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Bilag 3. Plantegning med mål for produktionsarealer 
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Bilag 4. Ansøgers oplysninger om OML-beregninger 
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Placering og benævnelse af afkast 
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Vinkler og afstande til naboer målt fra lugtcentrum for staldanlægget 
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Bilag 5. Resultatfiler – OML-beregning ansøgt drift med ændret ventilation 
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Bilag 6. Resultatfiler – OML-beregning ansøgt drift med uændret ventilation 
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Bilag 7. Lugt – Vurdering af OML-beregning 

Ansøger har som en del af Miljøkonsekvensrapporten udarbejdet en beskrivelse af forudsætningerne for 
den gennemførte OML-beregning. Rapporten og de tilhørende resultatfiler er vedlagt som Bilag 4-6 til 
denne miljøgodkendelse. I det efterfølgende gennemføres en vurdering af beregningsforudsætningerne 
for den konkrete OML-beregning. 

Ansøgningen omfatter ikke lugtreducerende teknologi, men som middel til at ændre spredningsbilledet af 
røgfanen fra afkastene forhøjes 15 afkast med mellem 1 og 2 m i forhold til de godkendte afkasthøjder i 
2012. Der isættes miljøkryds i alle de nævnte afkast. 

Til påvisning af, at projektet overholder husdyrbruglovens lugtgenekriterier har ansøger indsendt to OML-
beregninger: 

1. Ansøgt drift inkl. forhøjelse af afkastene 2o-2p, 3a-3f, 6a-6e og 8a-8b med 1 - 2 m og isætning af 
miljøkryds i disse afkast. 

2. Ansøgt drift uden tiltag til ændring af spredningsbilledet. 

Ventilationssystem - afkast 

De følgende data for ventilationsanlæggets afkast og ydelse (se skema på næste side) er oplyst af 
ansøger og er en del af grundlaget for beregningen af den lugtbelastning, som opleves i omgivelserne. 
Der stilles derfor vilkår i henhold til disse data. 

Svendborg Kommune kan konstatere, at ansøger i OML-beregningerne ikke har medtaget de to afkast 
placeret længst mod sydøst på løbe-/drægtighedsstalden (nr. 6) og afkastet placeret mod nordvest op 
mod klimastalden (nr. 5). Disse afkast er lukket og blev allerede i forbindelse med udarbejdelsen af § 12-
miljøgodkendelsen fra april 2012 ikke medtaget i beregningen af lugtspredningen fra ejendommen. 
Afkastet mod nordøst på den del af staldbygningen, der ligger op mod værkstedet/laden, er ikke 
medtaget, da dette staldafsnit blev taget ud af drift i forbindelse med miljøgodkendelsen i 2012. For at 
den nu gennemførte lugtberegning er retvisende, må  disse afkast fortsat ikke være i drift. Derimod er 
afkast 6f, der ikke fremgik af beregningerne i 2012, nu i drift igen. Ifølge ansøger skyldes dette, at stalden 
nu bruges til flere dyr end hidtil. 
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Stald og gulvtype 
Dyretype og 
opstaldning 

Antal 
afkast 

Afkast 
nr. 

Afkasthøjde 
over terræn 

(m) 

Indre 
diameter 

(m) 

Ydre 

diameter6 

(m) 

Maksimal 

ventilationsydelse 

pr. afkast 

(m3/time) 

1. Ny 
drægtighedsstald 
2019 

Delvis spaltegulv 

Golde/drægtige 
søer 

Løsgående 

1 1a 7,0 0,60 0,61 10.000 

2. Blandet stald 

Delvis spaltegulv 

Golde/drægtige 
søer inkl. gylte 

Løsgående 

3 2b-2d1+3 7,0 
0,60 

0,61 

13.200 

Smågrise 

To-klimastald 

10 2e-2n 7,0 9.675 

1 2o 7,54 

0,515 

9.675 

Diegivende 
søer 

Kassestier 

1 2p 7,54 12.000 

2a. 
Drægtighedsstald 
2012 

Delvis spaltegulv 

Golde/drægtige 
søer 

Løsgående 

1 2a 7,0 0,60 0,61 13.200 

3. Farestald 

Delvis spaltegulv 

Diegivende 
søer 

Kassestier 

4+2 

3a-3d 

8,04 

0,435 0,51 8.000 

3e+3f 0,515 0,61 13.200 

4. Farestald, 
container 

Fuldspaltegulv 

Diegivende 
søer 

Kassestier 

2 4a+4b 2,5 0,40 0,41 2.000 

5. Klimastald 

Delvis spaltegulv 

Smågrise 

To-klimastald 
8 5a-5h 8,0 0,60 0,61 9.675 

6. Løbe-
/drægtighedsstald 

Delvis spaltegulv 

Golde/drægtige 
søer inkl. gylte 

Løsgående og 
Individuel 

opstaldning 

7 

6a1+2 
8,04 

0,565 0,67 9.675 

6e3 0,515 
0,61 

7.675 

6f3 8,0 0,60 7.675 

6b1+2 
7,04 0,565 0,67 

9.675 

6c1+6d2 9.675 

6g1 7,0 0,60 0,61 5.000 

8. Ny 
smågrisestald 

Delvis spaltegulv 

Smågrise 

To-klimastald 
2 8a-8b 8,04 0,515 0,61 12.000 

1 Løsgående søer 
2 Individuelt opstaldede søer 
3 Løsgående gylte i store grupper 
4 Afkast forhøjes 1-2 m og isættes miljøkryds 
5 korrigeret indre diameter som følge af miljøkryds 
6 Ydre diameter er fast i hele afkastets længde – gælder for afkast med miljøkryds 

Røggashastighed 

En af forudsætningerne for, at husdyrbruglovens lugtgenekriterier kan overholdes er, at det i alle afkast 
er muligt at opnå den røggashastighed, der indgår i beregningerne. Røggashastigheden er afhængig af 
den indre diameter på afkastene og volumenmængden i afkastet. 
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Det tidligere Danmarks Miljøundersøger (DMU) har oplyst, at i IT-ansøgningssystemets beregninger er 
det forudsat, at lugtemissionen er proportional med luftmængden i afkastene. Det vil sige, at hvis behovet 
for ventilation er lavt (f.eks. ved lave temperaturer) vil lugtemissionen fra stalden tilsvarende være lav, og 
den lugtkoncentration, der efterfølgende opleves i omgivelserne vil dermed også være lavere end det, 
der f.eks. opleves, når der er et stort ventilationsbehov. Husdyrbruglovens genekriterier vil i disse 
situationer med stor sandsynlighed også være overholdt uanset, at der ikke opnås maksimal 
røggashastighed. Det skal dog sikres, at den maksimale røggashastighed kan opnås i de perioder, hvor 
ventilationsbehovet er størst. 

I Bilag 8. Lugt – Vurdering af OML-beregning i praksis redegøres der for, om den gennemførte OML-
beregning giver et retvisende billede af de faktiske forhold. I den sammenhæng er det væsentligt, at 
anlæggets ventilationskapacitet er sammenlignelig med en vejledende ventilationskapacitet eller ligger 
indenfor en 95%-fraktil for ventilationsydelse19. Er dette ikke tilfældet, vil de anvendte 
standardlugtemissioner ikke være retvisende, og beregningsresultatet vil derfor ikke kunne opnås i 
praksis. 

De to ovenfor beskrevne situationer indebærer, at det på den ene side skal sikres, at der kan opnås en 
maksimal røggashastighed i de perioder, hvor der er størst behov for ventilation, og på den anden side 
må røggashastigheden - og indirekte ventilationsydelsen - ikke være større end, at 
standardlugtemissionerne fortsat kan anvendes. 

Svendborg Kommune vurderer, at ovenstående kan imødekommes ved at fastsætte vilkår om maksimal 
ventilationsydelse, indre diameter og de opstaldede dyr.  

Ansøger har redegjort for den maksimale ventilationsydelse pr. stiplads med udgangspunkt i en 
omregning af produktionsarealet til stipladser med baggrund i den aktuelle staldindretning og de 
gældende dyrevelfærdsmæssige arealkrav for dyretyperne søer og gylte samt smågrise i henhold til lov 
om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer, jf. LBK nr. 49 af 11. januar 2017 og lov om 
indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, jf. LBK nr. 56 af 11. januar 2017. 

Det skal desuden bemærkes, at den angivne røggashastighed og den heraf beregnede spredning af lugt 
forudsætter, at afkastene ikke udstyres med en konus, jf. teknologisk institut20. En konus anvendes til at 
øge trykstabiliteten omkring ventilatoren, mindske energiforbruget samt sikre bortledning af regnvand fra 
afkastets sider til tagfladen frem for til staldrummet. Der stilles derfor også vilkår med fastsættelse af den 
ydre diameter. Vilkåret skal forstås sådan, at den ydre diameter skal være fast/ens i hele afkastets 
længde. 

 

                                                     

 

 

19 Meddelelse nr. 742 af 29. marts 2006, SEGES; http://svineproduktion.dk/Publikationer/Kilder/lu_medd/2006/742.aspx 

20 Teknologisk Institut, Karen Sørensen. Notat, Gennemgang af OML-beregning for spredning af lugt omkring ansøgt 
udvidelse af husdyrbrug med slagtesvin. Gennemgang af datagrundlag og OML-beregning for slagtesvinproduktion 
i Middelfart Kommune, 22. september 2017. 
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Lugtemission 

Ansøger har redegjort for lugtemissionen fra hvert af de 42 afkast fordelt på de eksisterende stalde og 
de 3 nye staldafsnit, jf. Bilag 4. Ansøgers oplysninger om OML-beregninger. Emissionen er fastlagt med 
udgangspunkt i produktionsareal samt dyretype. De anvendte emissionsfaktorer er i overensstemmelse 
med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 punkt B21, og der er ikke inddraget effekt af 
lugtreducerende tiltag. Svendborg Kommune vurderer, at de anvendte lugtemissioner er korrekte. 

Der stilles vilkår om tilladte produktionsarealer, dyretyper og staldsystemer. Vilkårene fastsættes i 
smmenhæng med vilkår til staldanlæg og produktion (se afsnittet om Husdyrbrugets anlæg og drift). 

Ruhed 

Jo lavere ruhedsfaktor, der anvendes, jo mindre opblanding af lugten må der forventes. Dermed vil den 
laveste ruhedsfaktor svare til den lugtmæssigt værste situation. Svendborg Kommune vurderer, at OML-
beregningen skal gennemføres med en ruhedsfaktor, der er beregnet med udgangspunkt i de kritiske 
boliger mod syd, som ansøger har angivet. 

Ansøger har i OML-beregningen fastlagt ruhedsfaktoren for området mellem husdyranlægget og 
enkeltbeboelserne Harnbjergvej 14 og 16 efter anvisning fra Svendborg Kommune. Som foreskrevet i 
Miljøstyrelsens vejledning er ruheden estimeret som et vægtet gennemsnit af de forekommende 
arealkategorier inden for en oval omkring lugtcentrum for staldanlægget i retningen mod naboerne. Det 
er vurderet, at bebyggelse og blandet natur med middelhøj bevoksning udgør 70 %, mens landbrug med 
læhegn eller blandet natur med lav bevoksning udgør 15 %, og åbent land udgør de resterende 15 %. 
Beregningsmæssigt svarer det til en vægtet ruhedsfaktor på 0,19 for dette område.  

Svendborg Kommune vurderer, at den beregnede ruhedsfaktor i forhold til de nærmeste nabobeboelser 
er gennemført korrekt. 

Terræn 

Den konkrete OML-beregning er ikke korrigeret for variation i terræn, da der kun er tale om en meget lille 
stigning i terrænet fra staldanlægget over mod nabobeboelserne. 

Bygningskorrektion 

Påvirkningen fra bygninger skal medtages, hvis en række parametre er opfyldt22. Der er i den konkrete 
OML-beregning ikke anvendt bygningskorrektion for nogen af afkastene, hvilket er korrekt. 

Meteorologiske data 

Ansøger har oplyst, at der i beregningerne er anvendt OML-multikildemodel, version 6,01 med 10 års 
vejrdata fra Aalborg Lufthavn. Ifølge Miljøstyrelsens vejledning kan der derfor anvendes en skarp tolkning 
af resultaterne, hvilket betyder, at resultaterne aflæses specifikt i den retning og afstand, hvor de 
omkringliggende boliger og områder er placeret. Dette er samtidig i overensstemmelse med 

                                                     

 

 

21 Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 1261 af 29. november 2019 

22 Den nærmeste del af bygningen er nærmere end 2Hb, og bygningen (Hb) er højere end 1/3 af skorstenshøjden 
(regnet fra jorden), og bygningen har set fra afkastet en vinkeludstrækning på mere end 5 grader. Alle tre parametre 
skal være opfyldt for, at bygningen skal indgå i beregningerne. 
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klagenævnets praksis, jf. nedenstående eksempel fra klagenævnsafgørelse NMK-10-01240 af 9. maj 
2018: 

“Miljø- og Fødevareklagenævnet finder endvidere, at lugtberegningerne skal gennemføres ud fra 
vejrdata, som er beregnet på baggrund af 10 års gennemsnit (Aalborg), og at der bør anvendes en ”skarp 
tolkning”. Nævnet bemærker, at disse data vurderes langt bedre at repræsentere det typiske i en konkret 
sag end de tidligere vejrdata (Kastrup 1976), og det er derfor muligt at anvende OML-beregningerne mere 
direkte, jf. Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.” 

Temperatur 

Der er i beregningen af lugtbelastningen anvendt en temperatur i afkastene på 20º C, hvilket er korrekt. 

Miljøkryds 

Der er i 15 afkast på både eksisterende og nye stalde indsat et miljøkryds. Miljøkrydset er anvendt som 
virkemiddel til at sikre, at husdyrbruglovens lugtgenekriterier kan overholdes. 

Miljøkryds er ikke optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste over godkendte virkemidler. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet har dog i afgørelsen NMK-132-00750 og NMK-132-00756 udtalt følgende: 

”Det er Miljø- og Fødevareklagenævnets opfattelse, at det på baggrund af Højesteretsdommen 
U2003.573H, samt Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser NMK-132-00132 og NMK-132-00705 kan 
lægges til grund, at effekten af miljøkryds implementeres i OML-beregningen ved at reducere afkastenes 
diameter, så afkasthastigheden øges med 40 %” 

Det er dermed Svendborg Kommunes vurdering, at klagenævnet anerkender brugen af miljøkryds som 
virkemiddel til at reducere lugtbelastningen for omkringboende og samtidig anviser en metode til, hvordan 
effekten af miljøkrydset skal indgå i OML-beregningen. 

Ansøger har gennemført beregninger for reduktion af den indre afkast-diameter for alle afkast.  

For afkast i OML-beregningen med isat miljøkryds anvendes følgende indre korrigerede diameter:  

Nr. 2 Blandet stald - afkast 2o og 2p: 0,51 m. 

Nr. 3 Farestald - afkast 3a, 3b, 3c og 3d: 0,43 m; afkast 3e og 3f: 0,51 m. 

Nr. 6 Løbe-/drægtighedsstald - afkast 6a, 6b, 6c, 6d: 0,56 m; afkast 6e: 0,51 m. 

Nr. 8 Ny smågrisestald - afkast 8a og 8b: 0,51 m.  

Svendborg Kommune vurderer, at de gennemførte beregninger er korrekte, og at effekten af miljøkryds 
kan indgå i OML-beregningerne og anvendes til opfyldelse af husdyrbruglovens lugtgenekriterier. 

Anvendt teknologi 

Ansøger har ikke anvendt særlig teknologi som virkemiddel til reduktion af lugtbelastningen fra staldene. 

Beregningspunkter 

Der er i ansøgningsystemet www.husdyrgodkendelse.dk gennemført beregning af lugtpåvirkningen ved 
nedenstående enkeltliggende beboelser (Harnbjergvej 14 og 16), beboelser i samlet bebyggelse 
(Møllevænget 9 og Ristingevej 44) og nærmeste punkt på byzonegrænse (Humble By). 
Beregningspunkterne fremgår af figuren på næste side. 
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Den konkrete OML-beregning er gennemført til de to nærliggende nabobeboelser mod syd, hvor 
ansøgningssystemets beregninger viste, at husdyrbruglovens lugtgenekriterier ikke overholdes. Det 
drejer sig om enkeltboligerne på Harnbjergvej 14 og 16. 

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at den konkrete OML-beregning erstatter ansøgningssystemets 
lugtberegning, og at der som udgangspunkt bør foreligge en OML-beregning for alle 
beregningspunkterne. 

Ansøger har valgt at ændre ventilationsforholdene på ejendommen ved forhøjelse af en tredjedel af 
afkastene og isætning af miljøkryds i disse 15 afkast. Effekten af højere afkast på lugtkoncentrationen i 
omgivelserne vil typisk være størst i de nære omgivelser, men vil også have effekt over større afstande. 
Dertil betyder isættelse af miljøkryds, at afkasthastigheden øges med ca. 40 %, hvorved der sker en 
større opblanding af luften fra staldene. 

Med udgangspunkt i standardforudsætninger om ventilationssystemet og omgivelserne viste 
ansøgningssystemets beregning at geneafstanden fra det beregnede lugtcentrum for staldanlægget til 
de nærmeste boliger i samlet bebyggelse - Møllevænget 9 og Ristingevej 44 - og til det nærmeste punkt 
på byzonegrænsen ved Humble By var overholdt med stor margin. Den vægtede gennemsnitsafstand til 
begge boligerne i samlet bebyggelse blev således beregnet til mere end det dobbelte af 
lugtgeneafstanden, og den vægtede gennemsnitsafstand til Humble By til 65 % længere end 
lugtgeneafstanden. Svendborg Kommune har derfor ikke bedt ansøger udvide den konkrete OML-
beregning til også at omfatte disse beboelsesområder. Kommunen vurderer, at der er tilstrækkelig 
dokumentation for, at husdyrbruglovens lugtgenekriterier med altovervejende sandsynlighed overholdes 
ved beboelser i de nævnte områder, også efter ændringerne i ventilationsforholdene, og accepterer derfor 
de valgte beregningspunkter. 

Udgangspunktet for de indtastede koordinater i OML-beregningen er afkast 2l. OML-beregningen viser, 
at centrum for lugtemissionen er 2 meter øst for og 6 m syd for afkast 2l. Fra dette punkt er 
lugtbelastningen beregnet og dokumenteret i afstande mellem 90 m og 155 m. De valgte koncentriske 
cirkler mellem 90 m og 155 m er retvisende for afstanden til enkeltbeboelserne mod syd. 

Receptorhøjden er 1,5 m, hvilket er korrekt fastsat. 
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Opsummering og vurdering af samlet resultat 

Ud fra de største månedlige 99 %-fraktiler fås følgende resultat: 

Nabobeboelse 
Beliggenhed 

grader 
Aktuel 
afstand 

Lugtbidrag Lovkrav 

Harnbjergvej 14 Vest 140 100 m 14 OU/m3 15 OU/m3 

Harnbjergvej 14  Øst 135 105 m 14 OU/m3 15 OU/m3 

Harnbjergvej 16 Vest 145 145 m 11 OU/m3 15 OU/m3 

Harnbjergvej 16 Øst 140 150 m 11 OU/m3 15 OU/m3 

 

Det fremgår af ovenstående tabel, at husdyrbruglovens lugtgenekriterie er overholdt ved de kritiske 
punkter hos naboerne. 

Det skal sluttelig undersøges, om resultatet af den gennemførte OML-beregning giver anledning til en 
kortere geneafstand end ansøgningssystemets beregning efter FMK-modellen. Hvis dette er tilfældet, 
skal det undersøges, om OML-beregningen kan erstatte lugtberegningen efter FMK-modellen. I den 
efterfølgende tabel angives ansøgningssystemets geneafstand beregnet efter FMK-modellen, og den 
konkrete OML-models beregning af afstanden til de nærmeste kritiske punkter ved henholdsvis 
Harnbjergvej 14 og 16, hvor det er dokumenteret, at husdyrbruglovens lugtkriterier kan overholdes. 

Nabobeboelse Geneafstand FMK 
Geneafstand konkret 

OML 
Geneafstand ved konkret 
OML er kortere end FMK 

Harnbjergvej 14 Vest 
(140 grader) 

180 m ≤ 90 m Ja 

Harnbjergvej 14 Øst 
(135 grader) 

180 m ≤ 90 m Ja 

Harnbjergvej 16 Vest 
(145 grader) 

180 m ≤  90 m Ja 

Harnbjergvej 16 Øst 
(140 grader) 

180 m ≤ 90 m Ja 

 

Som skemaet viser, beregnes geneafstanden efter FMK-modellen længere end geneafstanden  efter den 
konkrete OML-beregning ved begge nabobeboelser. Det skal derfor undersøges, om der er tale om 
meget afvigende ventilationsforhold, som reelt fører til en kortere geneafstand i praksis, dvs. at OML-
beregningen i det konkrete tilfælde må antages at give et mere retvisende billede af de faktiske forhold. 

Natur- og Miljøklagenævnet har i flere tilfælde tilsluttet sig en kommunes vurdering af, at  FMK-
vejledningen kunne erstattes af en konkret OML-beregning, se eksempelvis NMK-132-00101 (flere afkast 
blev forhøjet med 1 m, og der blev isat miljøkryds), NMK-132-00387 (afkastene blev forhøjet med ca. 2 
m) og NMK-132-00551 (forhøjelse af flere afkast og anvendelse af multistepventilation). 

For at vise, at der er tale om meget afvigende ventilationsforhold, har ansøger foretaget en konkret OML-
beregning for ansøgt drift uden ændring af afkastene, dvs. uden forhøjelse med 1-2 m og uden isætning 
af miljøkryds, svarende til de almindelige ventilationsforhold, da FMK-vejledningen blev udarbejdet. 

Af tabellen herunder ses, at ved ændring af ventilationsforholdene reduceres lugtniveauet ved 
nabobeboelserne mærkbart, og geneafstanden reduceres med mellem 22 og 28 %. 
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Beregningspunkter 

Retning og afstand fra 

lugtcentrium 

Konkret OML - ansøgt drift 

Lugtniveau (OU/m3) / Geneafstand (m) 

Uden virkemidler 
Med forhøjede afkast og 
isætning af miljøkryds 

Harnbjergvej 14 (140 grader-100 m)  18 / 125 m 14 /  ≤ 90 m 

Harnbjergvej 14 (135 grader-105 m) 17 / 120 - 125 m 14 / ≤ 90 m 

Harnbjergvej 16 (145 grader-145 m)  13-14 / 115 - 125 m 11 / ≤  90 m 

Harnbjergvej 16 (140 grader-150 m) 13 / 125 m 11 / ≤ 90 m 

 
Sidst i Bilag 5 og Bilag 6 er den grafiske fremstilling af resultatet af OML-beregningerne medtaget. 
Heraf ses ligeledes, at spredningsbilledet ændres markant pga. de ændrede ventilationsforhold. 

Det er på baggrund heraf Svendborg Kommunes vurdering, at der med den beskrevne ændring af 
ventilationsforholdene, hvor 15 afkast forhøjes med 1,0-2,0 m, og der isættes miljøkryds, er tale om 
meget afvigende ventilationsforhold i forhold til almindelig praksis, hvorfor OML-beregningen kan 
anvendes og erstatte standardberegningen i husdyrgodkendelse.dk. 
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Bilag 8. Lugt – Vurdering af OML-beregning i praksis 

Natur- og Miljøklagenævnet har i juni 2017 truffet afgørelse23 om miljøgodkendelse af et husdyrbrug i 
Svendborg Kommune, hvor opfyldelse af husdyrbruglovens lugtgenekriterier er baseret på en konkret 
OML-beregning.  

Det fremgår af klagenævnets afgørelse, at ”kommunen skal vurdere, hvorvidt den kortere geneafstand 
vil kunne opnås i praksis”. I relation hertil redegør klagenævnet for, at Miljøstyrelsens 
standardlugtemissioner – som anvendes som kildestyrke i den gennemførte OML-beregning – kun er 
repræsentative for de forhold, hvorunder de er udtaget. Der redegøres for, at lugtemissionen er fastlagt 
som produktet af ventilationsydelse og lugtkoncentration, og at lugtkoncentrationen er afhængig af 
ventilationsydelsen og derfor vil ændre sig sammen med ændringer i ventilationsydelsen. Der redegøres 
yderligere for, at Miljøstyrelsens standardlugtemissioner for svinebrug stammer fra en empirisk 
undersøgelse fra 2006, hvor målingerne er foretaget ved en udetemperatur på 20 grader24.  

Klagenævnet har efterfølgende gennemført en sammenligning af den faktiske ventilationsydelse pr. 
stiplads og en vejledende maksimal ventilationsydelse25 for de forskellige dyretyper, der fremgår af 
nedenstående tabel. 

 

                                                     

 

 

23 NMK-132-00750. Afgørelse i sag om miljøgodkendelse af et svinebrug på en ejendom beliggende i Svendborg 
Kommune 
24 Meddelelse nr. 742 af 29. marts 2006, SEGES; http://svineproduktion.dk/Publikationer/Kilder/lu_medd/2006/742.aspx 
25 Ventilationskapacitet, SEGES juni 2005 opdateret august 2011. http://svineproduktion.dk/Viden/I-

stalden/Staldsystem/Staldklima/Ventilationskapacitet 
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I de tilfælde, hvor der ikke er rimelig overensstemmelse mellem den faktiske og den vejledende 
ventilationsydelse, er det undersøgt, hvorvidt den faktiske ventilationsydelse er større end 95%-fraktilen 
for ventilationsydelsen i undersøgelsen fra 2006. Ifølge klagenævnet og den nævnte undersøgelse 
angiver 5% og 95% fraktilerne det interval, hvor 90 % af målingerne ligger, og intervallet anses for 
repræsentativt for målingerne (standardlugtemissionerne). Hvis den faktiske ventilationsydelse ligger 
udenfor de nævnte fraktiler, har klagenævnet konkluderet, at de anvendte standardlugtemissioner ikke 
er repræsentative for de anvendte ventilationsydelser, og at der derfor er usikkerhed om, hvorvidt den 
konkrete OML-beregning giver et retvisende billede af de faktiske forhold. 

I den konkrete OML-beregning for udvidelsen af svineproduktionen på Harnbjergvej 12 har ansøger 
anvendt Miljøstyrelsens standardlugtemissioner, og Svendborg Kommune vurderer derfor, at der skal 
gennemføres en vurdering af, om disse emissioner er repræsentative for de anvendte ventilationsydelser. 

Til brug for vurderingen har ansøger indsendt en redegørelse for antallet af stipladser for hvert afkast. 
Opgørelsen af stipladser er foretaget under hensyn til fuld staldudnyttelse iht. dyrevelfærdsreglerne. 
Følgende er oplyst om arealkrav til de opstaldede dyretyper afhængig af vægtklasser, opstaldningsform 
og belægningsgrad: 

Arealkrav til smågrise er 0,30 m2 (20-30 kg) og 0,20 m2 (10-20 kg).  

Arealkrav til drægtige søer i løsdrift er 2,44 m2 ved 10 søer i en flok og 2,25 m2 ved 18-39 søer i en flok. 
Arealkrav til drægtige gylte i løsdrift er 1,9 m2 op til 10 gylte i en flok, 1,8 m2 op til 20 gylte i en flok og 1,5 
m2 for de efterfølgende gylte.  

Ved beregningen af stipladser i de enkelte staldafsnit for søer, gylte og smågrise har ansøger anvendt 
ovennævnte omregningsfaktorer.  

Der er ingen arealkrav til diegivende søer eller til søer, individuelt opstaldet i boks. I beregningen for disse 
dyretyper er anvendt de eksisterende pladser i stalde med farestier og i bokse i løbeafdelingerne. 

I to staldafsnit til løsgående drægtige søer er antallet af stipladser angivet ud fra en forudsætning om, at 
alle eller halvdelen af de løsgående drægtige dyr er gylte opstaldet i store flokke. Det drejer sig om  Stald 
2 blandet stald, afkast 2b-2d, hvor der udover 130 stipladser til søer i stier med 18 søer er 130 stipladser 
til gylte i stier med 22 dyr. I stald 6 løbe-/drægtighedsstald, afkast 6e og 6f, er der 100 gylte opstaldet i 
stier med 30 og 40 dyr. Dette fastholdes med vilkår, da det har betydning for vurderingen af OML-
beregningen.   

Den efterfølgende tabel angiver på baggrund af ansøgers oplysninger om stipladser og 
ventilationsydelser for de enkelte afkast den anvendte maksimale ventilationsydelse26/stiplads for afkast 
i adskilte staldafsnit og en sammenligning af disse værdier med den vejledende maksimale 
ventilationsydelse og værdierne for 5% og 95%-fraktilerne for ventilationsydelse.  

Ved afvigelser mellem anvendt og vejledende ventilationsydelse skal det vurderes, om de anvendte 
maksimale ventilationsydelser/stiplads ligger inden for værdierne i intervallet mellem 5%- og 95%-
fraktilerne for de målinger, der ligger til grund for fastsættelsen af standardlugtemissionerne. Ligger de 
ansøgte ventilationsydelser væsentligt over de vejledende ventilationsydelser og over 95 %-fraktilen, er 
det usikkert, om OML-beregningen giver et retvisende billede af de faktiske forhold, da det er tvivlsomt, 

                                                     

 

 

26 https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ansoegning-og-anmeldelse/oml-beregninger-efter-1-
august-2017/ 



 

117 

 

om de i OML-beregningen anvendte standardlugtemissionsværdier er repræsentative for de anvendte 
ventilationsydelser. er indsat i tabellen. 

Anvendte maksimale ventilationsydelser/stiplads ift. vejledende ventilationskapacitet 

Stald og 
gulvtype 

Dyretype 
og stald-
system 

A
fk

a
st

 n
r.

 

S
ti

p
la

d
se

r 

Maksimal
Ventilation
sydelse pr. 
afkast 
(m3/time) 

Anvendt 
maksimal ven-
tilationsydelse 
(m3/h/stiplads) 

Vejledende 
maksimal ven-
tilationsydelse 
(m3/h/stiplads) 

5%-/95%-fraktil27 
for ventilations-
ydelse 
(m3/h/stiplads) 

1. Ny 
drægtigheds
stald 2019 

Delvis 
spaltegulv 

Golde/dræg
tige søer 

Løsgående 

1a 100 10.000 100 100 83 / 152 

2. Blandet 
stald 

Delvis 
spaltegulv 

Golde/dræg
tige søer 

Løsgående 

2b-
2d 

1301+13
03 

39.600 152 100 83 / 152 

Smågrise 
To-

klimastald 

2e-
2n 

2.217 96.750 44 
404 28 / 70 

2o 320 9.675 30 

Diegivende 
søer 

Kassestier 

2p 30 12.000 400 4005 292 / 625 

2a. 
Drægtigheds-
stald 2012 

Delvis 
spaltegulv 

Golde/dræg
tige søer 

Løsgående 

2a 135 13.200 98 100 83 / 152 

3. Farestald 

Delvis 
spaltegulv 

Diegivende 
søer 

Kassestier  

3a-
3d 

80 32.000 400 

4005 292 / 625 
3e+3

f 
80 26.400 330 

4. Farestald, 
container 

Fuld-
spaltegulv 

Diegivende 
søer 

Kassestier 

4a+4
b 

10 4.000 400 4005 278 / 540 

5. Klimastald 

Delvis 
spaltegulv 

Smågrise 

To-
klimastald 

5a-
5h 

1.717/ 

2.060 
77.400 45/38 404 28 / 70 

6. Løbe-
/drægtigheds-
stald 

Delvis 
spaltegulv 

Golde/dræg
tige søer 

Løsgående 
og 

6a 421+542 9.675 101 

100 

83 / 1521 

82 / 1692 

6b 181+622 9.675 121 
83 / 1521 

82 / 1692 

                                                     

 

 

27 Meddelelse nr. 742 af 29. marts 2006, SEGES 
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individuel 
opstaldning 6c+6

d 
201+1192 19.350 139 

83 / 1521 

82 / 1692 

6e+6
f 

1003 15.350 153 
83 / 1521 

6g 441 5.000 113 

8. Ny små-
grisestald 

Delvis 
spaltegulv 

Smågrise 

To-
klimastald 

8a+8
b 

583 24.000 41 404 28 / 70 

1 Drægtige søer, løsdrift 
2 Drægtige søer, bokse  
3 Gylte, løsdrift i store grupper 
4Smågrise 7-30 kg, holddrift 
5 Diegivende søer, holddrift 

Der er for alle afkast afvigelser mellem den maksimalt anvendte og den vejledende maksimale 
ventilationsydelse/stiplads. Afvigelserne er på mellem 3 % og 53 % i forhold til vejledende 
ventilationsydelse. Med undtagelse af afkast 6e+6f ligger alle maksimale ventilationsydelser/stiplads 
inden for intervallet mellem de angivne 5 % og 95 %-fraktier. Da overskridelsen af 95 % fraktilen for afkast 
6e+6f er yderst minimal, vurderer Svendborg Kommune, at standardlugtemissionerne i OML-beregningen 
kan anvendes, og at OML-beregningen giver et retvisende billede af de faktiske forhold. Det er dermed i 
praksis muligt at opnå de kortere geneafstande, som OML-beregningen angiver. 
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Bilag 9. Støjberegning - forudsætninger og resultater 

Kildestyrker 

Der er i beregningerne anvendt følgende kildestyrker, driftstider og betingelser for kilderne: 

Nr. Støjkilde 
Kildestyrke 

dB(A) 
Bemærkning 

1 
Ventilation 
(Bygning 1 +2a +2)  85,328 

Datablad fra Skov udsugningsenhed ECT 632-6 (ansøgers oplysning). Kildestyrke 
målt ude er 73 dB(A). Kildestyrke er korrigeret i forhold til 17 afkast på bygningen. 

1 
Ventilation 
(Bygning 3) 

80,829 
Datablad fra Skov udsugningsenhed ECT 632-6 (ansøgers oplysning). Kildestyrke 
målt ude er 73 dB(A). Kildestyrke er korrigeret i forhold til 6 afkast på bygningen. 

1 
Ventilation 
(Bygning 4) 

7630 
Datablad fra Skov udsugningsenhed ECT 632-6 (ansøgers oplysning). Kildestyrke 
målt ude er 73 dB(A). Kildestyrke er korrigeret i forhold til 2 afkast på bygningen. 

1 
Ventilation 
(Bygning 5) 

8231 
Datablad fra Skov udsugningsenhed ECT 632-6 (ansøgers oplysning). Kildestyrke 
målt ude er 73 dB(A). Kildestyrke er korrigeret i forhold til 8 afkast på bygningen. 

1 
Ventilation 
(Bygning 6) 

81,432 
Datablad fra Skov udsugningsenhed ECT 632-6 (ansøgers oplysning). Kildestyrke 
målt ude er 73 dB(A). Kildestyrke er korrigeret i forhold til 7 afkast på bygningen. 

1 
Ventilation 
(Bygning 8)  

7633 
Datablad fra Skov udsugningsenhed ECT 632-6 (ansøgers oplysning). Kildestyrke 
målt ude er 73 dB(A). Kildestyrke er korrigeret i forhold til 2 afkast på bygningen. 

2 
Blæsere til 
korntørring 

97/10034 

Datablad Type HLSG 15 KW. Kildestyrke målt 1,5 m fra sugeside svarende til 
92dB(A). Kildestyrke korrigeres i forhold til afstand 1 m fra kilde svarende til 94 dB(A).

Korrigeret for henholdsvis 2 og 4 stk. 

3 Male/blandeanlæg 80 

Datablad Skiold A/S, Skivemølle 

Støjniveau oplyst i datablad er foretaget i henhold til MSTs regler og vejledninger for 
måling af ekstern støj (virksomheder). 

4 
Gyllepumpning 
sugestuds drevet af 
traktor 

103 
Ansøger har oplyst dataværdier fra arbejdsmiljømålinger. Det er Svendborg 
Kommunes vurdering, at disse værdier ikke kan anvendes i forbindelse med 
vurdering af ”Ekstern Støj”. Derfor anvendes dataværdier fra støjdatabogen. 

4 

Gyllepumpning 
sugestuds/til 
udlægger (ved 
flytning)  drevet af 
lastbil 

86 Resultat af tomgangsmålinger fra Miljøstyrelsens reference-laboratorium (2008) 

5 
Indblæsning af 
foder 

108 Støjdatabog 

                                                     

 

 

28 73 dB(A) + 12 dB(A) + (10 log (17/16)dB(A)) =85,3 dB(A) (4 fordoblinger af afkast à 3 dB(A) 

29 73 dB(A) + 6 dB(A) + (10 log(6/4)dB(A)) = 80,8 dB(A) (2 fordoblinger af afkast à 3 dB(A)) 

30 73 dB(A) + 3 dB(A) = 76 dB(A) (1 fordobling af afkast à 3 dB(A) 

31 73 dB(A) + 9 dB(A) = 82 dB(A) (3 fordoblinger af afkast à 3 dB(A)) 

32 73 dB(A) + 6 dB(A) + (10 log(7/4)dB(A)) = 81,4 dB(A) (2 fordoblinger af afkast à 3 dB(A)) 

33 73 dB(A) + 3 dB(A) = 76 dB(A) (1 fordobling af afkast à 3 dB(A) 

34 94 dB(A) + 3 dB(A) = 97 dB(A) + 3 dB(A) = 100 dB(A)  (2 fordoblinger af blæsere à 3 dB(A). 
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Driftstid 

Ansøger har redegjort for følgende driftstider: 
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Der er på baggrund af ansøgers oplysninger om driften af de primære støjkilder udregnet procentvise 
driftstider på baggrund af referenceperioderne svarende til 8 timer, 1 time og ½ time i henholdsvis dag-, 
aften- og nat-perioden. Driftstiderne fremgår af den efterfølgende tabel. 

 

I perioden lørdag fra kl. 7.00-14.00 er midlingsperioden 7 timer. Der er gennemført en beregning med 
alle kilder i drift indenfor denne referenceperiode. Ændringen er begrænset, og det samlede resultat 
afviger ikke fra resultatet, hvor midlingsperioden er 8 timer. I aftenperioden er der anvendt resultatet for 
midlingsperioden 1 time. I perioden lørdag 14.00-18.00 samt søndag 07.00-18.00 er midlingsperioderne 
henholdsvis 4 timer og 8 timer. I disse perioder vil støjbelastningen være mindre end i aftenperioden. 
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Transmissionsvej mellem kilde og beregningspunkt 

Beregningen af støj i omgivelserne afhænger af en række faktorer, f.eks. afstand, afskærmning m.v. 
Beregningsmodellen kan korrigere for afstand mellem kilde og beregningspunkt, afskærmning af kilden, 
hårdt eller blødt terræn og refleksion ved kilden. Forudsætningerne for beregningen af støj ved de 
omkringliggende boliger fremgår af de efterfølgende tabeller. 

Harnbjergvej 14 

 

Harnbjergvej 9 
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Beregningsresultat med og uden støjreducerende tiltag 

Harnbjergvej 14 

 

Harnbjergvej 9 

Kilde K13: Korntørring 4 blæsere 
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Scenarie 1 

Kilde K13: Korntørring 4 blæsere 

 

Scenarie 2 

Kilde K13: Korntørring 2 blæsere 
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Scenarie 3 

Kilde K13: Korntørring 4 blæsere 
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Oversigtskort over støjkilder 
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Bilag 10. Langeland Kommunes tankplads-retningslinjer (august 2011) 
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