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Ikke-teknisk resumè  

 

Der søges miljøgodkendelse efter Husdyrbrugslovens §16a til et produktionsareal på i alt 
6536 m2 fordelt med 3251 m2 i eksisterende stalde og 3285 m2 i nye stalde. Der er 
redegjort for anvendelse af teknologier der medvirker til opfyldelse af lugt- og 
ammoniakkrav. Det omhandler gylleforsuring, gyllekøling og fast overdækning af ny 
gyllebeholder. 

Bygninger 

Da de nye stalde og gyllebeholder kan placeres ved eksisterende bygninger gennem 
inddragelse af miljøteknologier er dette lagt til grund jf. gældende retningslinier for 
placering af nybyggeri. Der vil blive etableret beplantning nord for ny klimastald til 
afskærmning af indsyn fra vej mod nord-øst. Det vil ske i samråd med kommunen, så det 
er i overensstemmelse med det landskabelige udtryk i området. 

Lugt 

Der er foretaget lugtberegninger i forhold til enkeltbolig, samlet bebyggelse og byzone. 
Resultaterne af lugtberegningerne viser at den ansøgte produktion overholder påkrævede 
afstandskrav som følge af lugt.  

Ammoniak 

Den ansøgte produktion har en samlet ammoniakemission på 2.880 kg ammoniak-N/år.  

Der er beregnet ammoniakdepositioner fra det ansøgte til nærmeste potentielle 
ammoniakfølsomme kategori 1-, 2- og 3-natur.   

Det ansøgte overholder bekendtgørelsens afskæringskriterier for påvirkning med 
ammoniak-N til kategori 1- og 2-natur. Kategori 2-natur påvirkes ikke som følge af 
udvidelsen.    

BAT 

BAT-niveauet på maksimalt 4885 kg ammoniak-N/år er overholdt med en samlet faktisk 
ammoniakemission på 2.880 kg N/år, - en margin på 2006 kg ammoniak-N/år. Kravet 
overholdes gennem implementering af gylleforsuring med reduktionseffekt i stald (64 %) 
og lager (50 %). 

Alternativer 

Da det ansøgte overholder diverse fysiske afstandskrav, krav til lugt- og 
ammoniakemission, krav til påvirkning af naturområder i nærheden og samtidig kan 
opføres i tilknytning til eksisterende byggeri, er der ikke overvejet andre alternativer. 

Med det ansøgte udnyttes den allerede foretagne investering i gylleforsuring fuldt ud. 
Sammen med inddragelse af gyllekøling i ny klimastald vil klimapåvirkningen fra 
produktionen på ejendommen reduceres markant med disse teknologier. 

 

 

 

 



1. Baggrundsoplysninger 

 
1.1 Kort beskrivelse 
Torben Lundsgård søger miljøgodkendelse efter Husdyrbrugslovens §16a af ejendommen 
Statenevej 20, 5900 Rudkøbing. 

På ejendommen er der miljøgodkendelse fra 18/12-2006 hvor dyrehold, miljøteknologi 
m.m. er beskrevet.  

En meddelt miljøgodkendelse fra d. 2/9-2016 blev påklaget og ophævet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnet med diverse præciseringer der er taget højde for i nærværende 
ansøgning. 

Der søges nu miljøgodkendelse til etablering af ny klimastald og forlængelse af 
eksisterende drægtigheds- og farestalde på i alt 3285 m2 produktionsareal. Desuden 
opførsel af 2 gyllebeholdere på hver 710 m2. 

Tabel 1 viser produktionsarealet som konkret opmålt efter Miljøstyrelsens retningslinier ud 
fra vedlagte plantegning af stalde, bilag 1. 

 
Tabel 1. Ansøgt drift med dyretype, staldsystem og produktionsareal pr stald, IT-skema 
212521. 
 
Beliggenhed af staldene og gyllebeholdere er vist i figur 1.  

 

 



 
Figur 1. Ansøgte stalde og gyllebeholder. 
 
 

2. Indretning og drift 

 
2.1 Bygninger 
Figur 1 viser de stalde og gyllebeholdere. Figur 2 (bilag 2, situationsplan) viser anvendelse af de 
øvrige driftsbygninger samt til- og frakørsel.  

 



 

Figur 2. Situationsplan 

 

Vedlagt er plantegninger over de ansøgte stalde.  



Ny stald 6 er en kopi af stald 7 og 8, og ny stald 3 er tilsvarende en fortsættelse af stald 2. For 
begge gælder at staldene forlænges med samme indretning og staldsystemer respektivt, hvorfor 
de fremsendte plantegninger af stald 2, 7 og 8 kan lægges til grund. De vil have samme ydre 
dimensioner og med materialer og farver som de eksisterende stalde.  

Den ny klimastald har følgende dimensioner: 

Bredde: 34 m 

 Længde: 75,3 m  

Højde: ca. 7 m til kip med afkast 0,5 m over kip.  

De 2 nye gyllebeholdere på hver 3500 m3 har en diameter på 30 m og højde af elementer 
er ca. 3 m over terræn.  

Højde på 2 nye gastætte siloer, bygning 23, er ca. 14 m. Nye fodersiloer, bygning 31, ved 
ny klimastald vil have samme dimensioner som de eksisterende ved stald 5. 2 
eksisterende fodersiloer, bygning 15, flyttes ud til ny gavl ved forlængelse af stald. 

Byggeriet som beskrevet synes ikke at være i strid med det landskabelige indtryk af 
området samt forholdet til omboende, natur og andre beskyttelsestemaer, se afsnit 3. 

 

3. Lokalisering, natur og landskab 
 

3.1 Fysiske afstandskrav 
Den ansøgte placering af de nye stalde og gyllebeholder er gennemgået for overholdelse af 
fysiske afstandskrav jf. Husdyrbrugslovens §6, 7 og 8 i tabel 2. 

Afstandskrav, minimumsafstande Reel afstand fra stalde eller gyllebeholder, ca. 

50 m til nabo og byzone 175 m og 1850 m  

10 meter til sårbar international natur 250 m 

25 / 50 meter til vandforsyningsanlæg 725 m 

15 meter til vandløb, dræn og søer > 100 m2 75 m til vandløb  

Eventuelle dræn vil blive omlagt så afstandskravet er 
overholdt 

15 meter til offentlig vej og fællesvej 60 meter 

25 meter til levnedsmiddelvirksomhed Ingen bekendte levnedsmiddelvirksomheder i 
nærheden 

15 meter til beboelse på ejendom 100 meter 

30 meter til naboskel 70 meter 

Tabel 2. Fysiske afstandskrav jf. Husdyrbrugsloven 



Staldene og gyllebeholdere ønskes placeret i forbindelse med eksisterende bygningssæt, 
da det er udgangspunktet for placering af nye staldanlæg. Samtidig er det 
hensigtsmæssigt med hensyn til drift og brug af eksisterende faciliteter. Der vil blive 
etableret beplantning nord for ny klimastald til afskærmning af indsyn fra nord. Det vil ske 
i samråd med kommunen, så det er i overensstemmelse med det landskabelige udtryk i 
området. Samlet vil ejendommens bygningsmasse fremstå afskærmet og som en helhed. 

Diverse relevante bygge- og beskyttelseslinjer o.lign. udpegninger er gennemgået, og der er 
ikke fundet konflikt i forhold til det ansøgte erhvervsmæssige nødvendige landbrugsbyggeri. 
Beliggenheden i forhold til særligt nærliggende fortidsmindebeskyttelseslinie og lavbundsarealer 
er vist i figur 3 og 4. Byggeriet er planlagt til at være beliggende udenfor disse. 

 

Figur 3. Fortidsmindelinier 



 

Figur 4. Lavbundsarealer 

I forhold til el-ledning og el-mast vest for gyllelagune vil de nye gyllebeholdere holde minimum 
samme afstand til disse som gyllelagunen.  

 

Figur 5. El-ledning og nye gyllebeholdere 



3.2 Lugtemission og afstandskrav som følge af lugt 
Med hensyn til krav om afstand til omboende som følge af lugt, er det ansøgte vurderet i forhold 
til følgende: 

Enkeltbolig:   Staenevej 18 

Samlet bebyggelse  Smediestræde 3A (Herslev) 

Byzone: Lindelse 

 

I figur 6 er vist beliggenheden af nærmeste enkeltbolig og samlede bebyggelse i landzone. 

Figur 6. Beliggenhed  

 

Afstand til Lindelse er ca. 1,9 km og ikke vist her. 

Afstandskrav til nærmeste enkeltbolig, samlede bebyggelse og byzone som følge af lugt er 
overholdt gennem etablering af gyllekøling, der er i vedvarende drift jf. Miljøstyrelsens 
beskrivelse af teknologien. Derved haves en lugtreduktion på 20 % 

Anlægget dimensioneres som følger efter Teknologibladets beregningsanvisninger: 
- Den påkrævede køleeffekt ved lugtreduktion på 20 % vil som minimum være 

20/0,77 = 25,97 W/m2. 
- Klimastalden, hvor gyllekølingen implementeres, har et produktionsareal på 1984 

m2, hvoraf 1/3 er fast gulv. Der vil således være 1984 m2 x 2/3 = 1323 m2 
gyllekumme, hvor der vil være slanger til gyllekøling. Det kræver en varmepumpe 
med 1323 m2 x 25,97 W/m2 = 34,4 kW køleeffekt svarende til en årlig køleydelse 
på 34,4 kW x 8760 timer/år = 300.979 kWh.  

 
Varmepumpen vil være forsynet med en timetæller til dokumentation for driften. 

Resultat af lugtberegning er vist i figur 7. 



 

Figur 7. Resultat af lugtberegning til nærmeste naboer, IT-skema 212521 

Der er ikke kumulation fra andre husdyrbrug. 

 

3.3 Ammoniakemission og påvirkning af naturområder 
 

Med hensyn til ammoniakpåvirkning af kategori 1-, 2- og 3-natur er de nærmest beliggende 
områder vist i figur 8.  

 
Figur 8. Nærmest beliggende naturområder 

 

Af figur 9 fremgår beregningsresultater for ammoniakpåvirkning på relevante naturtyper, 
herunder de manglende jf. klagenævnsafgørelse for tidligere sag fra 11. oktober 2018. 



 

 

Figur 9. Resultat ammoniakberegning, kategori 1-, 2- og 3-natur 

Af beregningsresultater gengivet i figur 6 fremgår, at ammoniakdepositionskrav til kategori 1- 
og 2-natur er overholdt, da totaldepositionen ikke overstiger 0,7 henholdsvis 1,0 kg ammoniak-
N/ha. 

Til kategori 3-natur ses at merdepositionen overstiger det vejledende niveau på 1,0 for 2 
områder, nr 6 og 7, med 0,2 kg ammoniak-N/ha.  

Svendborg kommune har i 2016 konkret vurderet at mosen nord for ejendom, nr. 6, ikke er 
ammoniakfølsomt. 

Vedrørende en strandeng nord-vest for ejendommen, som indgår i udpegningsgrundlaget for 
NATURA 2000-område 127 Sydfynske Øhav, beregnes en ammoniakpåvirkning på 1,4 kg 
ammoniak-N/ha fra det ansøgte. Dette vurderes ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre 
planer og projekter at kunne påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 127 
negativt. Dette begrundes med at der generelt er en baggrundsbelastning på 12,2 kg ammoniak-



N/ha, at den største trussel mod strandengen som naturtype er tilgroning samt 
næringsstofpåvirkningen fra havvandet ved lejlighedsvise oversvømmelser.  

 

3.4 Bilag IV-arter 
Da byggerierne sker på overvejende intensivt dyrket mark vurderes den ikke at have 
negativ indflydelse på eventuelle levesteder for de arter der fremgår på Habitatdirektivets 
bilag IV. Svendborg kommune har i september 2016 vurderet, at et tilsvarende projekt på 
ejendommen ikke havde negativ indvirkning på registrerede bilag IV-arter eller deres 
levesteder i området. Der synes ikke at forelægge ny viden der kan føre til en anden 
vurdering. 

 

 

4. Ressourcer og management 

 
4.1 Energi, ventilation og energibesparende 

foranstaltninger 
 
Med udgangspunkt i notat nr. 1839 fra SEGES Svineproduktion, januar 2019, kan 
energibehovet til den ansøgte husdyrproduktion beregnes til ca. 1.074.000 kWh, tabel 3. 
 

Dyregruppe Antal, ca. Forbrug pr dyr, kWh I alt, kWh, ca. 
Årssøer 1300 320 416.000 
Smågrise 54.000 12 648.000 
Polte 700 14 9.800 
I alt - - 1.073.800 

Tabel 3. Estimeret energiforbrug til husdyrproduktion, hvor antal producerede dyr alene er 
et estimat til brug for beregningen. 
 
Den nuværende drift med 905 årssøer og 10.000 smågrise kan tilsvarende beregnes et 
norm-energiforbrug på ca. 390.000 kWh. Egne registreringer viser imidlertid et forbrug på 
ca. 340.000 kWh. Heri indgår også ekstra energiforbrug til pumpning af gylle rundt i 
kanalerne i forbindelse med forsuring. Der vil fortsat være fokus på være bedre end 
normtal. 
 
De energikrævende aktiviteter er primært vedrørende mekanisk ventilation, varme, 
belysning, udfodring og pumpning af gylle.   

Al ventilation bliver styret af et automatisk temperaturreguleret styringssystem som 
sikrer, at ventilationen kører optimalt, både med hensyn til temperatur i staldene og el-
forbruget. Dette er defineret som BAT i EU referencedokumentet, pkt. 5.2.4. Ventilatorer 
og skorstene i alle staldafsnit vil blive rengjort regelmæssigt for støv og snavs, der ellers 
yder luftmodstand og forøger strømforbruget. Dette er også defineret som BAT i EU 
referencedokumentet, pkt. 5.2.4. 



Med henblik på at bruge mindst energi efterses og justeres ventilation, fodringsanlæg og 
gyllepumper regelmæssigt.  Programmer til reparation og vedligholdelse der sikrer, at 
udstyr er i god teknisk stand er defineret som BAT i EU referencedokumentet, pkt. 4.1.6. 

Følgende kan oplyses vedrørende ventilation, tabel 4. 

Staldafsnit og nr. Type Afkast 

(antal) 

Afkast- 

Højde 
(m) 

Stald nr 1  Ligetryk ventilation  6 6½ 

Stald nr 2, 9 og 10 Understryk/vægventiler 8 6½ 

Stald 3 Understryk/vægventiler 4 6½ 

Stald 4 Undertryk/diffus 12 6½ 

Stald 5 Undertryk/diffus 6 6½ 

Stald 6 Undertryk/diffus 8 6½ 

Stald 7 Undertryk/diffus 4 6½ 

Stald 8 Undertryk/diffus 3 6½ 

Tabel 4. Ventilation 

 

Gennem den daglige drift vil der være fokus på at lokalisere eventuelle opståede fejl samt 
vurdere på muligheden for at reducere forbruget. Der følges op på eventuelle afvigelser 
gennem aflæsning af separat måler månedligt. Dette er defineret som BAT i EU 
referencedokumentet, pkt. 4.1.4. 

I de nye stalde vil anvendelse af nyeste tekniske installationer med lavt energiforbrug 
blive anvendt. Der er og vil være LED-belysning i staldene. 
 
Den indvundne energi fra gyllekøling vil blive genanvendt til opvarmning af klimastald, 
farestald og eventuelt stuehus, hvilket vil kunne reducere forbrug af træpiller. 
 
Der indgår ikke markdrift i det ansøgte, hvorfor dieselforbrug ikke indgår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 Vand  
 
Vandforbruget til husdyrproduktionen kan estimeres at være ca. 15.300 m3 pr år jf tabel 
5. 
 

Dyregruppe Antal, ca. Vandforbrug pr dyr, 
m3  

I alt, m3 ca. 

Årssøer 1300 5,23 6.799 
Smågrise 54.000 0,15 8.100 
Polte 700 0,56 392 
I alt - - 15.291 

Tabel 5. Estimeret vandforbrug til husdyrproduktion, hvor antal producerede dyr alene er 
et estimat til brug for beregningen. 
 
De vandforbrugende aktiviteter er til drikkevand og til vask af stalde.   

Stalden bliver rengjort med højtryksrenser, og ved vask af stalden anvendes forudgående 
iblødsætning. Begge dele sparer vand. Rengøring af stalde med højtryksrenser er 
defineret som BAT i EU referencedokumentet, pkt. 5.2.3. 

Ved dagligt tilsyn observeres eventuelle hændelser der forårsager vandspild. Lækager 
identificeres og små reparationer udføres hurtigst mulig. Service tilkaldes, hvis der er 
behov for det. Dette er defineret som BAT i EU referencedokumentet, pkt. 5.2.3. 

Gennem den daglige drift vil der være fokus på at lokalisere eventuelle opståede fejl samt 
vurdere på muligheden for at reducere forbruget. Der følges op på eventuelle afvigelser 
gennem aflæsning af separat måler månedligt. Dette er defineret som BAT i EU 
referencedokumentet, pkt. 5.2.3. 

 
 
4.3 Opbevaring af olie og kemikalier 
Dieseltank står på fast gulv i maskinhus, bygning 17 på situationsplan. Her 
opbevares også spildolie i tønder på opsamlingsbakke. 

Kemiprodukter og -rester opbevares aflåst og afmærket i bygning 16 på 
situationsplan. 

 

 
 

4.4. Reststoffer og affaldsproduktion 
 

Ikke-farligt affald 

Alt brandbart ikke-farligt affald afhentes af Marius Pedersen gennem fast aftale hver 8. 
uge. Materialerne opbevares i dertil indrettet container, nr. 22 på situationsplan.  

 

 



 

Art 

Mængder (kg/år, 
ca.) 

Placering 
indtil 
bortskaffelse 

Bortskaffes til 

Nudrift Ansøgt 

Papir/pap 150 200 Container M. Pedersen 

Plastik 200 250 Container M. Pedersen 

Spraydåser, 
kanyler 

100 200 Container Motas 

Medicinemballage 10 15 Container Motas 

Emballage fra 
bekæmpelsesmidler 

10 10 Container Motas 

Tabel 6.  Mængder af ikke-farligt affald, ca. 

 

Farligt affald 

Alt farligt affald afhentes af Motas 4 - 6 gange årligt efter behov. Materialerne som tilhører 
stalden opbevares i stald indtil afhentning, kemirester i kemirum, og resterende andet i 
maskinhuset indtil afhentning.  

Spildolie opsamles miljømæssigt forsvarligt i maskinhus som tidligere beskrevet og 
bortskaffes via Dansk Oliegenbrug. 

Eventuelle rester af bekæmpelsesmidler opbevares kun helt undtagelsesvist, hvorfor det 
ikke er anført i tabel. Batterier opbevares ikke, da de tages med retur af mekaniker ved 
samtidig udskiftning hvis det foregår på ejendommen. 

 

Art 

Mængder (kg/år, 
ca.) EAK-

kode 

Placering 
indtil 
bortskaffelse 

Bortskaffes 
til 

Nudrift Ansøgt 

Spildolie 20 20 20 01 26 Maskinhus Dansk 
oliegenbrug 

Lysstofrør 10 20 20 01 21 Maskinhus Motas 

Tabel 7. Mængder af farligt affald, ca. 

 



 

Døde dyr 

Se situationsplan for opbevaringsplads af døde dyr (EAK-kode 020102). Døde afhentes 
efter tilmelding og normalt indenfor et døgn. De opbevares hygiejnisk på fast underlag og 
overdækket. 

Årlig mængde anslås til ca. 40 t. med det ansøgte.  

 

4.5. Spildevand og overfladevand 
Spildevand i form af vaskevand fra vask af stalde opsamles i gyllebeholder og er indregnet 
i opbevaringskapacitetsberegningen. 

Håndtering og bortledning af overfladevand fra ejendommen håndteres i forbindelse med 
byggeansøgning. Der planlægges for vand fra tagflader ledes bort via rørledninger til 
markdræn. 

Ejendommen er tilsluttet offentlig kloak. 

Af tabel 8 fremgår estimater for husdyrbrugets spildevandsforhold i hhv. nudrift- og 
ansøgt drift: 

 

Spildevand 

Nudrift 

 

Mængde 
m3/år 

Ansøgt 
produktion 

Skønnet 
mængde 

m3/år 

Opsamling/ 

udledes til 

Rengøringsvand, vand fra 
vask af produkter fra 
husdyrhold, malkemaskiner, 
foderrekvisitter, o.l. 

Ca. 500 Ca. 1.450 Lagune/gylletanke 

Tagvand* og vand fra 
befæstede arealer uden risiko 
for spild af olie og 
husdyrgødning 

Ca. 3.450 Ca. 8.000 Markdræn 

Sanitært spildevand fra 
stuehus eller 
personaletoiletter/-bad 

Ca. 400 Ca. 400 Offentlig kloak 

Total 4.350 9.850  

Tabel 8. Spildevand, hvor tagarealet i forbindelse med udvidelse af eksisterende stalde og 
bygning af den nye stald vil blive øget med ca. 6.500 m2. 

 

Vask af maskiner foregår på en anden ejendom (Snaremosevej 6), så der er ikke risiko for 
tab af olier eller pesticider i forbindelse med vask på Statenevej 16. Desuden fyldes 
pesticider på tanken ude i mark. 

 



 

4.6. Egenkontrol, beredskabsplan og ophør af drift 
 

Egenkontrol 

Der vil alene blive produceret grise på det angivne produktionsareal. 

Gødningen fra produktionen håndteres i obligatorisk gødningsregnskab og der udarbejdes 
foderplan efter gældende normer. 

Ansøger er med i egenkontrolprogrammet ”DANISH Produktstandard”. 
Egenkontrolprogram sammenfatter kravene til produktion af grise under DANISH. Den 
omfatter især dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, og sporbarhed i primærproduktionen. 

Ved aflæsning af de respektive målere følges vand- og elforbruget løbende med henblik på 
at lokalisere eventuelle opståede fejl. I forbindelse med opgørelse af årsforbruget vurderes 
det på muligheden for fremadrettede besparelser. Dette er defineret som BAT i EU 
referencedokumentet, pkt. 5.2.3. 

Optimal drift af ventilationsanlæg har betydning for energiforbrug samt lugtemissionen. De 
tekniske installationer og hjælpemidler kontrolleres løbende for at imødegå 
driftsforstyrrelser og uheld. Reparationer udføres omgående, hvis konstaterede fejl 
indebærer risiko for forurening af miljøet eller gener for naboer. Dette er defineret som BAT 
i EU referencedokumentet, pkt. 4.1.6.  

 

Beredskabsplan 

Til forebyggelse af uheld og driftsforstyrrelser vil der forelægge en beredskabsplan for 
ejendommen med instrukser for hvad der skal ske af afværgeforanstaltninger, hvis der er  

- mandskabsuheld, 
- brand, 
- uheld og forurening med gylle, kemikalier, olier, gyllekøling o.lign. 
- strømsvigt. 

 

Beredskabsplanen indeholder et oversigtskort med flugtveje samt placering af 
førstehjælpskasse, brandslukningsudstyr, kemikalier, trykflasker, afløb og hovedafbrydere 
for el og vand. Desuden en telefonliste over hvem at kontakte i de forskellige situationer. 

De ansatte instrueres i beredskabsplanen, den opdateres når det er relevant og dens 
placering vil være kendt og tilgængelig. Beredskabsplanen vil forelægge ved tilsyn. 

Generelt gælder at ejer og mandskab gennem den daglige drift på ejendommen er 
opmærksom på eventuelle risici og søger at forebygge dem. 

Der har med den praksis ikke været uheld i nyere tid på ejendommen, der har forårsaget 
negative miljøpåvirkninger. 

 

Opgør af drift 

Ved eventuel ophør af produktionen vil stalde blive tømt og rengjort, og der vil blive taget 
kontakt til kommunen med henblik på en miljømæssig korrekt afvikling. 

 



 

5. Gener og genebegrænsende 
foranstaltninger 

 
5.5. Transport 
Se bilag 1, situationsplan, for til- og frakørselsforhold til offentlig vej fra ejendommen. Der 
vil ske transport i forbindelse med primært korn- og foderhåndtering samt ind- og 
udlevering af grise. Derudover kørsel i forbindelse med udbringning af gylle. 

Transporter foregår primært i dagtimerne, men kan til tider foregå i aften- og 
nattetimerne. I højsæson for gyllekørsel kan der køres uden for normal arbejdstid. 
Gylleudbringning søges planlagt til at være så effektiv som mulig, og foregår i perioden fra 
marts til juni samt i august-september. 
 
De væsentligste transporter er vist i tabel 9.  
 

Transporttype Nudrift Ansøgt 

 
Antal 

transporter 

pr. år 

Tidspunkt 
på døgn 

Antal 
transporter 

pr. år 

Tidspunkt 
pr. døgn 

Periode 

på år 

Lastbil:      

Foder 104 04-24 12 06-19 1 gang pr 
måned 

Levering af 
foder 

52 00-24 52 06-19 1 gang om 
ugen 

Dyr til slagt 52 00-24 52 00-24 2 gange om 
ugen 

Olie, døde dyr, 
diverse 

75 06-19 52 06-19 Efter behov 

Gylle - 03-21 175 05-19 Løbende 
efter behov 

Smågrise 52  52  Hver uge 

Traktor:      

Gylle 250 06-20 425 06-20 3-4 dage om 
foråret 

1-2 dage om 
efteråret 

Tabel 9. Transporter 



 

På ejendommen produceres i dag foder til flere ejendomme som vil pågå uændret med 
hensyn til produktion og transporter.  

 

5.6. Støj 
 
De væsentligste støjpåvirkninger vurderes at være fra foderblanding og ventilation. Der 
sker ingen korntørring på ejendommen, og al gylle suges op fra lagertank ved afhentning. 

Med hensyn til foderblanding vil der med det ansøgte blive anvendt en el-dreven 
skivemølle fra Skiold med et støjniveau på 80 dB jf. datablad. 

Med hensyn til ventilation, er der indregnet en kompressor med en kildestyrke på 90 dB, 
som et udtryk for den gennemsnitlige kompressor på staldene. Den vil ikke køre på fuldt 
niveau hele tiden.  

Foder vil med det ansøgte blive leveret i storsække, tippet af i et påslag eller eventuelt 
blive blæst ind i fodersiloer. 

I nudriften sker foderblandingen udenfor med et dieseldrevet mobilt CR-blandingsanlæg, 
mens der i det ansøgte, anvendes en el-dreven skivemølle, der skal stå indendørs i 
bygning 18, se situationsplan. Skivemøllen vurderes at køre ca. 8 timer dagligt mellem 7-
18. 

De primære støjkilder og driftsperioder er samlet angivet i nedenstående tabel 10.  

  

Tabel 10. Støjkilder og perioder 

 

Placeringen af de primære støjkilder kan ses ud fra situationsplanen. 

Svendborg kommune har i 2016 regnet på ovennævnte forudsætninger, som også lå til 
grund for daværende og tilsvarende sammenligneligt projekt. Støjbelastningen blev 
beregnet ved skel ved de nærmeste 5 naboer, se figur 10. 
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Figur 10. Kortudsnit over de 5 ejendomme, hvor der er vurderet ift. støj.  

Resultatet fremgår af tabel 11. 

 

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) 

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

Statenevej 18 (R1) 35 (40)  34 (39) 34 (39) 

Statenevej 20 (R2) 30 (35) 30 (35) 30 (35) 

Statenevej 23 (R3) 34 (39) 33 (38) 33 (38) 

Klæsøvej 3 (R4) 28 (33) 28 (33) 28 (33) 

Augløkkevej 1 (R5) 32 (37) 32 (37) 32 (37) 

Tabel 11. Beregningsresultater fra 2016, tilsvarende sag. 
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Kommunen vurderede, at støjbelastningen ved omkringliggende boliger overholdt 
grænseværdier som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984.  

For det her ansøgte vurderes det også at være tilfældet, da støjkilder, deres placering og drift 
er de samme.  
 
For de nye stalde vil støjsvage typer blive valgt forudsat pris og kvalitet i øvrigt er vurderet. 
 
 

5.7. Skadedyr og fluer 
Der vil være fokus på hurtig og effektiv bekæmpelse af skadedyr ved konstatering af deres 
tilstedeværelse så de ikke er til gene for produktionen og omgivelserne. Deres tilstedeværelse 
vil blive forebygget gennem daglig oprydning af foderrester, affald m.m.  

Med tilstedeværelse af forsuret gylle i gyllekanalerne opleves ikke fluer. Ellers  vil 
fluebekæmpelse ske efter retningslinjer fra Aarhus Universitet: ”Retningslinjer for 
fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr”, Agro – institut for agroøkologi, Aarhus 
universitet 
https://agro.au.dk/fileadmin/DJF/Agro/Projekter/Vejledning_om_skadedyr/Retningslinier-for-
fluebekaempelse.pdf). 

 

 

5.8. Støv 
Der leveres og anvendes færdigblandet foder, hvilket ikke giver anledning til støvgener. 
Foderet transporteres i lukkede rørsystemer på ejendommen.   

Eventuel støvgener fra trafik vurderes ikke at være til gene på grund af god afstand til 
nærmeste beboelser. 

Samlet vurderes det, at der ikke vil kunne opleves støvgener udenfor ejendommens arealer. 

 

 
5.9. Belysning 
Der etableres begrænset udendørs belysning til sikker færdsel til og fra staldene gennem hele 
døgnet. Det vil kun være tændt når det er påkrævet. Det forventes etableret på sydsiden af 
klimastalden og er dermed ikke synligt for omboende. 

Desuden vil der med planlagte beplantning være afskærmning mod nord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://agro.au.dk/fileadmin/DJF/Agro/Projekter/Vejledning_om_skadedyr/Retningslinier-for
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6. Ammoniakemission og valg af BAT 

 
6.5. Bedst tilgængelige staldteknologi 
Efter Miljøstyrelsens vejledning er der foretaget BAT-beregninger for det ansøgte i IT-skema 
212521.   
 
BAT-beregningsresultat er vist i figur 7, og det ses at BAT er overholdt.  
 

 
Figur 11. Resultat BAT-beregning, IT-skema 212521. 
 
Det samlede BAT-krav er i Husdyrgodkendelse.dk beregnet til 4.885 kg N/år og 
ammoniakemissionen er på 2.880 kg N/år, dermed er det vejledende emissionsniveau 
overholdt med en margin på 2006 kg N/år.   
 
BAT-kravet opnås gennem fortsat brug af eksisterende forsuringsanlæg i både eksisterende 
stalde og i den ny klimastald. Jf. Miljøstyrelsens gældende teknologiliste har staldforsuring en 
ammoniakreducerende effekt på 64 %, som er lagt til grund i ansøgningen. I beregningerne 
indgår alle eksisterende stalde med forudsætningen ”Eksisterende stalde, BAT-krav fastsat i 
tidligere afgørelse” med 64 % ammoniakreduktion. I gældende miljøgodkendelse fra 18. 
december 2006 er en ammoniakreduktion på 60 % lagt til grund. Den beregnede mer-
fordampning af ammoniak beregnes derfor lidt for højt, men der er ikke forsøgt beregnet 
nærmere på dette.  
 
Der etables gyllekøling i den ny klimastald. Jf. Teknologisk Instituts vurdering af samspil 
mellem miljøteknologier, https://mst.dk/media/140220/samspil-mellem-miljoeteknologier.pdf,  
øger gyllekøling ikke ammoniakeffekten ud over effekten af forsuringsanlægget.   
 
 

   
6.6. Bedst tilgængelige opbevaringsteknik 
Til reduktion af ammoniakemissionen er der for de to nye gyllebeholdere indregnet 50 % 
ammoniakreduktion i forhold til flydelag gennem opbevaring af forsuret gylle jf. 
Teknologilisten, https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/gaa-
til-teknologilisten/staldindretning/.    
 
Dette er at betegne som bedst tilgængelige opbevaringsteknik, da effekten er tilsvarende fast 
overdækning.  
 

https://mst.dk/media/140220/samspil-mellem-miljoeteknologier.pdf
https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoeteknologi-og-bat/teknologilisten/gaa
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7. Gødningsproduktion og -opbevaring 
 

Med udgangspunkt i en produktion på ca. 90.000 smågrise kan der jf. ”Normtal 2019” for 
husdyrgødning fra Århus Universitet beregnes en gylleproduktion på ca. 15.900 tons/år, tabel 
12. Drikkevandsspild og vaskevand og regnvand direkte i gyllebeholder er medregnet i 
normtallene.   

 

Dyr Antal, 
ca. 

Ton gødning pr dyr I alt, ansøgt ca. 
(t/år) 

Farestald (delvis 
spalter) 

1300 1,64 2.132 

Løbe-/drægtighed 
(løsgående, delvis 
spalter) 

1300 4,73 6.149 

Smågrise 54.000 0,134 7.236 
Slagtesvin (delvis 
spalter) 

700 0,55 385 

I alt  15.902 
Tabel 12. Husdyrgødningsproduktion 

 

9 måneders opbevaringskapacitet kræver adgang til 11.930 m3 opbevaringskapacitet. 

Med gyllelagune på 5.400 m3 og 2 nye gyllebeholdere på hver 3500 m3 haves 12.400 m3 
opbevaringskapacitet svarende til 9,3 måneders opbevaringskapacitet. 

Kapacitet i gyllekanaler og fortank er ikke indregnet. 

 

 

 


