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Afgørelse om ændring af dyreholdet på Bjerrebyvej 129, 5700
Svendborg.
18. december 2014

Svendborg Kommune har modtaget en anmeldelse om ændring af husdyrproduktionen på ejendommen Bjerrebyvej 129, 5700 Svendborg.
Ændringen sker i de eksisterende staldbygninger.

Sagsid: 14/37579
Afdeling: Natur og Klima
Ref. mevlej

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. Vi har ingen høringssvar modtaget.

Afgørelse
Svendborg Kommune meddeler hermed efter bekendtgørelsens § 312, at
en ændring i produktionen
fra:
355 søer, 11.090 smågrise (7,4 – 32 kg) og 3.000 producerede slagtesvin
(32-107 kg), svarende til 210,3 DyreEnheder (DE).
til:
385 søer, 9.530 smågrise (7,4 – 32 kg) og 3.000 producerede slagtesvin
(32-107 kg), svarende til 209,7 DyreEnheder (DE).
ikke kræver godkendelse efter husdyrlovens § 111.
Det ændrede dyrehold vil herefter blive registreret som ejendommens
tilladte dyrehold.
Der er i vedlagte bilag 1 udarbejdet en redegørelse, der begrunder vores
afgørelse.

Åbningstider:
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

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.
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Kl. 09.00-15.00
Kl. 09.00-16.30
Kl. 09.00-14.00

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 den 19. december 2014 på Svendborg Kommunes hjemmeside og klagefristen er dermed fredag den 16. januar
2015.
Svendborg Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, og underretter samtidig den afgørelsen er meddelt til.
Kopi af denne afgørelse er sendt til klageberettigede parter, samt til ansøgers konsulent Anne Sloth, Centrovice, asl@centrovice.dk
Klageberettigede naboer er tidligere blevet hørt, og orienteret om annoncering på hjemmesiden og om klagemulighed.
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.
Hvis du har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte os.

Venlig hilsen

Lene Jultved
Agronom
Direkte telefonnummer: 6223 3420
Mail: lene.jultved@svendborg.dk
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Kopimodtagere:
•
•

Naturstyrelsen, mail: nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, mail: dn@dn.dk

Naboer indenfor 438 meters lugtkonsekvensradius (tidligere hørt i
sagen):
• Camilla & Kim Blander Mikkelsen, Bjerrebyvej 121, 5700 Svendborg.
• Jeppe Ottosen, Strammelse Gade 2, 5700 Svendborg (ejer af
Bjerrebyvej 121, 5700 Svendborg).
• Beboer, Bjerrebyvej 123, 5700 Svendborg
• Svend Erik Hegelund Espernsen, Præstemosen 3, 5700 Svendborg(ejer af Bjerrebyvej 123, 5700 Svendborg).
• Kirsten Bjerg & Alex Johansen, Bjerrebyvej 127, 5700 Svendborg.
• Hans Erik Münster, Bjerrebyvej 142, 5700 Svendborg.
• Rikke & Jonas Hellerstedt, Bjerrebyvej 144, 5700 Svendborg.
• Linda Fischer Jensen, Ny Bjerrebyvej 3, 5700 Svendborg
• Ingrid Elise Nielsen, Hjejlevej 11, 5700 Svendborg (ejer af Ny
Bjerrebyvej 3, 5700 Svendborg).
• Anne & Rasmus Nielsen, Ny Bjerrebyvej 6, 5700 Svendborg.
• Anders Palle Nielsen, Ny Bjerrebyvej 7, 5700 Svendborg
• Helle & Lars Nielsen, Ny Bjerrebyvej 7, 5700 Svendborg).
• Susan Søgaard & Ulrik Jensen, Ny Bjerrebyvej 8, 5700 Svendborg
• Per Brandt, Sundbrovej 130 , 5700 Svendborg
• Liselotte & Johnny Kaar, Lunkerisvej 5, 5700 Svendborg
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Bilag 1
Den 5. november 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 anmeldeordningen3.
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 nuværende tilladelse på Bjerrebyvej 129 til at have 355 søer,
samt at producere 11.090 smågrise med en vægt fra 7,4 kg til 32 kg, og
3.000 slagtesvin med en vægt fra 32 kg til 107 kg
Der er ansøgt om at have 385 søer, samt at producere 9.530 smågrise
med en vægt fra 7,4 kg til 32 kg, og 3.000 slagtesvin med en vægt fra 32
kg til 107 kg.
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 antallet af søer øges og
antallet af smågrise reduceres indenfor samme antal DE.
Ændringen vurderes, at kunne finde sted indenfor den gældende lovgivnings bestemmelser.

3 §31 i Bek. 1280 af 8/11 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
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Lugt
Ifølge bekendtgørelsens3 § 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.
Nordvest for og cirka 250 m fra staldanlægget ligger Tåsinge Campingplads. Natur- og Miljøklagenævnet4 har fastlagt, at campingpladsens faktuelle anvendelse kan sidestilles med et mindre sommerhusområde, og at
campingpladsen dermed er omfattet af husdyrlovens beskyttelsesniveau
for byzone- og sommerhusområder. Den nærmeste samlede bebyggelse
udløses af Bjerrebyvej 122, der ligger cirka 870 m sydvest for anlægget.
Den nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt er Bjerrebyvej 127, der
ligger cirka 70 m sydvest for staldanlægget:

Udklip fra miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem, hvor nærmeste nabo, samlede bebyggelse
og byzone er vist.

Tilrettede 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:

Anmeldt produktion
Nudrift
Ændring

Lugt fra produktionen
(OU)
46.185
46.199
- 14

4 MKN-130-00180
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Husdyrproduktionen i stalden med søer (der ligger tættest på Bjerrebyvej
127) øges med søer, men samtidigt sættes smågrisene
smågrise ud:

Skitse over dyretyper i staldafsnittene.

Beregninger i Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem viser at
lugtemissionen falder i sostalden, da de udsatte smågrise mindsker luglu
ten med 973 OE og søerne øger med 944 OE. Dermed er det Svendborg
Kommunes vurdering, at bekendtgørelsens krav om, at lugtemissionen
lugtemissione
ikke må øges i staldafsnit, der ligger nærmest boliger og lign. er overove
holdt.
På baggrund af ovenstående vurderer Svendborg Kommune samlet, at
ændringen af dyreholdet og den deraf ændrede lugtemission, kan overove
5
holde anmeldeordningens krav til lugt .
Ammoniak
Ifølge bekendtgørelsens3 § 31 stk. 4 nr. 3 og 4 må den samlede ammoniammon
akemission fra staldanlægget ikke øges, og der må ikke være en øget
ammoniak-deposition
deposition på særlige naturnatur og skovområder.
De indsendte beregninger i Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem viser, at den samlede ammoniakemission fra stald og lager ikke
øges som følge af ændringen jf. nedenstående tabel.

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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Ansøgt produktion
Nudrift
Ændring

Ammoniak
(kg N/år)
2832
2832
0

Særlige ammoniakfølsomme naturtyper og skove er i § 31 defineret som:
a) naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug
b) andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsudpegning
grundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder
c) heder, moser og overdrev, som er beskyttet af § 3 i lov om naturbeskyttelse
d) ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3.
Naturområderne omkring bedriften er vist her:

1

2

3

Nærmeste naturområde indenfor internationale beskyttelsesområder svasv
rende til naturtype b i ovenstående tekst ligger ca. 850 m nordøst for
staldanlægget (naturområde 1 på kortet). Der er tale om en B-målsat
strandeng
eng med en tålegrænse på >30.
>30 Merbelastningen er 0 kg N/ha/år
ud fra beregninger i ansøgningssystemet,
ningssystemet, og totalbelastningen er 15,2 kg
N/ha/år.
Nærmeste ammoniakfølsomme skov,
skov svarende til naturtype d i ovenstående tekst, ligger ca. 350 m nord for anlægget (naturområde 2). MerbeSide 7 af 9

lastningen er 0 kg N/ha/år ud fra beregninger i ansøgningssystemet, og
totalbelastningen er 22,9 kg N/ha/år.
Nærmeste § 3-beskyttede naturområde omfattet af naturtype c ligger ca.
60 m syd for staldanlægget. (naturområde 3). Der er tale om en D-målsat
mose med en tålegrænse mellem 20-25 kg N/ha/år. Merbelastningen er 0
kg N/ha/år ud fra beregninger i ansøgningssystemet, og totalbelastningen
er 10,7 kg N/ha/år.
Afstanden til nærmeste naturtype a er over 3000 m, og kommunen vurderer, at ammoniakbelastningen fra bedriften ingen betydning har i den afstand.
Det betyder, at anmeldeordningens krav om ingen merbelastning kan
overholdes for naturområderne. Bekendtgørelsens § 31 stk. 5 med regler
omkring ammoniakbelastningen er også overholdt.
Samlet er det derfor Svendborg Kommunes vurdering, at skift i dyretype
og den deraf ændrede ammoniakemission er i overensstemmelse med
anmeldeordningens krav til ammoniak6.
Afstandskrav jf. husdyrlovens § 6
Ifølge husdyrlovens § 6 er det ikke tilladt, at etablere, ændre eller udvide
eksisterende dyrehold for mere end 3 DE, indenfor 50 m fra eksempelvis
nabobeboelse, hvis etableringen/ændringen/udvidelsen medfører en forøget forurening.
Nærmeste nabo er Bjerrebyvej 127, som ligger vest for ejendommen på
Bjerrebyvej 127. Afstanden til denne bolig fra nærmeste staldanlæg (sostalden), hvor der gennemføres ændringer er ca. 65 m. Det vil sige, kravet om 50 m til nærmeste nabo overholdes.
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:

Ansøgt produktion
Nudrift
Ændring

kg N/år
20.293
20.332
-39

kg P/år
5.358
5.317
-40

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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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 Bjerrebyvej 129 ikke
medfører en forøget lugt- og ammoniakemission eller kvælstof/fosforudskillelse fra husdyrproduktionen. Ændringen kan derfor gennemføres
uden at medføre miljømæssige forringelser.
Høring af naboer
Kommunen har vurderet, at boliger indenfor et beregnet konsekvensområde på 438 m er parter i sagen. Der har i alt været foretaget høring af 15
naboer.
Der er ingen bemærkninger indkommet 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.
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