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Afgørelse om ændring af dyreholdet på Vesterløkke 2, 5970 

Ærøskøbing. 

 

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af 

husdyrproduktionen på ejendommen Vesterløkke 2, 5970 Ærøskøbing. 

Udvidelsen sker i den eksisterende staldbygning. 

 

Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer på ejendommen.  

 

Vi skal med denne afgørelse vurdere, om ændringen kræver 

godkendelse efter husdyrlovens § 111. 

 

Der er i forbindelse med behandlingen af ansøgningen foretaget en 

partshøring af de nærmeste naboer. Svendborg Kommune har ikke 

modtaget nogen bemærkninger. 

 

Afgørelse 

Svendborg Kommune meddeler hermed efter bekendtgørelsens § 312, 

at en ændring i produktionen fra: 

200 årssøer, 4.200 smågrise (7,2-30 kg) og 4.200 slagtesvin (30-100 

kg), svarende til 160,2 DyreEnheder (DE). 

 

til: 

4.735 stk. smågrise (7,2-30 kg) og 4.735 stk. producerede slagtesvin 

(30-107 kg), svarende til 144,2 DE, ikke kræver godkendelse efter 

husdyrlovens § 11
1

. 

 

Det tilladte dyrehold er herefter: 

 

 Antal dyr kg  Dyreenheder 

(DE) 3 

Smågrise 4.735 7,2-30 20,9 

Slagtesvin 4.735 30-107 123,3 

I alt   144,2 

 

 

                                           
1 LBK nr. 1486 af 4/12 2009. Bekendtgørelse om lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere 

ændringer 

2 Bek. 1280 af 8/11 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 
3 Bek. 853 af 30-06-2014 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 
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Der er i vedlagte bilag 1 udarbejdet en redegørelse, der begrunder vores 

afgørelse. 

 

 

Klagevejledning. 

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En 

eventuel klage skal være skriftlig, og skal sendes til: 

kulturogplan@svendborg.dk eller Svendborg Kommune, Natur og 

Klima, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge. 

 

Klagen skal indgå senest 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen. 

Afgørelsen offentliggøres tirsdag den 14. oktober 2014 i Ærø Ugeavis og 

på Svendborg Kommunes hjemmeside og klagefristen er dermed 

tirsdag den 11. november 2014.  

 

Svendborg Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklage-

nævnet, og underretter samtidig den afgørelsen er meddelt til. 

 

Kopi af denne afgørelse er sendt til klageberettigede parter samt 

ansøgers konsulent Anne Sloth, Centrovice, mail: asl@centrovice.dk 

 

Klageberettigede naboer er tidligere blevet hørt, og orienteret om 

annoncering på hjemmesiden og om klagemulighed. Der er ingen 

naboer, der har meddelt, at de ønsker at have besked når afgørelsen er 

lavet. 

 

Klagegebyr 

Der er fastsat et klagegebyr på 500 kr. 

 

Søgsmål 

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt 

senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. 

 

Fristen for at anlægge søgsmål er 6 måneder efter en eventuel 

klagenævnsafgørelse. 

 

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

 

 

Venlig hilsen 

 
Karen Frænde Jensen 

Agronom 

 
Direkte telefonnummer: 6223 3443 
Mail: Karen.fraende.jensen@svendborg.dk 

 

mailto:kulturogplan@svendborg.dk
mailto:asl@centrovice.dk
mailto:Karen.fraende.jensen@svendborg.dk


 

Parter: 

 

Ansøger: 

 Kristian Vesten Pedersen, Vesterløkke 2,  

5970 Ærøskøbing, vesten@pedersen.mail.dk 

 

 Ansøgers konsulent: Anne Sloth, Centrovice, 

asl@centrovice.dk 

 

Andre: 

 Naturstyrelsen, mail: nst@nst.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, mail: dn@dn.dk 

 Ærø Kommune, SCF@aeroekommune.dk 

 

Naboer indenfor 500 meters lugtkonsekvensradius: 

 

Navn Adresse Postnr Bynavn Bemærkning 

 Frede Groth Hansen og Margit Pedersen Gråhøje 1 5970 Ærøskøbing 
  Karl Peder Madsen Lindegårdsvej 39 5642 Millinge Ejer Gråhøje 3 

 Jens Rasmus Børge Hansen Gråhøje 4 5970 Ærøskøbing Ejer Sletagervej 5 

 Mette Lassen Gråhøje 5 5970 Ærøskøbing 
  Birgitte Christiansen og Kim Michael 

Christiansen Gråhøje 7 5970 Ærøskøbing 
  Marius Sigurd Christiansen Sletagervej 1 5970 Ærøskøbing 
  Karen Pedersen Sletagervej 11 5970 Ærøskøbing 
  Bjarne Clausen og Merete Groth Clausen Sletagervej 2 5970 Ærøskøbing 
  Jens Johansen Groth-Christensen Sletagervej 3 5970 Ærøskøbing 
  TANKANLÆG VINDEBALLE ApS Havnegade 1 A 5960 Marstal Ejer Sletagervej 4 

 Brian Faarvang Pedersen Sletagervej 7 5970 Ærøskøbing 
 

mailto:vesten@pedersen.mail.dk
mailto:asl@centrovice.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:SCF@aeroekommune.dk
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 Hansa Kirstine Nielsen Sletagervej 9 5970 Ærøskøbing 
  Maiken Knudsen og Gert Knudsen Vesterløkke 1 5970 Ærøskøbing 
  Kirsten og Peder Harald Vesten Pedersen Vesterløkke 4 5970 Ærøskøbing Lejere 

 Kristen Marius Dinesen og Bente Dinesen Vesterløkke 6 5970 Ærøskøbing 
  Keld Sigurd Christensen Vindeballegade 34 5970 Ærøskøbing Ejer Vindeballegade 39 

 Anette Nielsen Vindeballegade 41 5970 Ærøskøbing 
  Bernt Hansen Vindeballegade 44 5970 Ærøskøbing 
  Laurits Pedersen Vindeballegade 50 5970 Ærøskøbing 
  Nis Peter Hansen Vindeballevej 14 5970 Ærøskøbing 
  Ib Ågård Thomsen Vindeballevej 49 5970 Ærøskøbing 
  Annette Schou Nielsen Eskevej 1 5970 Ærøskøbing Ejer Vindeballevej 51 

 



 

Bilag 1 

 

 

Den 21. august 2014 har du - via din konsulent – indsendt en 

anmeldelse om ændring af produktionen.  

 

I det indsendte materiale er redegjort for de miljømæssige ændringer 

for så vidt angår lugt, ammoniak, kvælstof og fosfor ved ændring af 

dyreholdet. Der er i anmeldelsen redegjort for, at ændringen ligger 

inden for rammerne af anmeldeordningen4.  

 

Svendborg Kommune vurderer, at ændringen af dyreholdet kan 

omfattes af anmeldeordningens § 31 uden samtidige ændringer i 

staldanlægget. 

 

Der skal efterfølgende foretages en vurdering af, om ændringen vil 

kræve godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven.  

 

 

 

Vurdering i henhold til anmeldeordningens § 31 (skift i dyretype) 

 

I forhold til ændringen af dyreholdet, skal følgende parametre indgå i 

vurderingen: 

 lugt 

 ammoniakemission 

 kvælstof 

 fosfor 

 

Ansøgt produktion: 

 

Der er en tilladelse på Vesterløkke 2 til at producere 200 årssøer, 4.200 

stk. smågrise (7,2-30 kg) og 4.200 stk. slagtesvin (30-100 kg). 

Der er ansøgt om at producere 4.735 stk. smågrise (7,2-30 kg) og 

4.735 stk. slagtesvin (30-107 kg) i alt 144,2 dyreenheder.  

 

Ifølge bekendtgørelsens § 31 stk. 2 kan der kun skiftes dyr indenfor 

samme dyregruppe, dog er det muligt, at skifte til kvæg fra henholdsvis 

svin, fjerkræ og pelsdyr. 

 

Ændringen i denne anmeldelse indebærer, at der ikke vil blive 

produceret årssøer mere, men at antallet af smågrise og slagtesvin øges 

og vægtintervallet ændres indenfor samme antal dyreenheder. 

 

Ændringen vurderes, at kunne finde sted indenfor den gældende 

lovgivnings bestemmelser. 

 

 

 

 

                                           
4 §31 i Bek. 1280 af 8/11 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 
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Lugt 

 

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens3 § 31 stk. 4 nr. 1 må den 

samlede lugtemission fra staldanlægget ikke øges. Desuden må 

lugtemissionen i det enkelte staldafsnit kun øges, hvis lugtforøgelsen er 

mindre end en samtidig lugtemissionsreduktion fra staldafsnit, der ligger 

nærmere enkeltbolig, samlet bebyggelse og byzone jf. bekendtgørelsens 

bilag 3 punkt B. 

 

Nærmeste byzone/sommerhusområde ligger cirka 1,7 km nordøst for 

ejendommen. Nærmeste bolig, der udløser samlet bebyggelse er 

Sletagervej 11, der ligger ca. 305 m sydøst for staldafsnittet. Nærmeste 

enkeltliggende bolig uden landbrugspligt er Vesterløkke 1, der ligger ca. 

212 m sydvest for staldafsnittet (se det efterfølgende kortbilag). 

 
 

 

Beregninger i Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem indsendt af 

ansøger viser, at den samlede lugtemission fra husdyrbrugets 

staldanlæg ikke øges som følge af ændringen jf. nedenstående tabel: 

 

 Lugt fra produktionen 

(OU) 

Anmeldt produktion 39.454 

Nudrift 39.465 

Ændring -11 

 

 

Med udgangspunkt i ovenstående skema, er det Svendborg Kommunes 

vurdering, at bekendtgørelsens krav om, at lugtemissionen ikke må 

øges i staldafsnit, der ligger nærmest boliger og lign. er overholdt. 
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På baggrund af ovenstående vurderer Svendborg Kommune samlet, at 

ændringen af dyreholdet og den deraf ændrede lugtemission, kan 

overholde anmeldeordningens krav til lugt5.  

 

 

Ammoniak 

 

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens3 § 31 stk. 4 nr. 3 og 4 må 

den samlede ammoniakemission fra staldanlægget ikke øges, og der må 

ikke være en øget ammoniak-deposition på særlige natur- og 

skovområder.  

 

Beregninger i Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem viser, at 

den samlede ammoniakemission fra stald og lager ikke øges som følge 

af ændringen jf. nedenstående tabel. 

 

 

 Ammoniak 

(kg N/år) 

Ansøgt produktion 2.443 

Nudrift 2.492 

Ændring -49 

 

 

Nærmeste naturområde omfattet af § 7, stk. 1 i husdyrgodkendelses-

loven ligger ca. 1 km sydvest for anlægget. Det er et kalkoverdrev ved 

Våderup Klint. Nærmeste § 7, stk. 2 naturområde er overdrevet ”SV 

Galgehøj” der ligger ca. 630 m nord for husdyrbruget(se punkt 2 på 

nedenstående oversigtskort). 

Nærmeste naturområde (hede, mose, overdrev) beskyttet af § 3 i 

naturbeskyttelsesloven, er en mose beliggende ca. 100 m syd for 

husdyrbruget (se punkt 1) 

Nærmeste potentielle ammoniakfølsomme skov ligger ca. 1,2 km 

nordøst for husdyrbruget (se punkt 3). 

 

                                           
5 §31 stk. 4 nr. 1 og 2 samt stk. 5 i Bek. 1280 af 8/11 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 
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Beregninger i ansøgningssystemet viser, at mer-emissionen fra stald og 

lager falder og ammoniakdepositionen på de nærmeste naturområder 

ikke stiger. 

 

Samlet er det derfor Svendborg Kommunes vurdering, at skift i dyretype 

og den deraf ændrede ammoniakemission er i overensstemmelse med 

anmeldeordningens krav til ammoniak6. 

 

Kvælstof og fosfor  

 

Ifølge bekendtgørelsens3 § 31 stk. 4 nr. 5 og 6 må den samlede 

mængde kvælstof og fosfor ab lager fra husdyrbrugets produktion ikke 

øges. 

 

Beregninger i Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem viser, at 

den totale mængde kvælstof og fosfor ab lager fra husdyrbrugets 

husdyrproduktion ikke øges som følge af ændringen, se efterfølgende 

tabel: 

  

 

                                           
6 §31 stk. 4 nr. 3 og 4 samt stk. 5 i Bek. 1280 af 8/11 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 
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 kg N/år kg P/år 

Ansøgt produktion 13.123 3.599 

Nudrift 15.214 4.014 

Ændring -2.091 -425 

 

Samlet er det derfor Svendborg Kommunes vurdering, at skift i 

dyretype, og den deraf ændrede udskillelse af kvælstof og fosfor er i 

overensstemmelse med anmeldeordningens krav om, at den samlede 

mængde kvælstof og fosfor fra husdyrproduktionen ikke må øges.7 

 

Konklusion 

Svendborg Kommune vurderer, at skift i dyretype på Vesterløkke 2 ikke 

medfører en forøget lugt- og ammoniakemission eller kvælstof/fosfor-

udskillelse fra husdyrproduktionen. Ændringen kan derfor gennemføres 

uden at medføre miljømæssige forringelser. 

 

 

Høring af naboer  

Kommunen har vurderet, at boliger indenfor et beregnet 

konsekvensområde på 500 m er parter i sagen. Der har i alt været 

foretaget høring af 21 naboer. 

 

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger til det anmeldte projekt i 

høringsperioden. 

 

 

Samlet konklusion 

Svendborg Kommune vurderer, at ændringen kan gennemføres uden 

godkendelse efter husdyrlovens § 11. Det ændrede dyrehold vil herefter 

blive registreret som ejendommens tilladte dyrehold. 

                                           
7 §31 stk. 4 nr. 5 og 6 i Bek. 1280 af 8/11 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. 


