret foder under afsnittet ”foder” ud fra teknologibladet ”Fosforindhold i 
sofoder”. 
 
 
Med hensyn til BAT indenfor fosfor har ansøger beregnet et vejledende BAT-emissionsniveau 
på 7.617 kg fosfor.  
 
Kommunen har sammenlignet ansøgers beregninger af BAT for fosfor med 
emissionsgrænseværdierne i ”BAT-emissionsgrænseværdier for søer § 11 og § 12”, samt 
ud fra de justerede BAT-grænser for fosfor pga. ændrede DE-omregningsfaktorer for svin 
jf. WIKI-vejledningen. 
 
BAT-fosfor: 
 BAT-fosfor Kg P pr. DE DE I alt kg P 
Søer 23,9 318,71 7.617 

 
Ansøgers værdier svarer til de værdier der anbefales i ovenstående vejledninger. 
Beregningerne i husdyrgodkendelse.dk viser, at der er produceres 7.610 kg P ab lager, og 
kommunen vurderer dermed, at ansøgtes projekt opfylder BAT-kravet mht. fosfor. 
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Fastsættelse af vilkår 
Gyllekøling 
 

• Gyllekanalerne i staldbygning i eksisterende farestald, ny farestald og ny 
løbe- og drægtighedsstald i alt 2.189 m2 jf.,  skal forsynes med køleslanger, 
der forbindes med en varmepumpe. 
 

• Varmepumpen skal levere en årlig køleydelse på mindst  11,7 W/m2 
 

• Varmepumpen skal være forsynet med en timetæller til dokumentation af 
årlig driftstid. Den årlige driftstid skal være mindst 8.760 timer. 
 

• Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en 
alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper 
gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte 
automatisk. 

 
• Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med 

producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. 
 

• Ved udskiftning af varmepumpen skal dokumentation for køleeffekt på 
gyllekølingsanlæg indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i 
drift. 
 

 
Egenkontrol 

• Der skal indgå en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO certifikat 
eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget 
mindst én gang årlidt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af 
følgende: 

 
o Afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet 
o Alarmen samt sikkerhedsanordningen 
o Kontrol af kølekredsens ydelsen 
o Aflæsning og registrering af driftstimer. 

 
• Enhver form for driftstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og 

varighed.Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en 
varighed på mere end 7 dage 

 
• Registreringen fra logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige 

kontrolrapporter samt øvrige servicerapporter, skal opbevares på 
husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens 
forlangende. 
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Ventilation 
 
Ansøgers oplysninger  
Der er undertryksventilation i alle staldafsnit. 
 
I forbindelse med udvidelsen renoveres ventilationsanlægget i eksisterende sostalde og 
eksisterende poltestald. Øvrige staldafsnit tages ud af brug, og ventilationsanlægget er 
derfor ikke beskrevet for gl. smågrisestald og gl. slagtesvinestald. 
 
Ventilationsanlægget vil i fremtiden være med EC-motorer, der har et strømforbrug på ca. 
halvdelen af frekvensregulerede ventilatorer. I forhold til det nuværende ventilationssystem 
på ejendommen, som er triac-ventilatorer, er strømbesparelsen langt større. 
 
Kommunens vurdering 
Miljømæssigt har ventilationssystemet betydning for lugtbelastningen i omgivelserne og 
ejendommens energiforbrug. Regelmæssig rengøring og vedligehold af ventilationssystemet 
er desuden en forudsætning for lugtemissionen fra stalden. 
 
Svendborg Kommune vurderer derudover, at der løbende skal være fokus på driften af 
ventilatorene sådan, at der sikres en optimal effekt og begrænset energiforbrug. Derfor 
stilles der vilkår om, at ventilationssystemet og de tilhørende kanaler skal rengøres og 
vedligeholdes efter hvert hold dyr. Hvis der undtagelsesvist ikke er udført rengøring og 
vedligehold af ventilationssystemet og tilhørende kanaler skal dette føres i journal med 
angivelse af årsag, dato for den manglende rengøring/vedligehold samt tidspunkt for, 
hvornår efterfølgende rengøring og vedligehold er udført. Der skal kunne fremvises 
dokumentation for regelmæssigt service på systemet. Journalen og dokumention skal 
opbevares for de seneste 5 år og skal kunne fremvises ved tilsyn. 
 
Fastsættelse af vilkår 

 
• Ventilationssystemet og de tilhørende kanaler skal rengøres og vedligeholdes 

efter hvert hold dyr.  
 

• Hvis der ikke er udført rengøring og vedligehold af ventilationssystemet og 
tilhørende kanaler skal dette føres i journal med angivelse af årsag og dato 
for manglende rengøring/vedligehold, samt dato for, hvornår den 
efterfølgende rengøring/vedligehold er gennemført. Der skal kunne fremvises 
dokumentation for regelmæssigt service på systemet. Journalen og 
dokumention skal opbevares for de seneste 5 år og skal kunne fremvises ved 
tilsyn. 

 
 

Rengøring 
 
Ansøgers oplysninger 
Farestaldssektionerne tømmes og rengøres hver 6. uge (ca. 8,6 gange pr. år) med 
højtryksrenser og sæbevask. Sektionerne desinficeres med tågekanon. 
 
Drægtighedsstierne vaskes efterhånden, som de bliver tømt ca. hver 13 uge (ca. 4,3 gange 
pr. år). 
 
Der anvendes overbrusning i farestalde og drægtighedsstalde. 
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Kommunens vurdering 
Formålet med rengøring af stalde er at nedsætte smittetrykket i besætningen, men også at 
reducere evetuelle miljømæssige gener i form af f.eks. lugt, støv og fluer. 
 
Ved beregning af lugt- og ammoniakemission fra staldanlægget og en efterfølgende 
vurdering af om de fastsatte krav kan overholdes - er det en forudsætning, at der er en god 
staldhygiejne i staldene. 
 
For at begrænse de miljømæssige gener er det derfor Svendborg Kommunes vurdering, at 
der til hver en tid skal sikres en god staldhygiejne, hvilket betyder, at stald- og foderanlæg 
skal holdes rene og tørre. Der stilles vilkår herom.  
 
Svendborg Kommune vurderer, at den valgte metode og hyppighed af rengøring 
umiddelbart vil sikre en god staldhygiejne.  
 
Fastsættelse af vilkår 
 

 
• Der skal til hver en tid sikres en god staldhygiejne herunder, at stalde- og 

foderanlæg holdes rene og tørre. 
 

 

Foder 
 
Ansøgers oplysninger 
Der anvendes hjemmeblandet foder (vådfoder). 
 
På ejendommen er der følgende fodersiloer til opbevaring af foder: 
 

• 1 stålpladesilo á 650 ton (ved sostalde) 
• 1 planlagt stålpladesilo á 750 ton (ved sostaldene) 
• 4 glasfibersiloer á 40 ton (ved sostalde) 

 
Fodersiloerne ved de ældre polte-/slagtesvine- og smågrisestalde anvendes ikke efter 
udvidelsen. 
 
Selve mølleriet ligger i en sidebygning til sostaldene ved siden af de 4 glasfibersiloer.  
 
På bilag 1a fremgår placering af fodersiloer. 
 
Anvendelse af BAT på foderteknologi. 
Som nævnt ovenfor under afsnittet om bedste tilgængelige staldteknologi anvendes 
foderoptimering. Desuden kan nævnes, at der udarbejdes E-kontrol i samarbejde med 
konsulent, hvor tildelingen af foder tilpasses dyrenes behov via elektronisk overvågning. 
Der er således stor fokus på, at husdyrgødningens indhold af næringsstoffer minimeres. I 
øvrigt tilrettelægges fodringen, så mængden af foderrester minimeres. 
 
Der er i IT-ansøgningen skema nr. 101.997 indtastet følgende tilpasninger i relation til 
fodringen af søerne: 
 

• 133,7 gram råprotein/FE 
• 4,99 gram fosfor/FE 
• 1.600 FE/årsso 
• 35 fravænnede grise pr. årsso 
• 8,5 kg fravænningsvægt 
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Fodring i relation til kvælstof 
Det er valgt, at søerne skal afvige de på ansøgningstidspunktet gældende normværdier for 
indhold af råprotein, foderforbrug samt antal fravænnede grise. Dette vil have betydning 
for grisenes udskillelse af næringsstoffer. 
 
Normtallet for råproteinindholdet i sofoderet på ansøgningstidspunktet er 131,3 gram 
råprotein/FE ved et foderforbrug på 1.510 FE/årsso, 30,0 fravænnede grise pr. årsso og en 
fravænningsvægt på 7,0 kg. 
 
Der er valgt et niveau på 133,7 gram råprotein/FE med et foderforbrug på 1.600 FE/årsso, 
35 fravænnede grise pr. årsso og en fravænningsvægt på 8,5 kg. Disse niveauer indgår som 
forudsætninger for de følgende beregninger. 
 
Dette tiltag medvirker til at reducere ammoniakemissionen fra stald og lager. 
 
Beregning af ny faktor for type 2 korrektion for N ab dyr: 
Korektionsfaktoren for kg N ab dyr beregnes som følger: 
 
Korrektionsfaktor for kg N ab dyr (normtal 2016): 
(((FEso pr årsso * gram råprotein pr FEso)/6250) – 1,98 – (antal fravænnede pr. årsso * 
fravænningsvægt * 0,0257))/24,24 
 
Ligning med konkrete tal: 
(((1.600 FEso pr. årsso * 133,7 gram råprotein pr FEso)/6250) – 1,98 – (35 fravænnede 
grise pr årsso * 8,5 kg * 0,0257))/24,24 = 1,01491. 
 
Korrektionsfaktor: 1,01491 
Normtal for N ab dyr: 24,24 
Den totale mængde N ab dyr: 1,01491*24,24*1.350 = 33.212 kg N ab dyr. 
 
Ligningen er beregnet ud fra de ovenfornævnte forudsætninger. De enkelte forudsætninger 
er ikke bindende, men vilkårsligningen vil samlet set blive overholdt. 
 
Fodring i relation til fosfor 
Det er valgt, at søerne skal afvige de på ansøgningstidspunktet gældende normværdier for 
indhold af fosfor, foderforbrug samt antal fravænnede grise. Dette vil have betydning for 
grisenes udskillelse af næringsstoffer. 
 
Normtallet for fosforindholdet i sofoderet på ansøgningstidspunktet er 4,7 gram fosfor/FE 
ved et foderforbrug på 1.510 FE/årsso, 30,0 grise pr. årsso og en fravænningsvægt på 7,0 
kg. 
 
Der er valgt et niveau på 4,99 gram fosfor/FE med et foderforbrug på 1.600 FE/årsso, 35 
fravænnede grise pr. årsso og en fravænningsvægt på 8,5 kg. Disse niveauer indgår som 
forudsætninger for de følgende beregninger. 
 
Dette tiltag medvirker til at reducere fosforindholdet i husdyrgødningen. 
 
Beregning af ny faktor for type 2 korrektion for P ab dyr: 
Korektionsfaktoren for kg P ab dyr beregnes som følger: 
 
Korrektionsfaktor for kg P ab dyr (normtal 2016): 
(((FEso pr årsso * gram fosfor pr. FEso)/1000) – 0,58 – (antal fravænnede pr. årsso * 
fravænningsvægt * 0,006))/5,24. 
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Ligning med konkrete tal: 
(((1.600 FEso pr. årsso * 4,99 gram fosfor pr FEso)/1000) – 0,58 – (35 fravænnede grise 
pr årsso * 8,5 kg * 0,006))/5,24 = 1,0723. 
 
Korrektionsfaktor: 1,07233 
Normtal for N ab dyr: 5,24 
Den totale mængde N ab dyr: 1,07233*5,24*1.350 = 7.586 kg P ab dyr. 
 
Ligningen er beregnet ud fra de ovenfornævnte forudsætninger. De enkelte forudsætninger 
er ikke bindende, men vilkårsligningen vil samlet set blive overholdt 
 
Kommunens vurdering 
Ifølge EU´s BREF-dokument er det anvendelse af bedste tilgængelige teknologi for foder,  
når, 

• Næringsstofindholdet styres i foderet  
• Der anvendes fasefodring 

 
I Danmark er der for søer udarbejdet to teknologiblade med henblik på at styre 
næringsindholdet i foderet. Det drejer sig om teknologibladet for råprotein i sofoder og 
fosforindhold i sofoder. 
 
Ansøger har valgt, at anvende fodringstiltag for at kunne leve op til det fastsatte BAT-
emissionskrav for ammoniak og BAT-krav til fosfor. 
 
I de efterfølgende vurderes fodringstiltag i relation til ammoniak og fosfor. 
 
Fodring i relation til ammoniak 
BAT-emissionskravet for ammoniak er fastlagt i afsnittet om ammoniak. For at opfylde dette 
BAT-krav har ansøger bla. valgt at anvende fodringstiltag. 
 
Teknologibladet for råprotein i sofoder beskriver to niveauer af total råprotein pr FEso –
svarende til henholdsvis 133 g og 128 g råprotein pr. FEso. Begge niveauer er ifølge 
teknologibladet væsentligt under BREF-dokumentets niveau, som kan omregens til 148 g 
råprotein pr. FEso. I beregningerne er der taget udgangspunkt i 2008/2009 normtal. Det 
fremgår desuden af teknologibladet, at begge niveauer forudsætter fasefodring, hvor 
drægtighedsfoderet udgør 40 % af totalfoderet og hvor primært diegivningsfoderet er tilsat 
frie aminosyrer. 
 
Et råproteinindhold på 133 g råprotein pr. FEso kan opnås i stort set alle besætninger, mens 
128 g råprotein primært kan implementeres i besætninger med tørfoder. 
 
I den ansøgte produktion anvendes der vådfoder, og der må derfor tages udgangspunkt i, 
at der forholdsvis nemt kan anvendes et maksimalt råproteinindhold på ca. 133,7 g 
råprotein pr. årsso. 
 
Ansøger har valgt at tage udgangspunkt i et råproteinindhold på 133,7 g råprotein pr. årsso, 
et foderforbrug på 1.600 FE/årsso, 35 fravænnede grise pr. årsso og en fravænningsvægt 
på 8,5 kg. 
 
Ifølge teknologibladet skal der, når råprotein anvendes som fodringstiltag, stilles vilkår til  
den totale mængde N ab dyr pr. år. I beregningen anvendes de forskellige parametre om 
fravænningsvægt, antal fravænnede grise, foderforbrug og råprotein. Dermed er de enkelte 
forudsætninger ikke bindende, men den samlede faktor for den totale mængde N ab dyr 
skal overholdes.  
 
Fodringstiltaget gælder for hele soproduktionen på i alt 1.350 søer. 
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I det efterfølgende beregnes den totale mængde N ab dyr pr. år. 
 

Den totale mængde N ab dyr pr. år kan beregnes ud fra følgende ligninger: 
 
N ab dyr pr årsso = ((FEso pr. årsso x gram råprotein pr. FEso)/6250) - 1,98 - (antal 
fravænnede grise pr. årsso x fravænningsvægt × 0,0257). 
 
Beregning af den totale mængde N ab dyr pr. år beregnes med følgende konkrete tal: 
 
N ab dyr pr årsso =  (((1.600 FEso pr. årsso * 133,7 gram råprotein pr FEso)/6250) – 1,98 
– (35 fravænnede grise pr årsso * 8,5 kg * 0,0257)) = 24,60145 
 
Total mængde N ab dyr pr. år = 24,60145 * 1.350 = 33212 
 
Der stilles vilkår i henhold til den totale mængde N ab dyr, samt egenkontrolvilkår i henhold 
til teknologibladets standardvilkår. 
 
Fodring i relation til fosfor 
Miljøstyrelsen har i vejledningsmaterialet for BAT-emissionsgrænseværdier for 
konventilonelt hold af søer fastlagt, at krav til begrænsning af fosfor med begrundet i BAT 
skal baseres på omkostningsneutrale teknikker og teknologier. Miljøstyrelsen har deraf 
baseret emissionsgrænseværdien for fosfor på en enkelt fosforreducerende teknik, som 
omfatter optimering af fosforudnyttelsen hos søer .. – og slagtesvin. 
 
BAT-emissionsgrænseværdien for fosforindholdet i den mængde husdyrgødning, der 
produceres på anlægget må derfor maksimalt være: 
 

• 23,9 kg fosfor/DE (søer på gyllesystem uden dybstrøelse) 
 

Disse emissionsgrænseværdier ligger under det niveau, der betragtes som opnåeligt ved 
anvendelse af BAT i henhold til BREF-dokumentet om intensiv fjerkræ- og svineproduktion 
 
Ansøger har herefter med udgangspunkt i Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier for 
fosfor  beregnet et BAT-niveau for fosforindhold i husdyrgødningen på: (318,7 DE * 23,9 kg 
fosfor/DE) = 7617 kg fosfor. 
 
For at opfylde dette krav har ansøger valgt, at reducere sofoderets indhold af fosfor. 
 
Ifølge gældende teknologiblad for fosforindhold i sofoder kan der anvendes 3 niveauer af 
fosforreduktion svarende til 4,9 g, 4,7 g eller 4,4 g fosfor pr. FEso. Alle tre niveauer 
forudsætter anvendelse af fytase. BREF-dokumentets niveau på 5,3g fosfor pr. FEso er 
samtidig opfyldt ved valg af alle tre typer af fosforindhold. 
 
Det er valgt, at søerne skal afvige de på ansøgningstidspunktet gældende normværdier for 
indhold af fosfor, foderforbrug samt antal fravænnede grise. Dette vil have betydning for 
grisenes udskillelse af næringsstoffer. 
 
Normtallet for fosforindholdet i sofoderet på ansøgningstidspunktet er 4,8 g fosfor/FE ved 
et foderforbrug på 1.540 FE/årsso, 28,8 grise pr. årsso og en fravænningsvægt på 7,2kg. 
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Ansøger har valgt et niveau på 4,99 g fosfor/FE med et foderforbrug på 1.600 FE/årsso, 35 
fravænnede grise pr. årsso og en fravænningsvægt på 8,5 kg. Disse niveauer indgår som 
forudsætninger for de følgende beregninger. 
 
Ifølge teknologibladet skal der, når reduktion af fosfor anvendes som fodringstiltag, stilles 
vilkår til den totale mængde P ab dyr pr. år. I beregningen anvendes de forskellige 
parametre om fravænningsvægt, antal fravænnede grise, foderforbrug og fosfor pr FE. 
Dermed er de enkelte forudsætninger ikke bindende, men den samlede faktor for den totale 
mængde P ab dyr skal overholdes.  
 
Fodringstiltaget gælder for hele soproduktionen på i alt 1.350 søer. 
 
I det efterfølgende beregnes den totale mængde P ab dyr pr. år. 
 
Den totale mængde P ab dyr pr. år kan beregnes ud fra følgende ligninger: 
P ab dyr pr. årsso beregnes med følgende ligning: 
 
P ab dyr pr årsso = (FE pr. årsso x gram fosfor pr. FE)/1000 – 0,58 – (antal fravænnede 

pr. årsso x fravænningsvægt x 0,006 kg P pr. kg tilvækst). 

 
Med baggrund i disse ligninger kan den totale mængde P ab dyr pr. år beregnes med 
følgende konkrete tal: 
P ab dyr pr årsso =  (1.600 FEso pr. årsso x 4,99 gram fosfor pr FEso)/1000) – 0,58 – (35 
fravænnede grise pr årsso x 8,5 kg x 0,006)) = 5,619  
 
Total mængde P ab dyr pr. år = 5,619 x1.350 =7.586  
 
Det beregnede fosforindhold sikrer samtidig at det fastlagte BAT-krav på 7.617 kg fosfor 
kan overholdes. 
 
Der stilles vilkår i henhold til den totale mængde P ab dyr, samt egenkontrolvilkår i henhold 
til teknologibladets standardvilkår. 
 
  



 

49 
 

Samlet konklusion 
Svendborg Kommune vurderer samlet, at de anvendte fodringstiltag sikrer, at der anvendes 
den bedste anvendelige teknologi for foder, og der er stillet vilkår om de valgte 
fodringstiltag. 
 
Fastsættelse af vilkår 

 
• Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som N ab dyr pr. årsso x antallet 

af årssøer skal være mindre end 33212 kg N pr. år. 
 

- ”N ab dyr pr. årsso” beregnes ud fra følgende ligning: 
N ab dyr pr årsso = ((FEso pr. årsso x gram råprotein pr. FEso) /6250) - 1,98 
- (antal fravænnede pr. årsso x fravænningsvægt × 0,0257). 

 
• Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som P ab dyr x antallet af årssøer 

skal være mindre end 7.586 kg P pr. år  
 
P ab dyr pr. årsso beregnes med følgende ligning: 

 
P ab dyr pr årsso = (FE pr. årsso x gram fosfor pr. FE)/1000 – 0,58 – (antal 

fravænnede pr. årsso x fravænningsvægt x 0,006 kg P pr. kg tilvækst). 

 
 
Egenkontrol 

• Der skal føres en føres en logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende 
skal fremgå: 
- antal årssøer 
- antal fravænnede pr. årsso  
- grise pr. årsso 
- fravænningsalder og -vægt 
- foderforbrug pr. årsso 
- det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FEso i de anvendte blandinger i  
henholdsvis drægtigheds og diegivningsperioden. 

- det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FEso i foderblandingerne. 
 

• N ab dyr og P ab dyr skal på baggrund af logbogens eller 
produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende 
periode på minimum 12 måneder. 

• Der skal udarbejdes en blandeforskrift for foder mindst hver tredje måned, 
såfremt der anvendes hjemmeblandet foder.  

 
• Logbogen/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt 

eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år 
og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 
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Ressourceforbrug 
 
Ansøgers oplysninger 
Ansøgers oplysninger om ressourceforbrug kan ses i følgende skema. 
 

Årligt forbrug. Nudrift Ansøgt 
Vaskevand (m3) 

5.000 8.000 
Drikkevand (m3) 
Dieselolie (liter) 16.000 16.000 
El (kwh) 225.000 350.000 

 
Vand 
Vandforbruget forventes at stige med ca. 60 %, hvilket omtrent svarer til udvidelsen i 
antallet af dyreenheder. Vandforbrug går primært til drikkevand (ca. 90 %) og vask af 
stalde. 
 
Der er en indvindingstilladelse til egen boring, som dækker ejendommens vandbehov. Der 
er ikke installeret en vandmåler. Derfor er vandforbruget estimeret ud fra normtal. 
 
Anvendelse af BAT på vandbesparende foranstaltninger 
Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå 
spild. Vandforbruget minimeres ved, at der bruges drikkenipler over fodertruget. Dermed 
opsamles det vand, der spildes, og der anvendes kun det drikkevand som grisene tapper. 
 
I forbindelse med den daglige rytme og gennemgang i staldene, reduceres risikoen for at et 
eventuelt brud på drikkevandssystemet resulterer i et længerevarende spild af vand. 
Eventuelle lækager identificeres og små reparationer udføres hurtigst mulig. Service 
tilkaldes, hvis der er behov for det. 
 
Når der skal vaskes stalde foretages en iblødsætning, hvorefter staldene vaskes med 
højtryksrenser med koldt vand. Iblødsætningen og anvendelsen af højtryksrensere er med 
til at reducere vandforbruget i forbindelse med vask. 
 
Energi 
I forbindelse med udvidelsen etableres der gyllekøling i eksisterende farestald, ny farestald 
og ny løbe- og drægtighedsstald. 
 
Det nuværende halmfyr nedlægges, og hele ejendommens varmebehov vil i fremtiden blive 
dækket af gyllekølingsanlægget i sostaldene. 
 
Gyllekølingsanlægget dimensioneres, så der er en gennemsnitlig køleeffekt på 11,7 W/m2. 
Der etableres gyllekøling i 1.584 m2 gyllekummer med træk/slip og 605 m2 gyllekummer 
med linespil. Køleefekkten er (1.584 m2 + 605 m2)*11,7 W/m2 = 25,6 kW. 
Den årlige køleydelse er dermed 25,6 kW*8.760 h/år = 224.355 kWh. 
 
Den væsentligste grund til at ejendommens elforbrug stiger, skyldes dels selve udvidelsen, 
og det deraf større energibehov, men også at ejendommens energibehov i fremtiden bliver 
dækket af gyllekøling. I den hidtidige drift blev der brugt ca. 300 halmbigballer årligt til 
varme. I fremtiden bruges der kun el fra varmepumpen i gyllekølingsanlægget til 
opvarmning af staldene. 
 
Anvendelse af BAT på energibesparende foranstaltninger 
Udendørsbelysning er kun tændt i forbindelse med daglige arbejdsgange, hvis dagslyset 
ikke er tilstrækkeligt. Der anvendes energisparende LED lysrør, hvor det er muligt, og der 
er spareknap på varmelamperne i farestalden. Der overvejes løbende muligheder for at 
reducere forbruget vha. automatiske foranstaltninger. Ventilation er undertryksventilation 
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med strømbesparende EC-motorer. Ventilationen er tilkoblet automatisk styreenhed, hvilket 
er med til at reducere energiforbruget til ventilation. 
 
Logistikken i forbindelse med udtagning af foder og transport til stald er planlagt, så arbejdet 
giver færrest mulige driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget. 
 
 
Kommunens vurdering 
Generelt vurderer Svendborg Kommune, at den bedste tilgængelige teknik i forhold til vand- 
og energiforbrug vil svare til EU´s BREF-dokument for intensiv svine- og 
fjerkræsproduktion. Der er her tale om bedste tilgængelige teknologi, når: 
 

• rengøring af stalde og udstyr foregår med højtryksrenser, 
• drikkevandsanlæg kalibreres for at undgå spild, 
• vandforbrug registreres gennem måling af forbrug, 
• der udføres detektion og reparation af lækager, 
• der anvendes naturlig ventilation, hvor det er muligt, 
• ventilationssystemet er optimeret i hvert staldafsnit, 
• modstand i ventilationssystemet undgås ved jævnlig inspektion og rengøring af 

kanaler og ventilatorer, 
• der anvendes energibesparende belysning 

 
Der foretages en vurdering af anvendelsen af bedste anvendelige teknologi i de 
efterfølgende afsnit. 
 
Vand 
 
Vandforbruget øges med ca. 60% og den tilsvarende produktionsmæssige udvidelse i 
dyreenheder er ca. 65%. Svendborg Kommune vurderer umiddelbart, at det er positivt, at 
vandforbruget ikke øges til samme niveau som den ansøgte udvidelse i antal dyr. 
 
Ansøger har fået en vandindvindingstilladelse til at indvinde op til 10.000 m3/år fra 
eksisterende vandforsyningsanlæg. 
 
I forhold til anvendelse af bedste anvendelige teknologi til begrænsning af vandforbruget er 
det Svendborg Kommunes vurdering, at ansøgers oplysninger om rengøring af stalde og 
udstyr samt løbende kontrol af drikkevandssystemet vil leve op til BREF-dokumentets krav.  
 
I forbindelse med vandindvindingstilladelsen er krav om registrering/journalføring af det 
årlige vandforbrug. Dette betyder, at BREF-dokumentets krav om registrering af 
vandforbrug er opfyldt. Det er samtidig kommunens vurdering, at der løbende skal være 
fokus på at minimere vandforbruget, og at forbruget mindst én gang årligt skal registreres 
og føres i journal, og der stilles derfor vilkår om dette. Registrering/journalføring af det 
årlige vandforbrug, der udføres i relation til indvindingstilladelsen, kan anvendes til at 
efterkomme denne godkendelses vilkår om registrering og journal. 
 
Energi 
 
Energiforbruget øges med ca. 56%, hvilket er lavere end den ansøgte udvidelse i 
dyreenheder (ca. 65%). 
 
Det er kommunens vurdering, at den anvendte mængde el primært anvendes til ventilation, 
belysning, gyllekøling og korntørring. 
 
Alle staldanlæg er etableret eller etableres med mekanisk ventilation, og det vurderes, 
derfor, at det ikke er muligt anvende naturlig ventilation som beskrevet i BREF-dokumentet.  
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Under afsnittet om ventilationsanlægget er der stillet vilkår om, anlægget skal rengøres og 
vedligeholdes efter hvert hold dyr. Dette vilkår vil opfylde BREF-dokumentets krav om, at 
modstand i ventilationssystemet skal undgås ved jævnlig inspektion og rengøring. 
 
Ansøger har desuden oplyst, at der anvendes energibesparende belysning, og at der i øvrigt, 
hvor det er muligt, er tænkt energibesparelser ind i driften. Umiddelbart vurderes det, at 
disse tiltag vil leve op til kravene i BREF-dokumentet. 
 
På baggrund af det oplyste forventede elforbrug har Svendborg Kommune vha. et 
energiberegningsværktøj fra ENERGI MIDT beregnet, at det forventede elforbrug ligger 13% 
over det forventelige, og at det burde være muligt at gennemføre besparelser i elforbruget. 
Der er i beregningen taget udgangspunkt i et standardsvinebrug, og effekten af gyllekøling 
indgår ikke i beregningen.  
 
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at det større elforbrug kan skyldes driften af 
gyllekølingsanlægget. Det bør dog afklares om, der er mulighed for at opnå yderligere 
energibesparelser, og der stilles derfor vilkår om, at senest ét år efter etableringen af de 
nye staldbygninger skal en energikonsulent udarbejde en energirapport med henblik på at 
reducere energiforbruget fra ejendommen. Samtidig stilles der vilkår om, at det årlige vand- 
og energiforbrug skal dokumenteres, Dette kan gøres i forbindelse med det årlige regnskab 
for bedriften. Oplysningerne skal opbevares i mindst 5 år og skal kunne vises ved tilsyn. 
 
Fastsættelse af vilkår 

 
• Det årlige energi- og vandforbrug skal dokumenteres. Oplysningerne skal 

opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn. 
 

• Senest 1 år efter gennemførelsen af udvidelsen skal en energikonsulent 
udarbejde en energirapport med henblik på at reducere energiforbruget på 
ejendommen. 

 
 

Opbevaring og håndtering af olie, kemikalier og medicin 
 
Ansøgers oplysninger 
Olie 
Dieselolie opbevares i godkendt dieseltank (3.000 l).   
 
Siden meddelelsen af miljøgodkendelse fra 2015 har Svendborg Kommune konstateret, at 
dieseltanken er flyttet ind i maskinhuset (bygning 17 jf. bilag 1a), og ansøger har oplyst, at 
tankning foregår i maskinhuset. Maskinhuset er indrettet med betongulv under 
dieseltanken, og der er etableret en opkant rundt om selve tanken. 
 
Spildolie 
Spildolie opbevares i ståltønder nedsænket i plastbeholdere (opsamlingsbakke med 
kanthøjde på ca. 80 cm). Spildolie står på betongulv. Der er opsugningsmateriale i form af 
savsmuld eller kattegrus, hvor der opbevares olieprodukter. 
 
Kemikalier 
Kemikalier opbevares aflåst i garage, hvor der er betongulv. Der er opsugningsmateriale til 
stede i tilfælde af spild. Der er ingen afløb fra kemikalierummet. 
 
Medicin 
Medicin opbevares i plasttønder i særskilt rum i sostald. 
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Kommunens vurdering 
 
Siden meddelelsen af miljøgodkendelsen i 2015 har Svendborg Kommune vedtaget nye 
retningslinier for opbevaring og håndtering af diesel og benzintanke. Retningslinierne er 
gældende for nyetablering eller ved udskiftning af tanke på tankpladser.  
 
Da dieseltanken er flyttet ind i maskinhuset vurderer Svendborg Kommune, at der er tale 
om en nyetablering af en tankplads, og den efterfølgende vurdering og vilkårsfastsættelse 
tager derfor udgangspunkt i Svendborg Kommunes nyeste retningslinier vedtaget i februar 
2017. 
 
Retningslinierne er vedtaget for at minimere risikoen for forurening af jord, kloak, 
overfladevand eller grundvand.  
 
Placeringen af olietanken indendørs i maskinhuset på betongulv betyder, at kravet om 
overdækning og placering på et plant underlag, der er uigennemtrængeligt for olieholdigt 
materiale, er opfyldt. 
 
Der er desuden krav om, at tanken skal placeres i et kar eller lignende, der som minimum 
kan rumme hele tankens volumen, alternativt skal der være etableret afløb til offentligt 
spildevandssystem inkl. sandfang og olieudskiller med tilstrækkelig kapacitet til at kunne 
håndtere hele tankens volumen.  
Der er ikke etableret afløb fra maskinhuset, og kravet om et kar eller lignende, der kan 
rume hele tankens indhold vil derfor være gældende for den etablerede tank. Kravet skal 
forstås sådan, at et kar kan undlades, såfremt hele tankens volumen kan opsamles i et 
afgrænset område uden risiko for spild til jord, overfladevand mv. Hele maskinhuset er 
etableret med betongulv, og tanken er placeret i god afstand fra maskinhuset åbning. Ved 
et eventuelt spild eller lækage er det derfor Svendborg Kommunes vurdering, at dette vil 
samles inde i maskinhuset uden mulighed for at spild til jord, overfladevand el. lign., og 
kravet om kar eller tilvarende er dermed opfyldt. 
 
Tanken skal sikres imod påkørsel f.eks. ved pullert eller ved bøjler. Desuden skal det sikres, 
at der ikke pumpes olie fra en tank, hvor slangen ved et uheld er rykket af, og der skal 
derfor være etableret en afriverkobling mellem tank og slange. Opfyldelse af dette krav kan 
dog undlades, hvis tankpistolen ikke kan fastlåses. Svendborg Kommune kontrollerer disse 
krav ved førstkommende tilsyn efter meddelelsen af denne miljøgodkendelse, og stiller 
vilkår om, at kravene skal være opfyldt senest 2 måneder efter meddelelse af denne 
miljøgodkendelse. 
 
Ifølge retningslinierne må tankning udenfor tankpladsens belægning eller tankning på en 
plads med fald mod afløb kun forekomme under anvendelse af en spildbakke.  
Da påfyldningsslangen på den anvendte dieseltank ikke kan nå ud over maskinhusets 
belægning, og tankning kun foregår på betonbelægning uden afløb, vurderer Svendborg 
Kommune, at der ikke vil være krav om anvendelse af spildbakke ved tankning. 
 
Tankpladsen skal desuden være dimensioneret til tung trafik. Dette skal forstås sådan, at 
belægningen ikke må fremstå med revner eller utætheder, og at belægningen løbende skal 
vedligeholdes, så der til stadighed opnås en tæt belægning. 
 
Opbevaring og håndtering af øvrige olieholdige produkter som f.eks. spildolie vurderes, at 
være i overensstemmelse med retningsliniernes krav. 
 
Der stilles derudover vilkår om, at der hvor olieholdige produkter opbevares eller håndteres, 
skal der forefindes opsugningsmateriale. Ansøger har oplyst, at dette krav opfyldes. Endelig 
skal spild straks opsamles, og herefter opbevares og bortskaffes, som farligt affald.  
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Endelig stilles der vilkår om, at der hvor olieholdige produkter håndteres eller opbevares 
skal belægningen mindst én gang årligt efterses for tæthed. Kontrol og eventuelle 
reparationer skal føres i journal. 
 
 
Kemikalier 
 
Opbevaring af bekæmpelsesmidler, rester herfra samt tom emballage følger reglerne i den 
enhver tid gældende bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.   
 
Foruden de generelle regler vurderer kommunen, at det skal sikres, at kemikalier opbevares 
på en tæt belægning, og at belægningen mindst én gang årligt kontrolleres for tæthed. 
 
Medicin 
 
Kommunen vurderer, at der ikke er behov for at stille vilkår vedr. opbevaring og håndtering 
af medicin. 
 
Fastsættelse af vilkår 

 
• Beholdere og tanke til opbevaring af olieholdige produkter skal placeres 

overdækket på en plan og tæt belægning, der er uigennemtrængelig for 
olieholdigt materiale, og i et kar eller lignende, der som minimum kan rumme 
hele beholderens eller tankens volumen. 

 
• Overdækning og placering i kar eller lignende kan undlades, hvis der fra 

opsamlingskarret/tankpladsen er etableret afløb til offentligt 
spildevandssystem inkl. sandfang og olieudskiller med tilstrækkelig kapacitet 
til at kunne håndtere hele tankens volumen. 

 
• Udluftningsrør og påfyldningsstuds skal være placeret indenfor 

opsamlingskarret. 
 

• Olietanken skal sikres imod påkørsel af maskiner f.eks. ved en pullert eller 
lignende. 

 
• Der skal være monteret en afriverkobling mellem tank og slange. 

Afriverkobling kan dog undlades, hvis tankpistolen ikke kan fastlåses. 
 

• Hvis påfyldningsslangen kan nå udenfor tankpladsens belægning, skal der 
anvendes spildbakke ved påfyldningen. 

 
• Selve tankpladsen skal være indrettet med en tæt belægning, der er 

uigennemtrængelig for olieholdigt materiale. En sten- eller flisebelægning er 
ikke at betragte, som en tæt belægning. Tankpladsen skal desuden være 
dimensioneret til tung trafik. 

 
• Tankpladser skal være indrettet med fald mod afløb alternativt skal der 

anvendes spildbakke.  
 

• Der hvor olie og olieholdige produkter opbevares og håndteres skal der 
forefindes opsugningsmateriale. 

 
• Spild af olie skal straks opsamles. Al opsamlet spild inkl. 

opsamlingsmaterialet skal opbevares og bortskaffes, som farligt affald. 
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• Senest 2 mdr. efter meddelelsen af denne miljøgodkendelse skal indretning 
af diseltank og tankplads være i overensstemmelse med de fastsatte vilkår. 

 
• Der hvor olieholdige produkter opbevares og håndteres skal belægningen 

mindst én gang årligt kontrolleres for tæthed. Eventuelle utætheder skal 
straks repareres. 

 
• Kemikalier, rester og tom emballage skal opbevares på et for kemikalierne 

tæt underlag, og uden mulighed for spild til afløb, jord, overfladevand og 
grundvand. 

 
• Belægningen i kemikalierummet skal mindst én gang årligt kontrolleres for 

tæthed. Eventuelle utætheder skal straks repareres. 
 

• Kontrol og eventuelle reparationer af belægninger, hvor kemikalier 
opbevares, og hvor olieholdige produkter opbevares og håndteres skal føres 
i journal. Journalen skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne 
fremvises ved tilsyn. 
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Gødningsproduktion, opbevaring og håndtering 
 
Ansøgers oplysninger 
På ejendommen produceres svinegylle. 
 
I nedenstående tabel gives en oversigt over gødningsproduktionen ved ansøgt drift og 
opbevaring. 
 

Gødningstype Mængde 
(t) 

DE Opbevaring 

Gylle 8.530 318,7 Gyllebeholder 
 
I nedenstående tabel gives en oversigt over opbevaringsanlæggene til gødningen. 
 
 

 
Opført Størrelse 

m3 
Sidste 
kontrol 

Eks. gylletank 1978 211 2009 
Eks. gylletank 1987 2.140 2009 
Ny gylletank - 4.500 - 
Eks. fortank 1978 20 - 
Eks. fortank 2008 20 - 
Ialt  6.891  

 
Den producerede gyllemængde er inklusiv overfladevand fra 200 m2 befæstet areal,  
vaskevand fra staldene samt fradrag for overdækning af gyllebeholder. Der er dermed 
opbevaringskapacitet til 9,7 måneder. Beregning af opbevaringskapacitet fremgår af bilag 
3. 
 
Gyllekanalerne tømmes hver uge og gyllen pumpes via fortank over i gyllebeholderne.  
 
Der er to eksisterende gyllebeholdere på ejendommen, hvoraf den store på 2.140 m3 er 
udstyret med elektrisk pumpe til påfyldning af gyllevogn. Den lille gyllebeholder på 211 m3 
er ikke udstyret med elektrisk pumpe. 
 
Den nye gyllebeholder på 4.500 m3 bliver ikke udstyret med elektrisk pumpe. 
 
Påfyldning af gyllevogn ske derfor med sugekran påmontert gyllevogn, når der udbringes 
gylle fra den lille eksisterende gyllebeholder og den nye gyllebeholder. Påfyldning af 
gyllevogn fra den store eksisterende gyllebeholde sker ved at gylle pumpes over i 
gyllevognen via svingarm. 
 
Der er ikke fast støbt underlag (beton og lign.), der hvor gyllevognen fyldes. Gyllepumpen 
på den eksisterende store gyllebeholder er monteret på beholderens østside mod en 
vaskeplads, hvorfra der er afløb til fortank. Der er ikke afløb til drænsystemet 
(overfladevand) omkring gyllebeholderne. 
 
Anvendelse af BAT ved opbevaring og udbringning af husdyrgødning 
Gyllebeholderne er tilmeldt ordning om 10-årig beholderkontrol. 
 
Den nye gyllebeholder etableres med fast overdækning (PVC-dug). 
 
Ifølge wiki-vejledningen er de generelle regler for udbringning af husdyrgødning 
tilstrækkelige til at opfylde krav til BAT. 
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Det er ansøgers vurdering, at der vil forekomme ammoniakfordampning og lugtgener fra 
marker, hvorpå der er udbragt gylle. Omfanget afhænger af vejrforhold (temperatur, 
vindforhold og nedbør). Det er dog også ansøgers vurdering, at reglerne i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen sikrer, at generne begrænses samt, at forurening 
forebygges. Ansøger vurderer også, at husdyrgødningsbekendtgørelsens krav sikrer kravet 
om brug af bedst tilgængelige teknologi (BAT). 
 
Det vurderes på ovenstående baggrund, at BAT med hensyn til opbevaring og udbringning 
af husdyrgødning er tilstrækkeligt. 
 
Kommunens vurdering 
Opbevaring 
 
Svendborg Kommune vurderer, at i forhold til bedste anvendelige teknik for opbevaring af 
gylle skal der tages udgangspunkt i BREF-dokumentet for intensiv svine- og 
fjerkræproduktion. Kravene i BREF-dokumentet er følgende: 
 

• En fast tank, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger, 
• Bunden af siderne skal være tætte og korrosionsbeskyttede, 
• Tanken skal tømmes jævnligt for inspektion og vedligehold 
• Tanken skal overdækkes medfst låg, teltdug eller flydelag, 
• Kun omrøring i forbindelse med tømning/udbringning af gylle. 
• Sikre tilstrækkelig opbevaringskapacitet indtil gylle kan behandles yderligere eller 

udbringes på markerne. 
 
Ovenstående er i størstedelen omfattet af dansk lovgivning, som dermed vil sikre, at 
anlægget lever op til BAT for så vidt angår opbevaring af gylle. I det nedenstående vurderes 
de punkter, hvor det primært vil være nødvendigt at stille særlige vilkår. 
 
Ifølge gældende regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen skal der være mindst 6 måneders 
opbevaringskapacitet, dog vil tilstrækkelig opbevaringskapacitet normalt svare til 9 
måneder. Med baggrund i BREF-dokumentets krav, om at der skal sikres tilstrækkelig 
opbevaringskapacitet, er det Svendborg Kommunes vurdering, at der skal stilles vilkår om, 
at der skal være mindst 9 måneders opbevaringskapacitet på ejendommen. Ansøger har 
ved beregning af opbevaringskapaciteten jf. bilag 3 redegjort for, at dette vilkår kan 
opfyldes.  
 
For at kunne opfylde kravet om anvendelse af Bedste Anvendelige Teknologi i forhold til 
ammoniakemission fra stald og lager har ansøger bla. valgt, at den nye gyllebeholder skal 
etableres med fast overdækning (PVC-dug). Der stilles derfor også vilkår om dette, og 
vilkårene er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende teknologiblad for fast 
overdækning af gyllebeholdere. Vilkårene er stillet under afsnittet om husdyrbrugets 
beliggenhed og planmæssige forhold. 
 
De øvrige gyllebeholdere på ejendommen har naturligt flydelag, og er dermed omfattet af 
de gældende regler om bla. etablering og kontrol af flydelag. Dette vil også sikre opfyldelse 
af BREF-dokumentets krav. 
 
I forhold til beholderkontrol er ingen af gyllebeholderne på ejendommen placeret indenfor 
risikoområder i forhold til vandløb, søer mv., og ingen af beholderne er dermed omfattet af 
5 års beholderkontrol eller krav om gyllealarm mv. Den lovpligtige 10-årige beholderkontrol 
sikrer, at BREF-dokumentets krav om inspektion og vedligehold er opfyldt. 
 
Nærmeste nabo (Stokkebækvej 14) er placeret foreholdsvis tæt på ejendommen på 
Stokkebækvej 12. Svendborg Kommune har ikke i forbindelse med nudriften modtaget 
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klager over lugtgener i forbindelse med tømning af gyllekanalerne. Ansøger har oplyst, at 
der ikke ændres i frekvensen for tømning af gyllekanalerne, og det forventes derfor heller 
ikke, at der vil forekomme væsentlige gener ved tømning af gyllekanalerne i den ansøgte 
drift.  Hvis der skulle opstå væsentlige gener, der kan relateres til tømning af gyllekanalerne, 
og som ligger ud over det, der ligger til grund for denne godkendelse, kan Svendborg 
Kommune efter husdyrloven meddele påbud med henblik på at begrænse generne herfra. 
Der stilles derfor ikke særlige vilkår til begrænsning af gener i forbindelse med tømning af 
gyllekanalerne. 
 
I forbindelse med tømning af gyllekanalerne til fortank og gyllebeholder er det væsentligt, 
at vurdere om, der er risiko for overløb fra fortanken. Risikoen vil være størst, hvis 
gylleniveauet i gyllekanalerne ligger over gylleniveauet i fortanken. Ansøger har oplyst, at 
dette kun vil være et problem i forhold til den eksisterende poltestald (- bygning 06 på bilag 
1a) men, at denne stald tages ud af drift i forbindelse med udvidelsen af 
husdyrproduktionen. I forhold til de øvrige staldanlæg har ansøger vurderet, at 
gylleniveauet i gyllekanaler og fortank er identisk, og at der derfor ikke er en særlig  risiko 
for overløb fra fortanken. På den baggrund stilles der ikke særlige vilkår om f.eks. at øge 
fortankens opkantsniveau, så det som minimum svarer til niveauet i gyllekanalerne. 
 
Tømning af gyllebeholdere 
Generelt vurderes det, at risikoen for spild/uheld reduceres, såfremt al håndtering af gylle 
foregår under opsyn. Der stilles derfor vilkår om dette. 
 
Ansøger har oplyst, at tømning af den lille og den nye gyllebeholder (- henholdsvis 08 og 
10 på bilag 1a) vil ske vha. en sugekran, der er påmonteret gyllevognen. Ansøger har oplyst, 
at sugekranen er sikret med tilbageløb. Svendborg Kommune vurderer derfor, at der ikke 
er en væsentlig risiko for spild i forbindelse med tømningen af beholderne. 
 
Den store af de eksisterende gyllebeholdere ( nr. 09 på bila 1a) tømmes imidlertid vha. den 
gyllepumpe (-svingarm), der er påmonteret gyllebeholderen. Ansøger har oplyst, at 
gyllepumpen er placeret på østsiden af beholderen tæt ved vaskepladsen, der har fast 
belægning, og afløb til gyllebeholderen, og der er ikke er afløb til dræn omkring 
gyllebeholderen.  
 
Ansøger har desuden oplyst, at gyllepumpen ike kan aktiveres utilsigtet idet, der sidder en 
afbryder i den gamle poltestald, der kun er tændt i de perioden, hvor der udbringes gylle. 
Endvidere sidder der en tænd/sluk-knap i en aflåst boks på selve gyllebeholderen. Der er 
en timer på gyllepumpen, der sikrer, at der ikke kan overpumpes en større mængde gylle 
ad gangen end det, der kan være i en gyllevogn.  
 
Ansøger vurderer, at de generelle regler til indretning af pumperør på gyllebeholdere er 
overholdt, og at denne indretning begrænser risikoen for spild. 
 
Svendborg Kommune er enig i, at de generelle regler vil begrænse risikoen for uheld eller 
spild ved brug af pumpen på gyllebeholderen. I forhold til det udkast til miljøgodkendelse, 
der har været i høring, har Svendborg Kommune derfor valgt ikke at stille vilkår om en 
påfyldningsplads ved denne gyllebeholder.  
 
Fastsættelse af vilkår 

 
• Der skal til hver en tid sikres, at der til husdyrproduktionen er en 

opbevaringskapacitet på mindst 9 måneder. 
 

• Al håndtering af gylle skal foregå under opsyn. 
 

 
 



 

59 
 

Miljøledelse, driftsforstyrrelser og uheld 
 
Ansøgers oplysninger  
I ansøgningen er gylleudslip nævnt som muligt uheld på ejendommen. 
 
Med henblik på at minimere risikoen for uheld er der gjort følgende tiltag: 

• Gyllepumpen på den eksisterende gyllebeholder er udstyret med en timer således 
at risiko for overløb på gyllevogn er elimineret. 

• Gyllepumpen er kun tilsluttet i forbindelse med gylleudbringning. I perioder, hvor 
der ikke udbringes gylle er gyllepumpen slukket på kontakt inde i den gamle 
poltestald (stald nr. 6 på bilag 1a). 

• Gyllepumpen kan ikke aktiveres utilsigtet, da tænd-/slukknappen sidder i en aflåst 
boks på gylletanken.  

 
Med ansøgningen er der indsendt en beredskabsplan (bilag 5) hvoraf følgende fremgår: 
 

• procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe uheld og 
begrænse uheldets udbredeæse. 

• oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal 
alarmeres og hvordan. Vær opmærksom på, at der skal ringes til 112, ikke til 
miljøvagten ved miljøuheld. 

• Kortbilag over driften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og 
drænsystemer og vandløb mm. 

• En opgørelse over materiel, der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes 
med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og 
opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. 

 
Kommunens vurdering 
Kommunen vurderer, at beredskabsplanen sikrer, at der kan iværksættes tiltag for at 
minimere risikoen for eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld, og at tiltagene kan bekæmpe 
de gene- og forureningsmæssige konsekvenser. Beredskabsplanen er derfor godkendt af 
kommunen. 
 
Kommunen anbefaler, at nærved-uheld noteres, og at der udarbejdes procedurer, som evt. 
tilføjes beredskabsplanen, med henblik på at forebygge en lignende situation. 
Driftspersonalet bør altid orienteres om nærved-uheld og de eventuelle forebyggende 
procedurer. 
 
Da ejendommen er et IE-husdyrbrug er Miljøledelse nu fastsat som en generel regel. Det 
betyder, at § 12-godkendte IE-husdyrbrug af egen drift skal have indført miljøledelse senest 
den 21. februar 2021, jf. § 42, stk. 4, 2. pkt., jf. stk. 1-3, i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Kommunen skal føre tilsyn med om IE-husdyrbruget 
har indført miljøledelse inden for den nævnte frist. 
 
Fastsættelse af vilkår 

 
• Beredskabsplanen og dennes placering skal være kendt af husdyrbrugets 

ansatte og placeringen af beredskabsplanen skal være let tilgængelig. 
 

• Beredskabsplanen skal revideres én gang årligt og skal på 
tilsynsmyndighedens forlangende kunne fremvises med angivelse af seneste 
tidspunkt for revision. 
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Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg 
I det følgende afsnit er der foretaget en vurdering af, om det ansøgte vil have væsentlige 
negative konsekvenser for omgivende beskyttede naturarealer, omkringboende og grund- 
og overfladevand. I forbindelse med sagsbehandlingen af godkendelsespligtige husdyrbrug, 
skal der foretages en vurdering af, om der kan indføres renere teknologi til at mindske 
forskellige emissioner fra virksomheden, f.eks. lugt og ammoniak. Der vil i afsnittet vedr. 
anvendelse af bedste tilgængelige teknologi (BAT) blive foretaget en vurdering af, om disse 
bidrag til omgivelserne kan reduceres ud over de generelle reduktionskrav. 

Ammoniak 
I det følgende afsnit er der foretaget en vurdering af, om det ansøgte vil have væsentlige 
negative konsekvenser for omgivende beskyttede naturarealer, omkringboende og grund- 
og overfladevand. I forbindelse med sagsbehandlingen af godkendelsespligtige husdyrbrug, 
skal der foretages en vurdering af, om der kan indføres renere teknologi til at mindske 
forskellige emissioner fra virksomheden, f.eks. lugt og ammoniak. Der vil i afsnittet vedr. 
anvendelse af bedste tilgængelige teknologi (BAT) blive foretaget en vurdering af, om disse 
bidrag til omgivelserne kan reduceres ud over de generelle reduktionskrav. 
 
Ansøgers oplysninger 
Den samlede emissionsgrænseværdi er i IT-skema nr. 1001.997 beregnet til: 3.639 kg 
NH3-N. 
 
For at opfylde dette BAT-emissioneniveau vil ansøger etablere følgende tiltag: 
 

• Proteinoptimeret fodring 
• Gyllekøling i eksisterende farestald og ny løbe- og drægtighedsstald 
• Fast overdækning (PVC-dug)på den nye gyllebeholder 

 
Ved anvendelse af disse tiltag vil den sanlede ammoniakemission fra stald og lager være 
3.639 kg NH3-N. 
 

Kommunens vurdering 
Det er muligt at beregne BAT niveauet (med baggrund i miljøstyrelsens emissionsgrænse 
værdier) direkte i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk. I det nedenstående er vist 
resultat af beregningen af den vejledende grænseværdi ved anvendelse af bedste 
tilgængelige teknik (BAT) fra skema 101997, ver. 2 i Husdyrgodkendelse.dk. 
 

 
 
Kommunen konkluderer, at med baggrund i ovenstående at kravet til BAT mht. ammoniak 
overholdt. 
 
Gyllekøling i Svinestalde og overdækning af gyllebeholder og proteinoptimeret fodring er 
optaget på miljøstyrelsens teknologiliste, og er kendte teknologier mht. reduktion af 
ammoniak. 
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Det generelle ammoniakreduktionskrav er på 3.785,7 kg N/år. Det er opfyldt med de 
3638,96 kg N/år der reelt udledes i ansøgningen. 
 
Udvidelsen medfører ifølge beregningerne en meremission på 1.236 kg N/år.  
 
Svendborg Kommune vurderer, at det ansøgte projekt opfylder BAT-kravet mht. ammoniak 
samt lever op til ammoniakreduktionskravet. 
 
Der stilles relevante vilkår under de enkelte tekniske afsnit. 
 

Påvirkning af naturområder  
 
Kommunens bemærkninger og vurdering 
I dette afsnit har Svendborg Kommune vurderet en eventuel ammoniakbelastning på de 
omkringliggende naturområder, som fremgår af det efterfølgende oversigtskort. 
 

  
Kort med de naturområder, hvortil der er beregnet merdeposition i husdyrgodkendelse.dk. De sorte 
cirkler viser hhv. 300 m og 1.000 m grænse omkring husdyrproduktionen, den mørkegrønne 
skravering er kommuneplanlaget ’Grønt Danmarkskort – Økologiske forbindelser’, den lysegrønne er 
kommuneplanlaget ’Grønt Danmarkskort - Potentiel natur og forbindelse’ og de grøntternede arealer 
er Natura 2000-områder. 
 
Baggrundsbelastningen i området omkring ejendommen er 14,3 kg N/ha/år. 
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Kommunen har lavet beregning til flere naturområder ud over det som er kommet ind i 
ansøgningen, da der også skal vurderes i forhold til eventuelle tilstandsændringer efter § 3 
i naturbeskyttelsesloven. Kommunens og ansøgers målinger og beregninger til nærmeste 
naturområder er vist i følgende skema: 

 
Naturberegningsskema (ID 106650) fra husdyrgodkendelse.dk 
 
Husdyrloven fastsætter rammer for belastningen med ammoniak af særlige naturområder 
jf. lovens § 7. Den ammoniakfølsomme natur opdeles i tre kategorier: kategori 1, 2 og 3.  
 
Kategori 1-natur 
 
Kategori 1-natur er Natura 2000-naturtyper, som omfattes af lovens § 7, stk. 1, nr. 1. Det 
er de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for 
området, og som Naturstyrelsen har kortlagt i forbindelse med Natura 2000-planlægningen. 
 
Kommunen skal stille krav om, at den totale kvælstofdeposition maksimalt må udgøre 0,7 
kg N/ha/år, dog 0,4 og 0,2 kg N/ha/år, hvis der findes et eller mere end et husdyrbrug i 
nærheden. 
 
Naturområde 6 – klokkefrø lokalitet: Nærmeste potentielle naturområder, der kan være 
omfattet af kategori 1-natur er kalkrige søer og overdrev ved Tårup og Klintholm, som ligger 
ca. 1½ km nordøst for ejendommen på Stokkebækvej 12. Totalbelastningen ved disse 
ammoniakfølsomme naturtyper er beregnet til 0,1 kg N/ha, og husdyrlovens krav til kategori 
1-natur vil derfor være overholdt. 
 
Klokkefrø sø: Natura 2000-området skal udvides til at omfatte de sydlige klokkefrø-søer, se 
kort ovenfor. Totalbelastningen ved disse ammoniakfølsomme naturområder er beregnet til 
0,1 kg N/ha, og husdyrlovens krav til kategori 1-natur vil derfor være overholdt. 
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Kategori 2-natur 
 
Kategori 2-natur er ammoniakfølsom natur beskyttet af Naturbeskyttelseslovens11 § 3 og 
beliggende udenfor Natura 2000-områder: højmoser og lobeliesøer, § 3-beskyttede heder 
større end 10 ha, og § 3- beskyttede overdrev større end 2,5 ha. Der er krav om en 
maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år. 
 
Naturområde 1 – Overdrev: Nærmeste registrerede kategori 2-natur er et C-målsat 
overdrev ca. 1,7 km  mod nordvest. Merdeposition og totaldeposition til dette område er 
beregnet til 0 kg N/ha/år, og husdyrlovens krav er overholdt. 
 
Naturområde 7 - Strandoverdrev: Langs østkysten ligger en B-målsat strandeng. 
Strandenge er ikke omfattet af husdyrlovens naturkategorier, men ud fra naturområdets 
registrede arter (sandløg, gul snerre, harekløver, håret høgeurt, hedelyng, liden klokke, 
nyserøllike, sandstar, sølvpotentil og tormentil) vurderer Svendborg Kommune dog, at store 
dele af arealet er strandoverdrev. Det betyder, at naturområdet kan være omfattet af 
kategori 2. Med baggrund i dette har Svendborg Kommune ud fra et forsigtighedsprincip 
vurderet ammoniakpåvirkningen af dette naturområde. Totalbelastningen er i 
ansøgningssystemet beregnet til 0,5 kg N/ha, hvilket betyder, at beskyttelsesniveauet på 
1,0 kg N/ha er overholdt.  
 
Der er ikke andre kategori 2-områder i nærheden, og samlet set vurderer Svendborg 
Kommune, at produktionsudvidelsen ikke vil have væsentlig negativ påvirkning af 
ammoniakfølsom kategori 2-natur. 
 
Kategori 3-natur 
 
Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturtyper udenfor Natura 2000-områder, som ikke 
allerede er omfattet af kategori 1 og 2, dvs. § 3-beskyttede heder, moser og overdrev. 
Derudover også ammoniakfølsomme skove. Enge og strandenge regnes ikke for 
ammoniakfølsom natur, og er derfor ikke omfattet af Kategori 3. 
 
I modsætning til kategori 1- og 2-natur, er der ved kategori 3-natur ikke sat krav til den 
maksimale totaldeposition. Kommunen har mulighed for at stille krav om maksimal 
merdeposition på 1,0 kg N/ha/år, hvis naturområdet har en særlig regional- eller lokal 
naturinteresse. Omvendt kan kommunen tillade en større merdeposition, hvis naturområdet 
vurderes til ikke at være ammoniakfølsomt. 
 
Flere af naturområderne indgår i ”Grønt Danmarkskort – økologiske forbindelser” og ”Grønt 
Danmarkskort - potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder” i 
Svendborg Kommuneplan 2017-29, se kort ovenfor. Grønt Danmarkskort er et 
landsdækkende samarbejde, som skal sikre større og mere sammenhængende 
naturområder og spredningskorridorer imellem disse. Inden for de økologiske forbindelser 
skal naturindsatsen prioriteres højt og naturnetværket skal søges udviklet. Ændringer i 
arealanvendelsen eller byggeri, anlæg eller ombygning af veje, jernbaner eller lignende, må 
ikke hindre, at der på et tidspunkt kan skabes en økologisk forbindelse. Realiseringen 
fokuserer i første omgang på at sikre de eksisterende særlige værdifulde naturarealer 
gennem optimal pleje, og skal overvejende udbygges ved frivillige aftaler med lodsejerne.  
Da det ansøgte byggeri ikke sker i nærheden af det udpegede lag vurderes beskyttelsen 
ikke tilsidesat. 
 
Der er i det følgende foretaget en vurdering af påvirkningen af naturområder indenfor 
kategori 3. Naturområderne fremgår af det foregående oversigtskort.  

                                           
 
 
11 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse LBK nr. 1217 af 28/09/2016. 
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Naturområde 2 - Mose: Naturområdet er en C-målsat mose beliggende ca. 470 meter mod 
vest. Merdepositionen er i ansøgningssystemet beregnet til 0,2 kg N/ha/år. Da 
merbelastningen er under 1 kg N/ha/år, vurderer Svendborg Kommune at mosens tilstand 
ikke ændres væsentligt som følge af den ansøgte udvidelse, og der stilles derfor ikke 
skærpede vilkår til merdepositionen med ammoniak som følge af den ansøgte udvidelse. 
 
Naturområde 3 - Skov (samme som ansøgers  ’unavngivet naturpunkt 1’): Naturområdet er 
registreret som potentiel ammoniakfølsom skov, og ligger 350 meter mod nordøst. 
Merdepositionen kan beregnes til 0,5 kg N/ha/år. Da merbelastningen er under 1 kg 
N/ha/år, vurderer Svendborg Kommune at skovens tilstand ikke ændres væsentligt som 
følge af den ansøgte udvidelse, og der stilles derfor ikke skærpede vilkår til merdepositionen 
med ammoniak som følge af den ansøgte udvidelse. 
 
Naturområde 4 - Skov: Der ligger endnu et skovområde ca. 300 meter mod øst. Gennesyn 
af historiske flyfotos viser, at der er tale om en juletræs/pyntegrøntplantage, der ikke 
vurderes at være ammoniakfølsom. Beregninger viser desuden at området får 0,5 kg 
N/ha/år, som følge af udvidelsen. 
 
Naturområde 5 – Eng: Udgår, da området i den tidligere godkendelse blev beskrevet under 
afsnit om påvirkning fra husdyrbrugets arealer. 
 
Samlet vurdering af kategori 1, 2 og 3 natur 
Ud fra disse forhold er det kommunens samlede vurdering, at naturområder omfattet af 
lovens § 7 ikke påvirkes væsentligt ved den ansøgte udvidelse af produktionen på 
Bøllemosevej 21 og, at ansøgningen overholder de generelle beskyttelseskrav. Der stilles 
derfor ikke vilkår i forhold til driften. 
 
Øvrige naturområder 
 
Kommunens bemærkninger og vurdering 
Der er ingen søer indenfor 300 m fra produktionen. Indenfor 1.000 m er der 2 fritlæggende 
søer og 3 søer indenfor mose- og engområder. Den nærmeste sø er del af det beskrevne 
Naturområde 2, som får 0,2 kg N/ha/år, og da der er ikke målt til resten af søerne, da de 
ud fra ovenstående kan vurderes at få mindre end 1 kg N/ha/år i merbelastning. 
 
Der er ingen fredede naturområder i nærheden af produktionen. 
 
Samlet vurdering af natur 
Svendborg Kommune vurderer samlet set, at udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig 
negativ påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder, ammoniakfølsomme skove, 
naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, naturområder omfattet af 
husdyrgodkendelseslovens § 7, og naturområder der er udpeget i Svendborg Kommunes 
kommuneplan 2017-29.  Der stilles derfor ikke vilkår i forhold til driften. 
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Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (bilag 
IV-arter) 
 
I Danmark findes der 76 dyre- og plantearter, der er omfattet af EF-Habitatdirektivets12  
Bilag IV, deraf navnet Bilag IV-arter, som særlig strengt beskyttet i det naturlige 
udbredelsesområde, ifølge direktivets artikel 12. Beskyttelsen indebærer forbud mod 
beskadigelse eller ødelæggelse af arternes levesteder og yngle- og/eller rasteområder, både 
indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. Dette er for at sikre at arterne kan opnå 
"gunstig bevaringsstatus". 
 
Udover beskyttelseskrævende Bilag IV-arter skal ansøgningen vurderes i forhold til 
rødlistede og fredede arter.  
 
Svendborg Kommune har kendskab til, at følgende bilag IV-arter kan forekomme i området 
omkring husdyrproduktionen: hasselmus, dværgflagermus, brunflagermus, sydflagermus, 
vandflagermus, markfirben, springfrø, spidssnudet frø, stor vandsalamander og klokkefrø. 
Der er ikke registreret bilag IV-plantearter i Svendborg Kommune. 
 
Hasselmus, der er fundet i Purreskov syd for ejendommen, lever i småskove, beplantninger 
og levende hegn.  
 
Flagermus yngler og overvintrer fortrinsvis i hule træer eller gamle bygninger, og søger 
gerne føde langs skovbryn og levende hegn. 
 
Markfirben kan forekomme i området, især i nærheden af skovene. Arten foretrækker 
sandede soleksponerede levesteder, eksempelvis markkanter, sten- og jorddiger og 
skovveje.  
 
Springfrø, spidssnudet frø og stor vandsalamander er relativt almindelige i denne del af 
kommunen. Klokkefrø lever i de lysåbne, renvandede søer ved Klintholm ca 1½ km mod 
NØ, og er udpegningsgrundlag i Natura 2000-området (på Bilag II). Både frøer og 
vandsalamander yngler i småsøer og vandhuller i hele området. Padderne forlader 
vandhullerne efter yngletiden, og opholder sig og overvintrer i områdets småskove, levende 
hegn og sten- og jorddiger.  
 
Alle padder og krybdyr, og alle orkidéarter er desuden fredede i Danmark. Svendborg 
Kommune har ikke kendskab til yderligere fredede eller rødlistede arter i området, end de 
ovenfor nævnte. 
 
Kommunens vurdering 
Alle de 17 danske flagermusarter er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), jf. 
"Forvaltningsplan for Flagermus"13. Svendborg Kommune har ikke kendskab til forekomst 
af sådanne arter eller potentielle levesteder i området, men vurderer dog potentiel 
forekomst af flagermus i tilknytning til skoven Skovdong, der ligger lige øst for 
husdyrproduktionen. Natur- og Miljøklagenævnet har i afgørelse NMK-132-00712 
bemærket, at næringsstofbelastning fra husdyrbrug ikke kan anses for at være en 
miljøpåvirkning, der kan beskadige eller ødelægge flagermus' yngle- eller rasteområder, jf. 
"Forvaltningsplan for Flagermus" og "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag 
IV"14. Derfor vurderer Svendborg Kommune, at den ansøgte udvidelse ikke vil påvirke 
områdets flagermus væsentligt. 
 
                                           
 
 
12 EF-direktiv af 21.5.1992 (92/43/EØF) 
13 Miljøministeriet, Naturstyrelsen 2013 
14 Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, s. 21f 
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Områdets mange småbiotoper: sten- og jorddiger, småskove, levende hegn og små 
udyrkede markarealer, er meget vigtige for agerlandets dyre- og planteliv. De fungerer som 
ledelinjer, yngle-, raste- og overvintringssted for områdets bilag IV-arter, herunder 
hasselmus, markfirben og padder. Kommunen vurderer dog, at da der er tale om byggeri 
på tidligere landbrugsareal og fortsættelse af markdriften, vil småbiotopernes økologiske 
funktion være uændret. 
 
Der er 5 søer og 3 moser indenfor 1.000 m fra produktionen. Svendborg Kommune har ikke 
kendskab til om søerne er ynglelokalitet for klokkefrø, springfrø, spidssnudet frø eller stor 
vandsalamander, men beregning af merbelastning i husdyrgodkendelse.dk viser, at ingen 
af naturområderne får over 1 kg N/ha/år som følge af udvidelsen. Af samme grund vurderer 
Svendborg Kommune, at produktionsudvidelsen ikke vil have en væsentlig negativ 
påvirkning af eventuelle bilag IV-arter eller fredede arter i de nærmeste søer og moser. 
 
Samlet set vurderer Svendborg Kommune derfor, at den ansøgte produktionsudvidelse på 
ejendommen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for områdets 
særligt beskyttede arter. Der stilles derfor ikke vilkår i forhold til områdets særligt 
beskyttede arter.  

Lugt 
 
Den primære kilde til lugt fra dyrehold er lugtemission fra stalde. Der vil også kunne 
forekomme lugt fra gødningsopbevaringsanlæg og ved udbringning. Der foreligger dog kun 
data og modeller, der kan beregne lugtbelastningen fra stalde til omgivelserne. Det betyder, 
at lugtgener fra gødningsopbevaringsanlæg og ved udbringning primært reguleres ved 
generelle regler om bl.a. flydelag/overdækning af gyllebeholder, samt tidspunkter for, 
hvornår husdyrgødning må udbringes jf. gældende husdyrgødningsbekendtgørelse. 
 
Lugtbelastningen fra stalde angives ved en række beregnede geneafstande og tilhørende 
genekriterier. Afstanden til naboer skal være længere end de beregnede geneafstande for, 
at genekriterierne kan overholdes.  
 
Beregningen af geneafstandene foretages både med NY model15 og FMK-modellen16. Den 
model, der beregner den længste geneafstand anvendes. Der er for hver beregningsmodel 
fastsat tilhørende genekriterier. 
 
I Svendborg Kommunes miljøgodkendelse af 9. marts 2015 er ovenstående lugtmodeller 
erstattet af en konkret OML-beregning, der tog udgangspunkt i de faktiske forhold for så 
vidt angår placering af bygninger, afkast, afkasthøjder mv.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet underkendte i afgørelsen fra juni 2017 resultatet af denne 
beregning, med henvisning til, at det er usikkert, hvorvidt beregningsresultatet giver et 
retvisende billede af de faktiske lugtspredningsforhold i det konkrete projekt. Der henvises 
i den sammenhæng til, at de anvendte ventilationsydelser i staldanlægget er markant højere 
end de ventilationsydelser, der er anvendt i de undersøgelser, der fastlægger Miljøstyrelsens 
standard-lugtemissionsfaktorer for forskellige dyregrupper og staldanlæg. Det vil sige, at 
der er usikkerhed om, hvorvidt de anvendte standardlugtemissionsværdier er 
repræsentative for staldanlæggets anvendte ventilationsydelser. 
 
Klagenævnet har hjemvist sagen til fornyet behandling, og i den sammenhæng har ansøger 
indsendt en ny ansøgning om udvidelse af dyreholdet, dog uden polte-produktion, og polte 
i staldafsnit 01 jf. bilag 1a. Med udgangspunkt i den reducerede husdyrproduktion redegøres 

                                           
 
 
15 Tager udgangspunkt i ny lugtvejledning og OML- Operationelle Multi Luftforureningsmodel 
16 Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, FMK 2. udgave maj 2002. 
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der i det efterfølgende for ansøgningssystemets beregning af lugt, og kommunens 
vurderinger foretaget på baggrund af disse beregninger.  
 
Resultater 
 
I beregningen af lugtemissionen fra staldanlægget er det FMK-modellen, der beregner den 
længste geneafstand både i forhold til enkelt bolig og sommerhusområde, mens Ny model 
anvendes i beregningen af geneafstanden til samlet bebyggelse. 
 
Ifølge husdyrloven reduceres de model-beregnede geneafstande, hvis husdyrbruget er 
placeret  nord for de omkringboende. Hvis der er andre husdyrbrug over 75 DE, indenfor 
300m fra byzone og lign. eller samlet bebyggelse eller 100 m fra enkeltliggende boliger 
forøges den beregnede geneafstand. Endelig bortscreenes de staldafsnit, som ligger 
længere væk end 1,2 gange geneafstanden. 
 
Den beregnede geneafstand sammenlignes med en beregnet vægtet gennemsnitsafstand 
fra staldanlægget til de nærmeste boliger og områder. Den vægtede gennemsnitsafstand er 
beregnet ud fra lugtemissionen og afstanden fra de enkelte staldafsnit. 
 
Der er i ansøgninssystemet foretaget beregninger til nærmeste enkeltliggende bolig uden 
landbrugspligt (Stokkebækvej 14), nærmeste lokalplanområde udlagt til rekreativt område, 
nærmeste samlede bebyggelse (Hesselagergårdvej 1), og nærmeste sommerhusområde 
fastlagt i kommuneplan/lokaplan jf. det efterfølgende oversigtskort. 
 

 
 
 
I forhold til kommuneplanområdet for sommerhusområdet mod øst er der i beregningerne 
fastlagt flere beregningspunkter – se det efterfølgende oversigtskort. 
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Den efterfølgende tabel viser ansøgningssystemets beregning af lugt i forhold til de 
omkringliggende boliger og områder. 
 
Der er i ansøgningssystemets beregning gennemført enkelte korrektioner i forhold til 
husdyrbrugets placering, og i forhold til, at nogle staldafsnit ligger længere væk end 1,2 
gange den beregnede geneafstand. Der er ikke andre husdyrbrug over 75 DE indenfor 
300m, og der er derfor ikke foretaget korrektion i forhold til denne faktor.  
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* Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. 
** Samlet bebyggelse i landzone mv. eller område i landzone, der i en lokalplan  er udlagt til boligformål, blandet 
bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. 
 
Kommunens vurdering 
 
Det fremgår af resultatet for de beregnede geneafstande og vægtede gennemsnitsafstande, 
at husdyrlovens genekriterier (beskyttelsesniveau) overholdes i forhold til alle undersøgte 
boliger og områder henholdsvis enkeltliggende bolig, samlet bebyggelse, lokalplanlagte 
områder udlagt til rekreativt formål, og det kommuneplanlagte sommerhusområde mod øst. 
 
Svendborg Kommune vurderer derfor, at der på baggrund af den gennemførte 
lugtberegning skal meddeles miljøgodkendelse til den ansøgte udvidelse af 
husdyrproduktionen på Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager. Grundlaget for den 
gennemførte beregning er den ansøgte husdyrproduktion, og anvendte staldanlæg, og der 
skal derfor stilles vilkår i henhold til disse forhold. Vilkårene er stillet under afsnittet om 
årsproduktion.  
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Som bemærkning til den gennemførte lugtberegning skal Svendborg Kommune henvise til, 
at kommunen i henhold til gældende lovgivning17 og klagenævnets praksis18 er forpligtet til 
at anvende ansøgningssystemets beregningsmodel med de beregningsforudsætninger, der 
er fastsat i denne model.  
 

Støj 
 
 
Støj fra husdyrbrug forekommer dels fra selve driften og dels fra transport til og fra 
ejendommen. Det betyder, at driftsstøjen inkluderer støj fra stationære støjkilder og fra den 
interne transport på ejendommen. I dette afsnit vurderes udelukkende driftsstøjen fra de 
stationære kilder. 
 
Ansøgers oplysninger 
 
Ansøger vurderer, at de primære støjkilder fra ejendommen er ventilationsanlægget, 
korntørringsanlægget og støj fra gyllepumpning ( - påfyldning af gyllevogn). 
 
De primære støjkilder og driftsperioder er angivet i nedenstående tabel. Placeringen af de 
primære støjkilder fremgår af bilag 1a.  
 
Støjkilde Driftsperiode 
 Nudrift Ansøgt 
 Driftstid/døgn (t) Periode 

på år  
Driftstid/døgn (t) Periode 

på år 
Ventilation 24 timer Dagligt i 

12 mdr 
24 timer Dagligt i 

12 mdr 
Korntørring 10 timer i perioden 

fra 07.00 – 18.00 
5 dg pr. 
år 
juli-okt 

10 t. i perioden fra 
07.00 – 18.00 

7 dg pr. 
år 
juli-okt 

Gyllepumpning 
(påfyldning af 
gyllevogn) 

8 min pr. time 
07.00-22.00 

feb-maj 
aug-okt 

8 min pr. time 
07.00-22.00 

feb-maj 
aug-okt 

Gyllepumpe, fortank 
(støjsvag pumpe) 

2 timer i perioden  
07.00-15.00 

Hver 
14. dag 

2 timer i perioden  
07.00-15.00 

Hver 
14. dag 

Varmepumpe 
(indendørs i 
sostalde) 

- - 24 timer Året 
rundt 

 
 

                                           
 
 
17 §6 i bekg. Nr. 211 af 28. februar 2017. 

 
 
Det fremgår bla. af bekendtgørelsen bilag 4, at beregninger skal være gennemført præcist med de metoder, der 
fremgår af bekendtgørelsens bilag 3, hvilket i forhold til lugt svarer til Miljøstyrelsens lugtmodel og FMK-modellen. 
 
18 NMK-132-00737 af 7. september 2016. 
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På baggrund af de oplyste støjkilders placering, kildestyrke og driftstid har ansøger i 
samarbejde med Svendborg Kommune foretaget beregninger af støjbelastningen ved de 
nærmeste naboer. Beregningen kan sidestilles med en orienterende støjmåling. 
 
Ansøger oplyser, at pumpen ved fortanken er meget støjsvag, og at den ikke kører samtidig 
med påfyldning af gyllevogn. Støjen ved påfyldning af gyllevogn vurderes at være større 
end støjen fra pumpen ved fortanken. Støj fra varmepumpen indgår ikke i støjberegningen, 
da den sidder indendørs i sostaldene. 
 
I beregningerne er der anvendt følgende kildestyrker: 
 
 

Støjkilde Kildestyrke 
dB(A) 

Dokumentation for kildestyrke 

Ventilation 70 
Teknisk datainformation fra SKOV. 
Ventilation af typen DA 600 LPC-11 og 
DE 600 LPC-12 

Korntørring 105 Leverandørdata 

Gyllepumpe 103 Traktorstøj (Acousticas kildekatalog) 

 
 
Støjbelastningen er beregnet ved skel ved naboer mod nord, syd og øst. 
 
Ansøger har oplyst, at bygningskompleksets udstrækning er ca. 75m i bredden, 60m i 
dybden og ca. 5-6m i højden. Der er derfor regnet med, at der i forhold til den nærmeste 
nabo mod øst vil være en væsentlig afskærmning, som følge af de eksisterende bygninger. 
Endelig indgår det i beregningerne, at terrænoverfladen er blød, og at der ved 
korntørringsanlægget er en reflekterende lodret flade tæt ved kilden.  
 

 
Beregningspunkt 

Mandag-fredag 
kl. 7-18 (8 timer) 
Lørdag 
kl. 7-14 (7 timer) 
 
 
dB(A) 

Alle dage 
kl. 18-22 (1 time) 
Lørdag 
kl. 14-18 (4 timer) 
Søn- og helligdag 
kl. 7-18 (8 timer) 
dB(A) 

Alle dage 
kl. 22-7  
(½ time) 
 
 
 
dB(A) 

Stokkebækvej 14 45 (50) 34 (39) 25 (30) 

Stokkebækvej 13 49 (54) 26 (31) 17 (22) 

Purreskovvej 45 46 (51) 32 (37) 9 (14) 

Sommerhusområde 
mod øst 35 (40) 22 (27) 9 (14) 

 
Det skønnes, at beregningerne er behæftet med en usikkerhed på +/- 5 dB(A). Såfremt det 
med rimelig sikkerhed skal kunne fastslås, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes, skal 
resultatet + usikkerheden være mindre end eller lig med de fastsatte støjgrænser (tal i 
parentes i ovenstående tabel angiver beregningsresultatet + usikkerheden).  
 
Udvalgte beregningsforudsætninger og resultatet fremgår af bilag 4. 
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Kommunens vurdering 
 
Ifølge Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, bør støj fra landbrugsdrift ikke være større ved 
de omkringliggende boliger end de grænseværdier, der er vist i den efterfølgende tabel. 
Grænseværdien er skærpet ved sommerhusområdet, idet der er tale om et støjmæssigt 
mere sårbart område sammenlignet med enkeltboliger i landzoner. 
 

Områdtype Mandag-fredag 
kl. 7-18 (8 timer) 
Lørdag 
kl. 7-14 (7 timer) 
 

Alle dage 
kl. 18-22 (1 time) 
Lørdag 
kl. 14-18 (4 timer) 
Søn- og helligdag 
kl. 7-18 (8 timer) 

Alle dage 
kl. 22-7  
(½ time) 
 

Alle dage 
kl. 22-7 
Maksimal 
værdi 
 

Enkeltboliger i 
landzone 

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

Sommerhusområde 40dB(A) 35dB(A) 35dB(A) 50dB(A) 

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) 
(re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. 
 
Svendborg Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår om, at Miljøstyrelsens vejledende 
støjgrænser skal overholdes.  
 
På baggrund af resultatet af støjberegningerne + usikkerheden, vurderer Svendborg 
kommune, at de fastsatte støjgrænser med stor sandsynlighed kan overholdes.  
 
Svendborg Kommune har desuden beregnet, at de fastsatte støjgrænser ikke kan 
overholdes, hvis korntørringsanlægget er i drift i aften- eller natperioden. Der stilles derfor 
vilkår om, at korntørringsanlægget kun må være i drift i dagtimerne på hverdage og frem 
til kl. 14.00 på lørdage. Der stilles desuden vilkår om, at der skal føres journal for 
driftstidspunkterne for korntørringsanlægget. 
 
Grundlaget for konklusionen om, at de fastsatte støjgrænser overholdes, er baseret på de 
oplyste data om driftstid, tidspunkter, kildestyrke mv. Det betyder, at hvis der opstår 
væsentlige ændringer i grundlaget for beregningerne kan dette få betydning for, om de 
fastsatte støjgrænser overholdes, og der kan være tale om godkendelsespligtige ændringer. 
 
Med baggrund i dette er det desuden Svendborg Kommunes vurdering, at der skal stilles et 
generelt vilkår om, at hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt, skal den ansvarlige 
for husdyrbruget dokumentere, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes. Denne 
dokumentation kan dog kun 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 at 
finde på Miljøstyrelsens sidst reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendte 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 den til hver en tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav 
til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer.  
 
Hvis det kan konstateres, at de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes, skal der senest 
2 måneder. efter at resultatet foreligger sendes en redegørelse for, hvordan støjen kan 
reduceres, så de fastsatte støjgrænser kan overholdes. 
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Redegørelsen skal indeholde en tidsplan for gennemførelse af eventuelle støjdæmpende 
foranstaltninger, og et økonomisk overslag over de foreslåede ændringer.  
Fastsættelse af vilkår 
 

 
• Husdyrbrugets 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 

 
Områdtype  

Mandag-fredag 
kl. 7-18  
(8 timer) 
Lørdag 
kl. 7-14 
(7 timer) 
 

Alle dage 
kl. 18-22 
(1 time) 
Lørdag 
kl. 14-18  
(4 timer) 
Søn- og helligdag 
kl. 7-18 (8 timer) 

Alle dage 
kl. 22-7  
(½ time) 
 

Alle dage 
kl. 22-7 
Maksimal 
værdi 
 

Enkeltboliger i 
landzone 55 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 55 dB(A) 

Sommerhusområde 40dB(A) 35dB(A) 35dB(A) 50dB(A) 

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

• Korntørringsanlægget må være i drift på hverdage mandag til fredag i 
perioden fra 07.00-18.00 og på lørdage fra kl. 07.00-14.00. 
 

• Der skal føres journal over korntørringsanlæggets driftstider, og journalen 
skal opbevares for de seneste 5 år, og skal kunne fremvises ved tilsyn. 

 
• Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt, skal den ansvarlige for 

husdyrbruget dokumentere, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes. 
Denne dokumentation kan dog kun 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 at 
finde på Miljøstyrelsens sidst reviderede liste over firmaer/personer, der er 
godkendte 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 til hver en tid gældende 
bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede 
laboratorier, certificerede personer m.v.   
 
Hvis det kan konstateres, at de fastsatte støjgrænser ikke kan overholdes, 
skal der senest 2 måneder. 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. 
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Transport 
De miljømæssige gener forbundet med transport vil primært være støj, lugt og støv. 
Lugtgener vil oftest kun forekomme ved gyllekørsel. Støvgener vil oftest kun være et 
problem ved kørsel på grus- og markveje, og hvis naboerne ligger tæt ved kørselsvejen. 
Støjgener vil sandsynligvis opleves som værende mest generende i aften- og i de tidlige 
morgentimer. Der redegøres i det efterfølgende for den transportmæssige belastning og 
eventuelle miljømæssige gener forbundet med denne belastning. 
 
Ansøgers oplysninger 
 

Transporttype Nudrift 
 

Ansøgt 
 

 Antal 
transporter 
pr. år 
 

Tidspunkt 
på døgn 

Antal 
transporter pr. 
år 
 

Tidspunkt 
pr. døgn 

Periode 
på år 

Afhentning af 
smågrise  
(8,5 kg) 

156 6.00-19.00 156 læs 6.00-19.00 
 

hver uge 

Afhenting af 
smågrise  
(30 kg grise) 

78 læs 6.00-19.00 - - hver 2. uge 

Afhentning af 
søer 

52 læs 6.00-19.00 52 læs 6.00-19.00 hver uge 

Afhentning af 
slagtesvin 

52 læs 6.00-19.00 - - - 

Levering af 
polte/gylte 

- - 13 læs 6.00-19.00 hver 4. uge 

Afhentning af 
døde dyr 

104 læs 6.00-19.00 104 læs 6.00-19.00 2 gange 
om ugen 

Gyllekørsel 350 6.00-22.00 
 

200 læs med 
egen vogn. 
120 læs med 
maskinstation. 
155 læs med 
lastbiltransport 
til 
biogasanlæg. 

6.00-22.00 forår og 
efterår 

Foder (soyaskrå 
og mineraler) 

8 læs 6.00-19.00 16 læs 6.00-19.00 hver 
måned 

Foder 
(færdigblandet) 

104 læs 6.00-19.00 - - - 

Korn 46 læs 6.00-19.00 50 læs 6.00-19.00 ved høst 
og frem til 
november 

Halm 
samling til 
halmfyr og salg 

50 læs 6.00-19.00 50 læs 6.00-19.00 ved høst 

Halm til og fra 
ejendommen 

5 læs 6.00-19.00 20 læs 6.00-19.00 jævnt 
henover 
året 

Total 1.005  936   
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Alle transporter vil som udgangspunkt ligge indenfor de angivne tidsintervaller, men i 
spidsbelastingsperioder kan transporter udenfor de angivne tidsintervaller forekomme. 
 
Antallet af transporter vil omtrent være uændret i forhold til nudriften. Den primære årsag 
hertil er levering af husdyrgødning til biogasanlæg, hvor der kan transporteres 40 ton pr. 
læs. Endvidere sker der ændringer i produktionssammensætningen, hvilket betyder, at der 
ikke længere skal købes færdigblandet foder til en smågriseproduktion (30 kg grise).  
 
Ansøger har supplerende oplyst, at i forhold til transporter til biogasanlæg, vil dette antal 
transporter være uændret selvom husdyrgødningen ikke transporteres til biogasanlæg. Det 
skyldes, at den mængde husdyrgødning  under alle omstændigheder skal transporteres væk 
fra ejendommen til opbevaring på en anden ejendom eller overføres til udbringning til en 
anden ejendoms udbringningsarealer. 
 
Der er gode til- og frakørselsforhold til ejendommen, og alle udbringningsarealerne ligger 
samlet omkring ejendommens bygninger jf. bilag 5, der viser primære transportvej. Der 
køres ikke igennem tæt bebyggede områder. 
 
 
Kommunens vurdering 
 
Antallet af transporter er uændret eller svagt faldende i forhold til nudriften, og alle 
transporter vil stort set forekomme i perioden fra kl. 6.00-19.00 – eneste undtagelse er 
gylletransporterne, som vil kunne forekomme frem til kl. 22.00. 
 
Indenfor de enkelte transporttyper vil der være en stigning i antallet af gylletransporter, 
mens antallet af dyretransporter (smågrise) reduceres. 
 
Alle transporter til og fra ejendommen vil skulle benytte Stokkebækvej. Der ligger imidlertid 
ingen boliger direkte ud til det stykke af Stokkebækvej, som benyttes. Den nærmeste bolig 
- Stokkebækvej 14 - ligger øst for ejendommen, og væk fra til- og frakørselsvejen på 
ejendommen Stokkebækvej 12. Det er derfor Svendborg Kommunes vurdering, at 
nærmeste bolig ikke vil være generet af transporter til og fra ejendommen. 
 
Som nævnt ligger udspredningsarealerne tæt omkring ejendommen, og de anvendte 
transportruter ligger udenfor landsbyer eller større sammenhængende boligområder. Da ca. 
33% af gylletransporterne skal transporteres til et biogasanlæg, vil antallet af 
gylletransporter til udspredningsarealerne stort set være uændret i forhold til nudrift. 
 
Ansøger forventer, at gyllen kan afsættes til et biogasanlæg. Der er dog på 
godkendelsestidspunktet  ikke indgået aftaler om levering til biogasanlæg. Hvis gyllen ikke 
afsættes til et biogasanlæg, skal der indgås aftale om levering af gylle til f.eks. 3. 
mandsarealer/ gyllebeholder på anden ejendom eller, der skal købes eller forpagtes nye 
arealer. Ansøger har oplyst, at dette ikke vil øge antallet af transporter i forhold til det 
oplyste.  
 
På baggrund af ovenstående er det Svendborg Kommunes vurdering, at til- og fra-
kørselsforholdene og de anvendte transportveje ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig 
gene for de omkringliggende boliger, og der stilles derfor ikke særlige krav til transporterne 
til og fra ejendommen. 
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Støv 
Ansøgers oplysninger 
Det vurderes, at der ikke er støvgener forbundet med at drive det konkrete husdyrbrug. 
 
I forbindelse med håndtering af halm kan der forekomme mindre støvgener. Da halmfyret 
er placeret syd for eksisterende bygninger ca. 100 meter fra nærmeste nabobeboelse 
vurderes der ikke at være støvgener for nabobeboelser. 
 
Der er ingen støvgener i forbindelse med levering af korn og blanding af foder (mølleri). 
 
Kommunens vurdering 
Det er kommunens vurdering, at der generelt kan forekomme støvgener i forbindelse med 
transport på ejendommen og til og fra ejendommen. Derudover kan der forekommer andre 
støvkilder, som f.eks. håndtering af foder, halm mv. 
 
De interne transportveje på ejendommen er primært belagt med perlesten, og der vurderes 
derfor ikke at kunne forekomme væsentlige støvgener i forbindelse med transport internt 
på ejendommen. 
 
I forhold til foderblanding i mølleriet og håndteringen af halm er det Svendborg Kommunes 
vurdering, at placeringen af disse mulige støvkilder i forhold til de eksisterende bygninger 
sammenholdt med afstanden til den nærmeste nabo ( Stokkebækvej 14) vil betyde, at der 
heller ikke herfra vil forekomme væsentlige støvgener. 

Lys 
Ansøgers oplysninger 
Lyset i staldene styres med timer. Der er 16 timers lys i staldene dagligt. Arbejdslys på 
gange og arbejdsrum slukkes manuelt når medarbejderene går hjem.  
 
Der er ingen udendørs synlige lyskilder fra selve staldene. 
 
Ved korngraven er der en udendørs arbejdslampe, der peger nedad. Derved har lyset en 
ubetydelig synlighed i lokalområdet. 
 
Der er desuden udendørs orienteringslys ved indgangene til sostaldene og indgangen til 
maskinhuset/laden. Orienteringslysene er svage lyskilder, der kun er tændt når dagslyset 
ikke er tilstrækkeligt. Lyset slukkes manuelt, og er kun tændt i forbindelse med det daglige 
arbejde. 
 
Kommunens vurdering 
Svendborg Kommune vurderer, at gener fra lys kan stamme fra åbne stalde, 
ovenlysvinduer, maskinkørsel, udendørs arbejdslys mv. 
 
I forhold til de lyskilder ansøger har redegjort for, er det Svendborg Kommunes vurdering, 
at det primært vil være orienteringslyset ved indgangen til sostalden og maskinhuset/laden, 
som potentielt kunne give anledning til gener ved de nærmeste naboer.  
 
Laden ligger parallelt med og ved siden af boligen på Stokkebækvej 14. Indgang til laden 
sker fra sydsiden, hvor belysningen dermed også vil være. Da indgangen til laden ligger i 
niveau med det sydligste skel for naboejendommen er det Svendborg Kommunes vurdering, 
at der ikke vil være lys, der direkte kan opleves i haven eller i naboboligen, og der vurderes 
derfor ikke at være væsentlige lysgener fra denne kilde. 
 
I forhold til nærmeste bolig mod nord (Stokkebækvej 13) – vurderes afstanden at være så 
stor (ca. 200-250 m fra lyskilden), at lyskilderne ved sostalden ingen væsentlig betydning 
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vil have for denne bolig. Boligen på Stokkebækvej 13 er desuden en 4-længet 
bygningskompleks, hvor stuehuset ligger længst mod nord, og er afskærmet af de øvrige 3 
længer. 
 
Samlet vurderer Svendborg Kommune, at der ikke vil forekomme væsentlige lysgener fra 
ejendommen. Af hensyn til energiforbruget vil Svendborg Kommune dog anbefale, at der 
etableres bevægelsessensorer på orienteringslyset ved indgangene sådan, at dette 
automatisk vil slukkes, når der ikke er aktivitet på pladsen foran bygningerne. 
 

Skadedyr 
Ansøgers oplysninger 
Fluer bekæmpes med rovfluer og brug af tørv i staldene om sommeren i stedet for halm. 
 
Rotter bekæmpes med rottekasser. Der er indgået kontrakt med 4 årlige besøg. 
 
Endvidere foretages forebyggende bekæmpelse ved hyppig renholdelse af overflader samt 
fjernelse af foderrester. 
 
Kommunens vurdering 
Formålet med at bekæmpe skadedyr er, at der ved driften af husdyrbruget tages hensyn til 
omkringliggende beboelser. De mest almindelige skadedyrsgener fra husdyrbrug er fluer, 
men rotter og mus kan også udgøre en væsentlig gene.  
 
Rotter 
På husdyrbrug har rotter relativt gode levemuligheder i stalde, på kornlofter og i andre 
lagerrum. De kan dog også udmærket klare sig på friland, i markhegn o. lign., når der til 
opfyld også bruges rester af foder og køkkenaffald. 
 
Det er kommunalbestyrelsens ansvar at foretage den nødvendige rottebekæmpelse. Til 
gengæld har enhver grundejer pligt til at sikre og renholde ejendommen, så rotters 
levemuligheder begrænses mest muligt jf. miljøministeriets rottebestemmelser ( Bekg. Nr. 

696 af 26. juni 2012, Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter). Hvis der konstateres rotter 
på ejendommen er ejeren desuden forpligtiget til at anmelde dette til kommunen.  
 
Umiddelbart er det kommunens vurdering, at de forebyggende tiltag ansøger har beskrevet, 
vil være med til  - sammen med denne godkendelses vilkår om rengøring, og de gældende 
regler om forebyggelse og bekæmpelse af rotter - at begrænse tilstedeværelsen af rotter. 
 
Fluer 
Forebyggelse af flueplage kræver primært en god gødningshåndtering og en generel god 
staldhygiejne med fjernelse af gødnings- og foderrester. Der er i afsnittet om rengøring 
stillet vilkår om, at der til hver en tid skal sikres en god staldhygiejne og, at stalde- og 
foderanlæg skal holdes rene og tørre. Det er samtidig kommunens vurdering, at de tiltag 
ansøger iværksætter omkring fluebekæmpelse vil begrænse tilstedeværelsen af fluer. 
 
Samlet er det kommunes vurdering, at der til hver en tid skal foretages en effektiv 
skadedyrsbekæmpelse efter skadedyrslaboratoriets nyeste retningslinier, og der stilles 
vilkår om dette. 
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Fastsættelse af vilkår: 
 

 
• Der skal foretages en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af fluer på 

ejendommen. Bekæmpelsen skal være i overensstemmelse med de nyeste 
retningslinjer fra Agro, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, tidligere 
Statens Skadedyrslaboratorium. 

 
• Hvor foder opbevares og håndteres skal der renholdes og vedligeholdes, så 

der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr. 
 

Spildevand 
 
Ansøgers oplysninger 
 
Spildevand Ansøgt 

produktion 
Skønnet 
mængde m3/år 

Opsamling/ 
udledes til 

Vaskevand (mælkerumsvand, vand fra vask af 
produkter fra husdyrhold, foderrekvisitter o.l.) 800 

Ledes til 
gyllebeholder 

Vand fra vaskeplads 
280 

Ledes til 
gyllebeholder 

Tagvand 7.000 Dræn til 
Langelandssundet 

Sanitært spildevand fra stalde (fra 
arbejdsbygninger – toilet) 

50 
Off. kloak. 

Evt. andet - - 
Total   

 
Der tilføres ca. 800 m3 spildevand og 280 m3 fra vaskeplads til gyllebeholdere. Dette er 
inkluderet i opbevaringskapaciteten (se tidligere afsnit). Marksprøje fyldes på vaskepladsen, 
der er ca. 200 m2, jf. bilag 1a. Sprøjten fyldes fra en vandtank, der kan rumme 2.500 l, 
som er placeret på vaskepladsen, Alle afstandskrav i henhold til Bekendtgørelse om 
påfyldning og vask m.v. af sprøjter… (BEK nr. 268 af 31. marts 2009) er overholdt. 
  
Kommunens vurdering 
For at forebygge forurening af jord mv. er det Svendborg Kommunes vurdering, at al vask 
af maskiner skal foregå på et tæt befæstet areal med opsamling af vaskevandet i en 
beholder, og der stilles vilkår herom. Der stilles desuden vilkår om, at belægningen på 
vaskepladsen mindst én gang om året skal kontrolleres for tæthed, og eventuelle utætheder 
skal straks repareres. Der skal desuden føres journal for tidspunkter for kontrol og 
reparationer. 
 
Ansøger har oplyst, at marksprøjten fyldes på vaskepladsen. Vaskepladser, hvor der sker 
påfyldning af plantebeskyttelsesmidler eller vask af marksprøjter er omfattet af reglerne i 
bekendtgørelsen om påfyldning og vask mv. af sprøjter til udbringning af 
plantebeskyttelsesmidler ( Bekg. Nr. 906 af 24. juni 2016). Staten er myndighed i forhold til 
bestemmelserne i denne bekendtgørelse.  
 
Der er i bekendtgørelsen fastsat krav til indretningen og placeringen af vaskepladser. 
Vaskepladsen skal således være udstyret med tæt belægning med afløb til gyllebeholder 
eller en anden tæt, stationær beholder, og skal være indrettet, så der ikke kan ske afledning 
til kloak, nedsivning til jorden eller afstrømning til ubefæstet areal. 
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Ansøger har oplyst, at ejendommens vaskeplads er indrettet med en tæt betonbelægning 
med ca. 5% fald mod afløbet, som leder vaskevandet til gyllebeholderen. Det er kommunens 
vurdering, at indretningen af vaskepladsen vil leve op til det fastsatte vilkår og lovgivningens 
krav til indretning af vaskepladser. 
 
I forhold til, at marksprøjten skal kunne påfyldes på vaskepladsen, skal vaskepladsen 
yderligere være etableret i en afstand af mindst 50 m fra indvindingssted til almen 
vandforsyning, 25 m fra ikke almen vandforsyning til drikkevandsformål eller rense- og 
samlebrønde til drænsystemer og 50 m fra overfladevand ( vandløb, søer og kystvand) og 
§3-områder. Afstanden fra vaskepladsen til ejendommens drikkevandsboring ( nr. 24 på 
bilag 1a) er ca. 26 m, og afstanden til nærmeste gennemløbsbrønd er ca. 33 m. Det 
vurderes, at afstanden til et alment indvindingssted, vandløb, søer og §3-naturområde er 
over 50m. Samlet vil alle afstandskrav i bekendtgørelsen være opfyldt.  
 
Tagvand, der udledes direkte til recipient kræver en udledningstilladelse efter 
Miljøbeskyttelsesloven. Udledningstilladelsen meddeles separat fra denne 
miljøgodkendelse. Sanitært spildevand fra stuehus eller personaletoiletter/-bad må ikke 
afledes til gyllebeholder. Udledningen til offentlig kloak er i overensstemmelse med 
gældende regler. 
 
I forbindelse med, at et udkast til miljøgodkendelse har været i høring tilbage i 2015, er der 
indkommet høringssvar, der gør opmærksom på, at der skal bygges 2,5 m fra tinglyste 
spildevandsledninger på ejendommen. Den efterfølgende figur viser det eksisterende 
byggeri i forhold til spildevandsledningen på ejendommen inkl. En bufferzone på 2,5m 
omkring ledningen. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at afstanden fra det nye 
byggeri til spildevandsledningen vil overholde afstanden på de 2,5 m.  
 
 

 
 
Fastsættelse af vilkår: 
 

 
• Al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en plads med en for 

spildevandet tæt belægning, og med afledning til en opsamlingsbeholder. 
 

• Vaskepladsen skal mindst én gang årligt kontrolleres for tæthed. Eventuelle 
utætheder skal straks repareres. 

 
• Kontrol og eventuelle reparationer skal føres i journal. Journalen skal som 

minimum indeholde oplysninger for de seneste 5 år, og skal desuden kunne 
fremvises ved tilsyn. 
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Affald 
 
Ansøgers oplysninger 
Ansøger har oplyst følgende affaldstyper, mængder, opbevaringssted, samt hvortil affaldet 
bortskaffes. 
 
Ikke farligt affald 
 
Art Mængder (t) Placering 

indtil 
bortskaffelse 

Bortskaffes til 
Nudrift Ansøgt 

Jern 2 ton 2 ton I container Skrothandler 
Papir, pap, 
emballage 

3 ton 3,5 ton I container Skræps 
vognmandsforretning 

Aerosoldåser 40 kg 50 kg I plastsække Genbrugsstation 
     

 
Angiv i nedenstående tabel farligt affald som: 
asbestplader, olie- og kemikalieaffald, rester af bekæmpelsesmidler, maling, lim og 
fugeaffald, spraydåser, medicinrester, kanyler, batterier, lysstofrør/pærer osv. 
 
Farligt affald 
 
Art Mængder (t) Placering 

indtil 
bortskaffelse 

Bortskaffes til 
Nudrift Ansøgt 

Medicin, 
emballage, 
kanyler 

4 kg 
kanyler 
15 kg 
medicinglas 

5 kg 
kanyler 
20 kg 
medicinglas 

I plasttønder Motas 

Spildolie 200 ltr. 200 ltr. I ståltønder 
nedsænket i 
plastbeholder 

Dansk 
oliegenbrug 

Oliefiltre 10 stk. 10 stk. Leveres 
løbende. 
Derfor ingen 
opbevaring 

Returlevering 
gennem 
leverandør. 

Akkumulatorer 1 stk. 1 stk. Leveres 
løbende. 
Derfor ingen 
opbevaring 

Genbrugsstation 

Døde dyr 35 ton  50 ton På særskilt 
plads med 
kadaverkappe 

DAKA 

 
Døde dyr 
Døde dyr opbevares under kadaverkappe på særskilt plads ved indkørsel til ejendommen 
(se bilag 1a). Døde dyr hentes efter behov indenfor 24 timer. I weekenderne lidt længere. 
I gennemsnit afhentes der døde dyr hver 2. uge. 
 
I forhold til opbevaring og afhentning af døde dyr henvises der til Ministeriet for Familie- og 
Forbrugeranliggender og Bek. nr. 439 af 11. maj 2007 om opbevaring af døde dyr samt den 
tilhørende vejledning (Vejledning nr. 9824 af 23. august 2007 til bek. om opbevaring af 
døde dyr). 
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Udgangspunktet er, at opbevaring og afhentning af døde dyr skal ske på en sådan måde, 
at en eventuel smitterisiko til dyr og mennesker undgås, at lugtgener mindskes mest muligt, 
og at placeringen vælges ud fra et æstetisk hensyn og sådan at der ikke opstår uhygiejniske 
forhold. 
 
Kommunens vurdering 
Ikke farligt og farligt affald. 
 
Kommunen vurderer samlet, at affald skal opbevares, håndteres og bortskaffes efter det til 
hver en tid gældende kommunale regulativ for erhvervsaffald.  
 
Husdyrproduktionen er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen19, og af kommunens 
affaldsregulativ, der omfatter opbevaring, sortering, mærkning og bortskaffelse af 
erhvervsaffald.  
 
Svendborg Kommunes ”Regulativ for erhvervsaffald” gældende fra den 11. februar 2012: 
http://www.svendborg.dk/sites/default/files/regulativ_for_erhvervsaffald.pdf 
 
En erhvervsvirksomhed kan aflevere op til 200 kg farligt affald om året til 
genbrugsstationen. Der udleveres en kvittering for det afleverede farlige affald, og det kan 
dermed dokumenteres, at affaldet er bortskaffet korrekt. Skal der bortskaffes mere end 
200kg/år skal det foregå via et godkendt firma.  
 
Endelig skal affald, der indeholder olie følge de samme vilkår, som er stillet i forbindelse 
med opbevaring og håndtering af olieholdige produkter. 
 
Medicinrester, kanyler mv. skal opbevares og bortskaffes, som kilnisk risikoaffald. 
 
Opbevaringen af affald skal endvidere ske på en sådan måde, at der ikke er risiko for 
spredning af affaldsfraktionerne, og der stilles vilkår om dette. Det er Svendborg Kommunes 
vurdering, at de oplyste opbevaringsmetoder vil sikre, at affaldet ikke spredes på 
ejendommen. 
 
Døde dyr 
 
I forhold til opbevaring og afhentning af døde dyr henvises der til den til hver en tid 
gældende bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr samt den tilhørende vejledning 
(Vejledning nr. 9196 af 6. juni 2011 til bek. om opbevaring af døde dyr). 
 
Udgangspunktet er, at opbevaring og afhentning af døde dyr skal ske på en sådan måde, 
at en eventuel smitterisiko til dyr og mennesker undgås, at lugtgener mindskes mest muligt, 
og at placeringen vælges ud fra et æstetisk hensyn og sådan at der ikke opstår uhygiejniske 
forhold. 
 
Desuden skal de døde dyr indtil afhentning opbevares på en måde, der sikrer mod 
ådselædende dyr (f.eks ræve), f.eks. ved opbevaring i en lukket container, evt. på køl eller 
frost, anvendelse af kadaverkappe, et cementeret underlag i kombination med indhegning, 
eller på anden vis.  

For at sikre, at der ikke opstår uhygiejniske forhold bør fordærvelsen forsinkes mest muligt 
under opbevaringen. For døde dyr, der ikke opbevares på køl eller frost forsinkes 
fordærvelsesprocessen bedst ved at sikre en lav temperatur, og kadaverkappen bør derfor 
placeres i skygge.   

                                           
 
 
19 Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 1309 af 18/12/2012 
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Ansøger har oplyst, at der anvendes kadaverkappe, og placeringen af denne sker tæt ved 
tilkørselsvejen og ud til Stokkebækvej. Det er Svendborg Kommunes vurdering, at der ikke 
umiddelbart er tale om en skyggefuld placering. Yderligere må det forventes, at særligt 
mange beboere i sommerhusområdet øst for ejendommen vil benytte Stokkebækvej om 
sommeren. Med baggrund i dette vurderes det, at der ikke er taget et tilstrækkeligt 
hygiejnisk og æstetisk hensyn ved valget af placeringen af kadaverkappen tæt ved 
Stokkebækvej. Der stilles derfor vilkår om, at kadaverkappen skal placeres skyggefuldt og 
afskærmet i forhold til Stokkebækvej. Svendborg Kommune vurderer, at den valgte 
placering af kadaverkappen kan accepteres, hvis pladsen f.eks. afskærmes med 
beplantning, som samtidig vil skabe skygge. 
 
Fastsættelse af vilkår: 

 
• Både ikke farligt og farligt affald skal opbevares sådan, der ikke er risiko for 

spredning af affaldsfraktionerne på ejendommen og sådan, at der ikke kan ske 
forurening af jord, grundvand eller overfladevand. 

 
• Kadaverkappen skal placeres skyggefuldt og afskærmet sådan, at den ikke er 

synlig fra Stokkebækvej 
 

 
 

Forurening og gener fra husdyrbrugets arealer 
 
Som følge af vedtagelsen af ny lov for husdyrbrug, skal der i godkendelser, der ikke er 
færdigbehandlet den 1. marts 2017, ikke fastsættes arealrelaterede vilkår. Derfor behandles 
husdyrbrugets arealer ikke i denne miljøgodkendelse. Vi gør dog opmærksom på, at 
udbringning af husdyrgødning på husdyrbrugets arealer vil være omfattet af de til enhver 
tid gældende regler for udbringning af husdyrgødning. 
 

Miljøvurdering af zink  
Miljøstyrelsen har i en vejledning til kommunerne den 18. maj 2016 beskrevet at 
kommunerne skal vurdere risikoen for væsentlige mijøpåvirninger i forhold til anvendelsen 
af kobber og zink. Derfor skal kommunen lave en miljøvurdering af brugen af zink og kobber 
ved miljøgodkendelse af husdyrbrug. 
 
Kommunens vurdering 
 
Vedr. zink og MST nye vejledning. Jf. MSTs nye vejledning, sker vurderingen i mulige 3 led.  
 
Med hensyn til miljøvurdering af kobber så har Miljøstyrelsen beskrevet, at på nuværende 
tidspunkt og med den nuværende viden er problemerne med kobber ikke større end, at de 
kan håndteres gennem den generelle regulering i forhold til grænseværdier for indhold af 
kobber i foderet. 
 
Med hensyn til miljøvurdering af zink så vurderer Svendborg Kommune, at da der er tale 
om at der udbringes mindre end 40 % af det maksimale harmoniforhold i form af 
husdyrgødning fra smågrise på bedriften målt i dyreenheder, at der ikke er risiko for 
væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til anvendelse af zink på bedriften. 
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Egenkontrol 
 
Ansøgers oplysninger 
Bedriftens egenkontrol består primært af det lovpligtige gødningsregnskab, sprøjtejournal, 
produktionsopgørelser i markbrug og svinebrug og driftsregnskab.  Ansøger udarbejder E-
kontrol til opfølgning på foderforbrug med mere.  
 
De tekniske installationer og hjælpemidler kontrolleres løbende for at imødegå 
driftsforstyrrelser og uheld. 
 
Kommunens vurdering 
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at der skal foretages egenkontrol i forhold til: 
 

• Dokumentation for husdyrholdets størrelse 
• Dokumentation for indhold af N/P i foder (foderkontrol).  
• Dokumentation for el- og vandforbrug. 
• Kontrol og vedligehold af belægninger, der skal fremstå tætte og hele. 
• Kontrol (løbende opdatering) af beredskabsplan. 

 
Fastsættelse af vilkår 
Der er fastsat vilkår i henhold til ovenstående under de enkelte afsnit, 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. 
 
For en del af egenkontrollen har kommunen dog umiddelbart adgang til informationen via 
offentlige registre. Det drejer sig om dokumentationen for husdyrholdets størrelse, 
forpagtningsarealer og andelen af efterafgrøder/reduceret kvælstofnorm. 

0-alternativ  
Der skal gives en beskrivelse af konsekvenserne af, at anlægget ikke gennemføres (0-
alternativet), da udvidelsen medfører, at husdyrbruget krydser grænsen på 250 DE. 
 

Ansøgers oplysninger 
Der er en eksisterende husdyrproduktion på ejendommen. Dermed bliver 0-alternativet lig 
den eksisterende produktion. 
 
Hvis der ikke effektiviseres og udvides, kan virksomheden ikke udnytte 
produktionsfaciliteterne fuldt ud. Generelt vil ejendommen dermed ikke gennemgå den 
udvikling, der er nødvendig for at opretholde en økonomisk bæredygtig produktion. 
 
Kommunens vurdering 
Svendborg kommune vurderer, at 0-alternativet vil svare til den eksisterende produktion 
på ejendommen. 
 
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at de parametre, hvor der påvirkningsmæssigt er 
størst forskel på, om der er tale om den eksisterende produktion eller den ansøgte 
produktion er følgende: 
 

• Landskab 
• Lugt-emission 
• Ammoniak-emission og deposition i forhold til omkringliggende naturområder. 

 
Landskabsmæssigt er der tale om et mindre byggeri, der dog også i dag påvirker særligt 
den visuelle sammenhæng mellem land og vand. 
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I forhold til lugt vil lugtemissionen fra staldanlægget ved udvidelsen øges med ca. 18%. Det 
er dog væsentligt at bemærke, at i forhold til den eksisterende drift nedlægges driften i de 
staldafsnit, der ligger tættest på nærmeste enkeltbolig og sommerhusområdet øst for 
anlægget. Det er derfor muligt, at den øgede lugtemission kun i begrænset omfang eller 
måske slet ikke vil kunne registreres ved denne bolig og dette område.   
 
Ammoniakemissionen for den eksisterende produktion er i ansøgningssystemet beregnet til 
2.403 kg N/år. Ammoniakemissionen forøges efter udvidelsen med ca. 51 %.  
 
Både lugt- og ammoniakemisson kan sammenholdes med, at produktionen i dyreenheder 
øges med ca. 65 %. 
 
Samlet set vurderer Svendborg Kommune, at en fastholdelse af den eksisterende 
produktion vil have størst positiv betydning  i forhold til landskab, lugt- og 
ammoniakemission. 

Ophør af drift  
 
Ansøgers oplysninger 
Der er ingen planer om, at husdyrproduktionen skal ophøre, men det forventes at 
landbrugsvirksomheden fortsat effektiviseres, optimeres og udvides i det omfang, det er 
krævet for at følge med udviklingen. 
 
Hvis husdyrproduktionen på ejendommen ophører, vil stalde og gødningsopbevaringsanlæg 
blive tømt og rengjort således, at produktionsanlægget afvikles miljømæssigt forsvarligt. 
 
Det betyder, at følgende vil blive foretaget: 

• Overskydende husdyrgødning i kummer, kanaler og gylletanke tømmes og fjernes 
på forsvarlig vis. 

• Staldene bliver rengjorte. 
• Diesel- og olietanke vil blive tømte og sløjfet i henhold til bestemmelserne i 

tankbekendtgørelsen. 
• Inventar og andet metal afhændes til skrothandler eller lign. 
• Alt affald, der kan genbruges leveres til genbrugsstation eller lign. 
• Affald der ikke kan genbruges afskaffes efter gældende regler. 
• Der er ingen klausuler på ejendommen vedrørende fjernelse af produktionsanlæg 

ved et eventuelt ophør af husdyrproduktionen. 
 
Kommunens vurdering 
Ved driftens ophør skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå 
forureningsfare, og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand, jf. 
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 13, stk. 14. 
 
Der stilles derfor vilkår om, at tilsynsmyndigheden orienteres, hvis driften ophører. 
Orienteringen skal være skriftlig, og skal sendes til tilsynsmyndigheden før ophøret 
indtræder. 
 
Derudover skal der udarbejdes en samlet plan for de tiltag, der skal foretages ved ophør af 
driften, herunder fjernelse af husdyrgødning, affald, maskiner mv., inden en given frist. 
Foranstaltningerne skal drøftes med og accepteres af tilsynsmyndigheden.  
 
Ved driftens ophør skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå 
forureningsfare og tilhold af skadedyr. Foranstaltningerne skal drøftes med og accepteres 
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af tilsynsmyndigheden. Der skal bla. redegøres for, at det kan komme på tale at nedrive 
/fjerne bygninger, såfremt der ikke er en direkte ny erhvervsmæssig anvendelse af 
bygningerne. 
 
Fastsættelse af vilkår 

 
• Ved ophør af drift skal tilsynsmyndigheden orienteres skriftligt før ophøret 

indtræffer. 
 

• Der skal udarbejdes en samlet plan for de tiltag, der skal foretages ved ophør 
af driften, herunder fjernelse af bygninger, husdyrgødning, affald, maskiner 
mv., inden en given frist. Foranstaltningerne skal drøftes med og accepteres 
af tilsynsmyndigheden. 

 
 

Konklusion 
 
Idet de lovpligtige afstandskrav og beskyttelsesniveauer er overholdt, vurderer Svendborg 
Kommune at udvidelsen af husdyrbruget kan godkendes.  
 
Udvidelsen vil ikke medføre en væsentlig miljømæssig genepåvirkning af naboer, 
naturområder omfattet af § 7 i loven, øvrige naturområder, Natura 2000 områder, samt 
landskabelige værdier og kulturmiljøer.  
 
Endelig er det vurderet, at de ovennævnte naturområders bestande af vilde planter og dyr 
herunder bilag IV-arter samt deres levesteder ikke vil påvirkes væsentligt af det ansøgte 
projekt.  
 
Ansøger har redegjort for at der anvendes bedst tilgængelig teknik (BAT) med 
udgangspunkt i management, foder, staldindretning, forbrug af vand og energi samt 
opbevaring og behandling af husdyrgødning. På den baggrund konkluderer kommunen, at 
der anvendes BAT til at forebygge og begrænse eventuel forurening. 
 
Samlet set vurderer Svendborg kommune, at udvidelsen ikke medfører en væsentlig 
påvirkning af miljøet. 

Beskrivelse af eventuelle høringssvar, og vurdering 
 
Projektet har været for forannonceret på Svendborg Kommunes hjemmeside i perioden 4. 
april 2018 til og med 18. april 2018.  
 
Der er i denne periode indkommet en bemærkning fra en borger, der er kritisk i forhold til 
en fornyet miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Stokkebækvej 12, 5874 Heselager. 
Svendborg Kommune skal hertil bemærke, at Miljø-og Fødevareklagenævnet har hjemvist 
sagen til fornyet behandling i Svendborg Kommune, og at den fornyede og ændrede 
ansøgning om miljøgodkendelse efter Svendborg Kommunes vurdering ligger indenfor 
gældende lovgivnings rammer og krav. Der er på den baggrund udarbejdet et forslag til 
miljøgodkendelse af den ansøgte husdyrproduktion, som forelægges til offentlig høring.  
 
Udkast til miljøgodkendelse har være i høring hos beboelser indenfor en radius på 569 m 
samt ejere af tilstødende matrikler (se bilag 3) i seks uger i perioden 9. maj 2018 til og med 
20. juni 2018. 
 
Kredsen af høringsberettigede er fastlagt ud fra klagenævnets praksis, om at 
ansøgningssystemets beregnede lugtkonsekvensradius er rammen for kredsen af 
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høringsberettigede parter. Lugtkonsekvenszonen er baseret på beregninger, der tager 
udgangspunkt i antallet af dyr på stald. Da antallet af dyr på stald er reduceret i denne 
miljøgodkendelse i forhold til Svendborg Kommunes miljøgodkendelse fra 2015 er 
lugtkonsekvenszonen tilsvarende reduceret. Det betyder, at zonen er ændret fra 621m til 
569m. Samtidig er lugtkonsekvenszonen for denne miljøgodkendelse fastlagt omkring 
bygning 02, 03, 04 og 05 og dermed er udgangspunktet for konsekvenszonen flyttet 
længere mod vest. I forhold til godkendelsen fra 2015 er driftsbygning 01, 06 og 07 taget 
ud af drift. 
 
Samlet betyder det, at en del af de tidligere høringsberettigede parter ikke længere har 
partsstatus. Tidligere parter har modtaget en orientering om høringen af udkastet til 
miljøgodkendelse, denne kreds af under afsnittet om klagevejledning angivet som ”øvrige”.  
 
Udkastet til miljøgodkendelse har tilsvarende været forelagt ansøger i 6 uger. 
 
Der er i høringsperioden indkommet i alt XX høringssvar. 
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BILAG 
Bilag 1.   Oversigtskort med anlæg og nærmeste naboer 
Bilag 1a.   Oversigtskort med bygningsindretning. 
Bilag 2.  Oversigtskort med placering af sommerhusområde, samlet bebyggelse, 

enkeltbolig og konsekvensområde. 
Bilag 3.  Opbevaringskapacitet 
Bilag 4.  Overslagsberegning af støjbelastning ved nærmeste naboer. 
Bilag 5  Transportveje 
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Bilag 1. Oversigtskort over ejendom og nærmeste naboer og 
områder 
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Bilag 1a, oversigtskort over bygninger 
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Bilag 2. Kort med angivelse af lugtkonsekvensområde og 
tilstødende matrikler til Stokkebækvej 12 
 

 
Der er vist lugtkonsekvensområdet på 569 m omkring staldbygninger, samt tilstødende 
matrikler til ejendommen (markeret med rød stjerne).  
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Bilag 3. Opbevaringskapacitet 
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Bilag 4. Overslagsberegning af støjbelastning ved nærmeste 
naboer 
 
Stokkebækvej 14: 
  

 
 
 
Stokkebækvej 13: 
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Purreskovvej 45 
 

 
 
Sommerhusområde mod øst 
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Bilag 5. Transportveje 

 
 
 
 


