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Svendborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter husdyrbruglovens1 § 16 b, stk. 2 til husdyrbruget på 

Ormstrupvej 18, 5932 Humble, matrikelnummer 1l Tryggelevgård, Tryggelev.  

Samtidig meddeles dispensation efter husdyrbruglovens § 9, stk. 3 i forhold til afstandskrav til naboskel 

(matrikelnummer 1k Tryggelevgård, Tryggelev) og til beboelse på samme ejendom, Ormstrupvej 18. 

Husdyrbruget tillades hermed for anden gang efter den reviderede husdyrbruglov fra 2017. 

Svendborg Kommune meddeler tilladelsen på baggrund af gældende lovgivning, Miljøstyrelsens vejledninger 

og beregninger i Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem og vurderer, at husdyrbruget ikke medfører en 

væsentlig virkning på miljøet. 

 

Dato:  24. november 2020 

Tilladt: 

 

 

 

 
Susanne Kjær-Hansen 

Agronom 

 

Afgørelsen om tilladelse er annonceret på Svendborg Kommunes og Langeland Kommunes hjemmesider 

den 24. november 2020. 

Klagefristen udløber den 22. december 2020 (4 uger efter annoncering af afgørelsen om tilladelse). 

Søgsmålsfristen udløber den 24. maj 2021 (6 mdr. efter annoncering af afgørelsen om tilladelse eller efter en 

eventuel klagenævnsafgørelse)  

                                                   

1 Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019. 
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Resumé 

Den 10. juli 2018 gav Svendborg Kommune tilladelse til udvidelse og ændring af husdyrbruget på 

Ormstrupvej 18, 5932 Humble efter § 16 b, stk. 1 i husdyrbrugloven. Tilladelsen blev givet efter den nye 

miljøregulering af husdyrbrug, der trådte i kraft 1. august 2017, hvorefter tilladelsen baseres på 

produktionsarealer i stedet for antal dyr og dyreenheder (stipladsmodellen). 

Tilladelsen omfattede følgende ændringer: opførelse af en ny kvægstald på 360 m2, ombygning af en 

eksisterende udhusbygning til ny småkalvestald, opførelse af et halvtag over en eksisterende betonplads, 

der anvendes til kalvehytter, samt opførelse af en møddingsplads på 32 m2 og en plansilo på 450 m2. 

Derudover gav kommunen tilladelse til et mere fleksibelt dyrehold, idet der i alle staldafsnit, bortset fra 

kalvehytterne, blev søgt og givet tilladelse til ”alle typer kvæg”. 

Samlet gav tilladelsen mulighed for at øge produktionsarealet med 486 m2 til i alt 1.527 m2. Med denne 

udvidelse skulle antallet af malkekøer og opdræt ifølge ansøger kunne fordobles i forhold til det tidligere 

tilladte, dvs. en udvidelse fra 70 årskøer med opdræt op til ca. 145 årskøer med opdræt. 

I/S Pihl har nu ansøgt om tilladelse til at foretage ændringer i forhold til den meddelte tilladelse efter § 16 b, 

stk. 1 fra juli 2018. I stedet for at etablere staldplads til opdræt i en ny stald på 360 m2 og samtidig ombygge 

udhusbygningen samt overdække en del af den eksisterende betonplads til placering af kalvehytter, ønskes 

produktionsarealet etableret i en ny større kvægstald. Grundridset af den nye stald øges således fra 360 m2 

til 641 m2, og stalden placeres delvist henover pladsen med kalvehytter og udhusbygningen, som nedrives. 

Mellem gyllebeholderen, den eksisterende kostald og den nye staldbygning etableres en ny betonplads til 

kalvehytter. Den nye ansøgning omfatter et produktionsareal på 1.447 m2. 

Derudover ønskes fortsat mulighed for at etablere en møddingsplads på 32 m2 og en plansilo på 450 m2 som 

tilladt i juli 2018 samt at have fleksibilitet i kvægholdet i den eksisterende kostald. Muligheden for fleksibilitet 

ansøges nu også for begge de nye staldanlæg. 

Situationsplaner over det tidligere tilladte (juli 2018) og det nu ansøgte anlæg fremgår af Figur 1 og Figur 2. 

Figur 1. Situationsplan fra tilladelse efter § 16 b, stk. 1 af 10. juli 2018 
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Figur 2. Situationsplan fra ny tilladelse efter § 16 b, stk. 2 

 

Husdyrgødningen består primært af dybstrøelse, men der produceres også kvæggylle i kostalden. Gyllen 

opbevares i den eksisterende gyllebeholder på 567 m3 på Ormstrupvej 18 og i en beholder på 320 m3 

beliggende på ejendommen Landevejen 24B, 5935 Bagenkop ejet af ansøger. Ved behov foreligger 

mulighed for leje af en 800 m3 beholder på Norvej 1, Bagenkop. Dybstrøelsen leveres til biogasanlæg ca. 

hver 5.-8. uge, og afgasset gylle modtages retur ved direkte udbringning i markerne i løbet af foråret.  

Ansøger oplyser, at der ellers ikke sker andre ændringer i forhold til det, der er godkendt i miljøtilladelsen af 

10. juli 2018. 

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at etableringen af den ansøgte kvægstald kan ske uden at påvirke 

landskabet væsentligt, idet den placeres i nær tilknytning til de eksisterende bygninger og opføres i 

tilsvarende højde og karakter som den eksisterende kostald.  

De ansøgte byggerier overholder de krævede mindsteafstande til boligområder, ammoniakfølsom natur, 

vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje og levnedsmiddelvirksomhed. Svendborg Kommune har 

meddelt dispensation i forhold til afstandskravene til naboskel og egen beboelse på Ormstrupvej 18. 

Med dette tillæg til tilladelse reduceres størrelsen af det tilladte produktionsareal med 80 m2 i forhold til 

arealet tilladt i juli 2018. Det betyder, at den beregnede lugtemission fra husdyrbruget reduceres med 

henholdsvis 1.040 OU (Odour units) og 248 LE (lugtenheder). Geneafstandene i forhold til enkeltboliger 

uden landbrugspligt, boliger i samlet bebyggelse og byzone er fortsat overholdt. 

Ammoniaktabet fra ejendommen bliver ligeledes lavere end tidligere tilladt (÷128,2 kg NH3-N). Ingen 

naturområder belastes med mere ammoniak, end husdyrbrugloven tillader. Svendborg Kommune vurderer 

desuden fortsat, at den ansøgte produktion ikke medfører tilstandsændringer af Natura 2000-naturtyper eller 

naturområder, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, eller beskadiger yngle- eller rasteområder for 

særligt beskyttede arter. 

  



6 

 

Indholdsfortegnelse 

Datablad ..................................................................................................................................................... 2 

Resumé ...................................................................................................................................................... 4 

Indholdsfortegnelse ................................................................................................................................... 6 

Indledning .................................................................................................................................................. 8 

Krav om tilladelse og tilladelsens omfang ................................................................................................. 8 

Læsevejledning ....................................................................................................................................... 8 

Svendborg Kommunes afgørelse om tillæg til tilladelse ......................................................................... 9 

Lovgrundlag ............................................................................................................................................. 9 

Afgørelse med vilkår ................................................................................................................................ 9 

Ikrafttræden ......................................................................................................................................... 9 

Vilkår for tilladelse efter § 16 b, stk. 2 (tillæg) ......................................................................................10 

Andre regler ............................................................................................................................................11 

Ændringer af husdyrbruget .................................................................................................................11 

Byggetilladelse og tilladelse til afledning af tagvand ............................................................................11 

Miljøuheld ...........................................................................................................................................11 

Udnyttelsesfrist og bortfald ......................................................................................................................11 

Udnyttelse ..........................................................................................................................................11 

Kontinuitet ..........................................................................................................................................11 

Retsbeskyttelse ......................................................................................................................................12 

Klagevejledning ......................................................................................................................................12 

Offentlighed ............................................................................................................................................13 

Orientering om ansøgningen om tilladelse ..........................................................................................13 

Høring af ansøger...............................................................................................................................13 

Orientering om afgørelsen ..................................................................................................................14 

Søgsmål .................................................................................................................................................14 

Miljøteknisk redegørelse og vurdering ....................................................................................................15 

Ejendomsforhold .....................................................................................................................................15 

Ansøger og ejerforhold .......................................................................................................................15 

Samdrift med andre husdyrbrug ..........................................................................................................15 

Biaktiviteter .........................................................................................................................................15 

Husdyrbrugets placering .........................................................................................................................16 

Beskrivelse af anlægget .....................................................................................................................16 



7 

 

Afstandskrav ......................................................................................................................................18 

Beskyttelseslinjer og planmæssige forhold ..........................................................................................22 

Landskabelige hensyn ........................................................................................................................23 

Husdyrbrugets anlæg og drift ..................................................................................................................25 

Indretning af stalde og fastlæggelse af produktionsarealer ..................................................................25 

Gødningsopbevaringsanlæg og håndtering af husdyrgødning .............................................................27 

Spildevand og tagvand .......................................................................................................................30 

Ressourceforbrug – energi og vand ....................................................................................................31 

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier ...................................................................................31 

Ammoniakemission, BAT og påvirkning af naturområder .........................................................................32 

Ammoniakemission fra husdyrbruget og BAT ......................................................................................32 

Påvirkning af naturområder .................................................................................................................33 

Påvirkning af arter med særlige beskyttelseskrav (bilag IV-arter m.fl.) .................................................37 

Påvirkning af naboer m.v. .......................................................................................................................37 

Lugt ....................................................................................................................................................38 

Støj ....................................................................................................................................................40 

Transport ............................................................................................................................................41 

Støv ...................................................................................................................................................42 

Lys .....................................................................................................................................................43 

Skadedyr ............................................................................................................................................43 

Affald ..................................................................................................................................................43 

Uheld og driftsforstyrrelser ..................................................................................................................44 

BILAGSOVERSIGT: ...................................................................................................................................45 

Bilag 1 - Oversigtskort over ejendommens anlæg som ansøgt..............................................................46 

Bilag 2 - Eksisterende og nye vilkår med markering af ændringer.........................................................47 

Bilag 3 - Gældende vilkår ved ibrugtagning af tilladelse efter § 16 b, stk. 2 (tillæg) ..............................51 

Bilag 4 - Høringssvar med ansøgers og Svendborg Kommunes bemærkninger ..................................54 

 



8 

 

Indledning 

I/S Pihl v. Preben Pihl Jensen, Egernvej 6, 5932 Humble og Christian Pihl Givskov, Ormstrupvej 18, 5932 

Humble har via Max Jacobsen Miljørådgivning søgt om fornyet tilladelse efter husdyrbrugloven til ændring af 

husdyrbruget på Ormstrupvej 18, 5932 Humble. Ansøgningen er indsendt til Svendborg Kommune gennem 

Miljøstyrelsens IT-ansøgningssystem, www.husdyrgodkendelse.dk (ansøgningsnummer 207994). 

Som følge af bekendtgørelse af lov om forpligtende kommunale samarbejder2, er det Svendborg Kommune, 

der administrerer husdyrbrugloven for husdyrbrug i Langeland Kommune. Langeland Kommune er dog 

myndighed i forhold til behandling af byggesag, nedrivningstilladelse og spildevandstilladelse. 

Krav om tilladelse og tilladelsens omfang 

Husdyrbruget på Ormstrupvej 18 er allerede omfattet af en tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b, stk. 1 

(meddelt den 10. juli 2018) og må ikke uden forudgående tilladelse udvides eller ændres på en måde, som 

kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet. 

I denne sag kræves fornyet tilladelse, da I/S Pihl ønsker at ændre størrelsen og placeringen af de tidligere 

tilladte nye produktionsarealer til kvægholdet og desuden ønsker at have mulighed for fleksibilitet i 

dyreholdet i alle staldafsnit. 

Derudover ønskes fortsat mulighed for at etablere en møddingsplads på 32 m2 og en plansilo på 450 m2 

med særskilt beholder til opsamling af overfladevand som beskrevet i tilladelsen efter husdyrbruglovens § 16 

b, stk. 1 af 10. juli 2018. 

Ingen af de i juli 2018 tilladte byggerier er endnu gennemført, og den tilladte fleksibilitet i dyretyper er ikke 

udnyttet fuldt ud. Tilladelsen efter § 16 b, stk. 1 er dog taget delvist i brug, idet antallet af malkekøer og 

opdræt er øget i de eksisterende staldafsnit indenfor rammerne af de tilladte produktionsarealer. 

I ansøgningen beregnes ammoniakemissionen til under 3.500 kg NH3-N/år, og da Ormstrupvej 18 er et 

kvægbrug, er der ikke tale om et IE-husdyrbrug3. De nu ansøgte ændringer tillades derfor som et tillæg efter 

husdyrbruglovens § 16 b, stk. 2 til den eksisterende miljøtilladelse. 

Læsevejledning 

Tillægget til tilladelse indeholder primært en beskrivelse og vurdering af de forhold, der ændres i forhold til 

det tidligere tilladte i juli 2018. 

Tilladelsen er opdelt i to hovedafsnit. Første del udgøres af selve tilladelsen med de vilkår, Svendborg 

Kommune stiller vedrørende indretning og drift af husdyrbruget for så vidt angår de forhold, der ønskes 

ændret. Anden del er den miljøtekniske beskrivelse og vurdering. Her er ejendommen beskrevet nærmere, 

og der er redegjort for den påvirkning, husdyrbruget med de ansøgte ændringer forventes at have på 

omgivelserne. Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering danner grundlag for de vilkår for husdyrbrugets 

indretning og drift, der meddeles i tilladelsen. For påvirkninger, der ikke ændres, henvises til beskrivelse og 

vurdering i ejendommens miljøtilladelse af 10. juli 2018. 

Sidst i tilladelsen findes en række bilag. Bilag 1 er en oversigt over ejendommens anlæg som ansøgt. I Bilag 

2 er alle eksisterende og nye vilkår samlet, og ændringer i forbindelse med meddelelsen af tillægget til 

tilladelse er markeret. For overskuelighedens skyld er alle gældende vilkår efter ibrugtagning af tillægget vist 

i Bilag 3. Endelig er det modtagne høringssvar medtaget i Bilag 4 sammen med ansøgers og Svendborg 

Kommunes kommentarer.  

                                                   

2 Lov om forpligtende kommunale samarbejder, jf. lovbekendtgørelse nr. 423 af 30. april 2018. 

3 IE-husdyrbrug: Husdyrbrug med flere end 750 stipladser til søer, flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller flere end 

40.000 stipladser til fjerkræ. 

http://www.husdyrgodkendelse.dk/
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Svendborg Kommunes afgørelse om tillæg til tilladelse 

Lovgrundlag 

Ansøgningen om tilladelse er behandlet i henhold til kravene i husdyrbrugloven4 med tilhørende 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelse5, husdyrgødningsbekendtgørelsen6 samt Miljøstyrelsens vejledning om 

miljøregulering af husdyrbrug. 

Reglerne for miljøregulering af husdyrbrug indebærer (fra 1. august 2017), at når husdyrbrug etableres, eller 

der sker ændringer af eksisterende husdyrbrug, skal miljøpåvirkningen vurderes på baggrund af 

produktionsarealet. Tidligere har vurderingen været baseret på antallet af dyr. Produktionstilladelser bliver 

dermed givet til et bestemt produktionsareal samt dyretyper og staldsystemer, mens der ikke er 

begrænsninger i forhold til antallet af dyr udover dem, der følger af de gældende dyrevelfærdskrav. 

Et husdyrbrug er en ejendom med et produktionsareal på mere end 100 m2. Ændringer af husdyrbrug vil 

som udgangspunkt kræve en godkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a, hvis der er en samlet 

ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3-N, eller der er tale om et IE-husdyrbrug, eller en tilladelse 

efter § 16 b (øvrige husdyrbrug). Nogle ændringer kan gennemføres uden godkendelse eller tilladelse, f.eks. 

hvis der er tale om bagatelagtige ændringer, eller ændringen kan gennemføres under anmeldeordningerne i 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afsnit IV. For visse produktionstyper kan der etableres op til 300 m2 

produktionsareal, inden der kræves tilladelse (jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7). 

Afgørelse med vilkår 

Svendborg Kommune tillader hermed husdyrbruget på Ormstrupvej 18, 5932 Humble, matrikelnummer 1l 

Tryggelevgård, Tryggelev i henhold til § 16 b, stk. 2 i husdyrbrugloven. 

Tilladelsen meddeles som tillæg til den tidligere meddelte miljøtilladelse af 10. juli 2018 efter § 16 b, stk. 1, 

som er taget delvist i brug.  

Tillægget til tilladelse meddeles til I/S Pihl v. Christian Pihl Givskov og Preben Pihl Jensen, der er ejere af 

husdyrbruget. De er dermed ansvarlige for, at husdyrbruget placeres, indrettes og drives i 

overensstemmelse med denne tilladelse. 

Det afgøres, at tilladelsen af husdyrbruget ikke medfører en væsentlig virkning på miljøet. 

Samtidig meddeles der dispensation efter husdyrbruglovens § 9, stk. 3 i forhold til afstandskrav til 

matrikelskel og beboelse på samme ejendom. 

Tillægget til tilladelse omfatter hele husdyrbruget, og tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 

år fra den dato, hvor tilladelsen er meddelt. 

Tilladelsen meddeles på baggrund af de oplysninger, som ansøger har sendt frem, den miljøtekniske 

redegørelse og på de stillede vilkår. 

Ikrafttræden 

Vilkårene i dette tillæg til tilladelse gælder fra det tidspunkt, hvor tillægget er taget i brug, medmindre et 

senere tidspunkt er angivet i det enkelte vilkår. Tillægget til tilladelse anses for at være taget i brug, så snart 

                                                   

4 Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. LBK nr. 520 af 1. maj 2019 (Husdyrbrugloven). 

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

(Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). 

6 Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, BEK nr. 1176 af 23. juli 2020 

(Husdyrgødningsbekendtgørelsen). 



10 

 

opførelse af de ansøgte stalde eller opbevaringsanlæg er påbegyndt, eller fleksibiliteten udnyttes således, at 

dyreholdet ikke længere svarer til den allerede tilladte produktion. 

Tillægget til tilladelse omfatter den ibrugtagne del af den eksisterende tilladelse og de ansøgte ændringer, og 

det er vurderet, om husdyrbruglovens krav er overholdt for hele husdyrbruget.  

Tillægget til tilladelse omfatter følgende tilladelsespligtige ændringer: 

 Opførelse af ny kvægstald (C) med ændrede mål og placering i forhold til tilladelsen af 10. juli 2018 

 Etablering af en ny betonplads til kalvehytter (B) ved gyllebeholderen 

 Mulighed for fleksibelt kvæghold i kalvehytter (B) 

 Vilkår om etablering af en møddingsplads på 32 m2 som beskrevet i tilladelsen af 10. juli 2018 

Med dette tillæg til tilladelse meddeles nye vilkår. De fleste af vilkårene fra tilladelsen meddelt i 2018 er 

fortsat gældende, mens enkelte af de eksisterende vilkår erstattes af nye vilkår på baggrund af de ansøgte 

ændringer. 

Vilkår for tilladelse efter § 16 b, stk. 2 (tillæg) 

Tilladelsen meddeles på de følgende vilkår: 

1a.  Der skal i den daglige drift være en person, som er bekendt med vilkårene i denne tilladelse, og som 

sikrer, at de overholdes. 

2a.  Produktionens omfang og staldindretning  

Der gives tilladelse til et produktionsareal på i alt 1.447 m2. 

Produktionsarealet i de enkelte staldafsnit må ikke overstige størrelserne angivet i tabellen nedenfor. 

Dyrearter, dyretyper og staldsystemer nævnt i tabellen må ikke fraviges. 

Staldafsnit 
Staldareal 

(m2) 

Produktionsareal 

(m2) 

Tilladte dyrearter og –typer 

samt staldsystemer 

Eksisterende kostald (A) 1.106 

529 Alle kvæg. Dybstrøelse 

272 Alle kvæg. Dybstrøelse 

Ny plads til kalvehytter (B) 120 120 Alle kvæg. Dybstrøelse 

Ny kvægstald (C) 641 526 Alle kvæg. Dybstrøelse 

3a.  Nye husdyranlæg 

Der må opføres en ny kvægstald på i alt 641 m2 (20 m x 32 m) som indrettes med et produktionsareal 

på maksimalt 526 m2 med dybstrøelse. Stalden skal placeres som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 

(Stald C), må højst være 8,5 m til kip og have en taghældning på 20 grader. Stalden skal opføres i 

samme stil og farver som den eksisterende kostald. 

Den nye stald kan opføres indtil 3 m fra naboskel (matr. nr. 1k Tryggelevgård, Tryggelev) og indtil 7 m 

fra beboelsen på Ormstrupvej 18. 

Ved opførelse af kvægstalden skal den eksisterende udhusbygning rives ned, og udnyttelsen af den 

eksisterende plads til kalvehytter skal ophøre.    



11 

 

Der må opføres en betonplads til kalvehytter på 120 m2 (13,7 m x 19,2 m). Pladsen skal etableres ved 

gyllebeholderen som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (Stald B). Afstanden til naboskel (matr. nr. 1k 

Tryggelevgård, Tryggelev) kan være indtil 25 m. 

Pladsen til kalvehytter skal indrettes, så det sikres, at al væske fra pladsen ledes til afløb. 

3b.  Nyt gødningsopbevaringsanlæg 

Der må etableres en møddingsplads på 32 m2 (9 m x 3,5 m) inkl. randbelægning ved nordgavlen af 

den eksisterende kostald som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (M1). 

På møddingspladsen må der oplagres fast gødning fra kvæg, heste, får og geder med et samlet 

overfladeareal på maksimalt 32 m2. 

Andre regler 

Ejendommen skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også hvis disse regler 

eventuelt er skærpede i forhold til denne tilladelse. 

Ændringer af husdyrbruget 

Der må ikke ske ændringer eller udvidelser på husdyrbruget, før dette er anmeldt til og eventuelt tilladt af 

Svendborg Kommune. Kommunen skal desuden hurtigst muligt orienteres om ændringer i ejerforhold. 

Byggetilladelse og tilladelse til afledning af tagvand 

Der skal søges og være meddelt byggetilladelse inkl. tilladelse til afledning af tagvand ved Langeland 

Kommune inden opstart af byggeri. Nedrivningstilladelse skal ligeledes være indhentet, før eksisterende 

bygninger fjernes. Disse tilladelser er ikke indeholdt i denne miljøtilladelse.   

Miljøuheld 

Ved akut forurening af jord, overfladevand eller grundvand skal husdyrbruget straks alarmere alarmcentralen 

på tlf. 112. Det gælder blandt andet ved spild af gylle, ensilagesaft, møddingsvand, olie, benzin eller 

kemikalier.  

Opdages der forurening, som ikke er opstået akut, skal kommunens miljøafdeling kontaktes telefonisk i 

åbningstiden (tlf. 62 23 34 44) eller pr. e-mail: landbrug@svendborg.dk. 

Udnyttelsesfrist og bortfald 

Udnyttelse 

Dette tillæg til tilladelse bortfalder, hvis det ikke er udnyttet inden 6 år efter, at det er meddelt (jf. 

husdyrbruglovens § 59 a, stk. 1). Hvis en del af tillægget ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del. 

En tilladelse anses for udnyttet, når det ansøgte byggeri er afsluttet. Hvis der ikke bygges nyt, anses en 

tilladelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført (jf. 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 54). 

Kontinuitet 

Hvis tilladelsen efter at være taget i brug efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet driftsmæssigt 

i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste tre år. 

Udnyttelse anses her for at foreligge, når mindst 25 % af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. 

Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 % af 

det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav (jf. husdyrbruglovens § 59 a, 

stk. 2). 

mailto:landbrug@svendborg.dk
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Retsbeskyttelse 

Vilkårene i denne tilladelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. § 40 i husdyrbrugloven. Det betyder, at det 

som hovedregel ikke vil være muligt at stille nye krav til husdyrbruget indenfor de første 8 år efter 

meddelelsen af tilladelsen med mindre, husdyrbruget medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig 

forurening, eller hvis husdyrbruget skønnes at indebære en nærliggende risiko for dette. 

Husdyrbrugets egenkontrol er 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 husdyrbrugloven. 

Retsbeskyttelsesperioden regnes fra datoen for meddelelsen af denne tilladelse. Påklages tilladelsen, 

regnes perioden fra den dato, hvor Miljøklagenævnet træffer afgørelse vedrørende klagen. 

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ansøger, enhver med 

en individuel, væsentlig interesse i sagen samt forskellige myndigheder, foreninger og organisationer (jf. 

kapitel 7 i husdyrbrugloven). Klagenævnet afgør, om du er klageberettiget. Svendborg Kommune gør 

opmærksom på, at du ikke nødvendigvis er klageberettiget, selvom du er høringsberettiget. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem 

klageportalen, som du finder via linket https://naevneneshus.dk. Klageportalen kan også tilgås via 

www.borger.dk og www.virk.dk. Her logger du på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 

gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er 

tilgængelig for myndigheden i klageportalen. 

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder 

og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får 

helt eller delvist medhold i klagen og i visse andre tilfælde. For mere information, se Miljø- og 

Fødevareklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-

foedevareklagenaevnet/. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom 

klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 

klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter 

anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes. 

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er blevet offentligt annonceret. Da afgørelsen er 

annonceret på Svendborg og Langeland Kommuners hjemmesider den 24. november 2020, er klagefristen 

tirsdag den 22. december 2020. 

Svendborg Kommune giver ansøger besked, hvis afgørelsen påklages. Senest 3 uger efter klagefristens 

udløb videresender vi klagen til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med kommunens 

bemærkninger til sagen og klagepunkterne. Bemærkningerne sendes også til klagesagens parter. 

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørelsen udnyttes i klageperioden, eller 

mens en eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, sker dette på ansøgers egen regning 

og risiko. 

 

 

 

 

https://naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/


13 

 

Offentlighed 

Ansøgningen om tilladelse efter § 16 b, stk. 2 har ikke været offentligt annonceret, da Svendborg Kommune 

har vurderet, at husdyrbruglovens generelle beskyttelsesniveau er overholdt i den konkrete sag, og at der 

derudover ikke er miljøparametre, som vurderes at have væsentlig indvirkning på miljøet. Ansøgningen er 

derfor omfattet af offentlighedsreglerne i husdyrbruglovens § 56 og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 

59 om høring af berørte myndigheder samt forvaltningslovens regler om partshøring. 

Orientering om ansøgningen om tilladelse 

Svendborg Kommune har den 5. juni 2020 sendt orientering om behandlingen af ansøgningen til 

nedenstående. Der blev givet en frist på 14 dage til at indsende bemærkninger til sagen. 

 I/S Pihl v. Preben Pihl Jensen, Egernvej 6, 5932 Humble og Christian Pihl Givskov, Ormstrupvej 18, 

5932 Humble med kopi til Max Jacobsen Miljørådgivning, Dræby Fedvej 539, 5330 Munkebo 

 Naboer, dvs. ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den matrikel, hvorpå anlægget er 

beliggende (rød prik), samt ejere og lejere af ejendomme beliggende indenfor 

lugtkonsekvensområdet på 248 m (blå cirkel og prikker): 

 

 

 Langeland Kommune som berørt myndighed 

Ejer af ejendommen Trehøje 1, 5932 Humble, matr. 1k Tryggelevgård, Tryggelev, der grænser op til 

Ormstrupvej 18, er desuden partshørt i forbindelse med dispensation fra afstandskrav til naboskel. 

Svendborg Kommune modtog høringssvar fra én nabo. De indkomne bemærkninger samt ansøgers 

kommentarer og kommunens behandling af høringssvaret er vedlagt tilladelsen som Bilag 4. 

Fra Langeland Kommune indkom kommentarer om flere emner. Oplysningerne er indarbejdet i tilladelsen 

under de relevante afsnit. 

Høring af ansøger 

Før afgørelsen om tilladelse har et udkast til afgørelse været forelagt ansøger og dennes konsulent. 

Svendborg Kommune modtog uddybende beskrivelser og kommentarer vedr. indretning af møddingsplads, 

opsamling af overflade- og tagvand samt om ejendommens opbevaringskapacitet for husdyrgødning og 

afløbsvand fra ensilageplads. Svendborg Kommune har indarbejdet disse oplysninger i tilladelsen. 
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Orientering om afgørelsen 

Følgende er orienteret om afgørelsen: 

 Ansøger: 

I/S Pihl v. Preben Pihl Jensen, Egernvej 6, 5932 Humble og Christian Pihl Givskov, Ormstrupvej 18, 

5932 Humble 

 Berørte: 

Ejere af og beboere på ejendomme indenfor lugtkonsekvensområdet (248 m) samt ejere af 

nabomatrikler (de samme, som er orienteret om ansøgningen om tilladelse) 

 Myndigheder:  

Styrelsen for Patientsikkerhed (stps@stps.dk) 

 Råd, foreninger og organisationer: 

Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk) 

Ferskvandsfiskeriforeningen (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk) 

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk) 

Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk) 

Det Økologiske Råd (husdyr@ecocouncil.dk) 

Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk) 

 Øvrige: 

Max Jacobsen Miljørådgivning, Dræby Fedvej 539, 5330 Munkebo, mjb@maxjakobsen.eu 

Langeland Kommune (liem@langeland.dk) 

Lokalforeningen af Danmarks Naturfredningsforening langeland@dn.dk 

Lokalforeningen af Dansk Ornitologisk Forening (langeland@dof.dk) 

Søgsmål 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter, at 

afgørelsen er meddelt og er blevet offentligt annonceret.  

Fristen for at anlægge søgsmål er den 24. maj 2021. 

 

mailto:stps@stps.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:husdyr@ecocouncil.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:mjb@maxjakobsen.eu
mailto:liem@langeland.dk
mailto:langeland@dn.dk
mailto:langeland@dof.dk
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Miljøteknisk redegørelse og vurdering 

Denne miljøredegørelse danner grundlag for de vilkår, der meddeles i tilladelsen. Udgangspunktet for 

redegørelsen er den indsendte ansøgning om miljøtilladelse af husdyrbruget. 

I den indsendte digitale ansøgning (skema nr. 207994) er der gennemført beregninger for det ansøgte 

husdyrbrugs påvirkning af de omkringboende og de nærmeste naturområder. Endvidere er der redegjort for, 

hvordan husdyrbruget anvender den bedste tilgængelige teknik (BAT).   

Disse beregninger har sammen med miljøansøgningens øvrige oplysninger og de oplysninger, ansøger 

derudover har fremsendt, udgjort grundlaget for kommunens miljøvurdering og afgørelse. 

Ejendomsforhold 

Ansøger og ejerforhold 

Oplysninger om ansøger og ejerforhold er her vurderet med henblik på at sikre, at ansvaret for, at 

husdyrbruget indrettes og drives i overensstemmelse med den meddelte tilladelse, er rettet mod den 

korrekte juridiske enhed. Dette er den person eller virksomhed, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget. 

Tilladelsen er meddelt til CVR-nr. 38455893, I/S Pihl v. Preben Pihl Jensen og Christian Pihl Givskov, 

Ormstrupvej 18, 5932 Humble. 

Ejer af ejendommen ifølge Bygnings- og Boligregistret (BBR): Preben Pihl Jensen og Christian Pihl Givskov. 

Ejer af dyreholdet ifølge det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR): I/S Pihl, Ormstrupvej 18, 5932 Humble. 

Svendborg Kommune vurderer ud fra ovenstående oplysninger, at tilladelsen er rettet mod den korrekte 

juridiske enhed. Tilladelsen følger husdyrbruget ved ejerskifte.  

Det eksisterende vilkår om overensstemmelse mellem det ansøgte og indretning og drift af husdyrbruget 

gælder fortsat. For at sikre, at husdyrbruget drives som forudsat i tilladelsen, stilles desuden vilkår om, at 

den ansvarlige for driften af husdyrbruget i det daglige, er bekendt med tilladelsens vilkår.  

Fastsættelse af vilkår: 

Samdrift med andre husdyrbrug 

I/S Pihl driver ikke andre ejendomme med husdyrproduktion. På ansøgers ejendom nr. 2, Landevejen 24B, 

Bagenkop findes ikke andre driftsbygninger end en gyllebeholder. 

Det fremgår af CHR, at kvier fra Ormstrupvej 18 opdrættes på kviehotel på ejendommen Landevejen 19, 

Søndenbro, 5935 Bagenkop, ejet af Svend Erik Kruse. Der er 4 km mellem de to ejendomme, og dermed 

vurderer Svendborg Kommune, at det er muligt at adskille miljøpåvirkningerne fra de to husdyrproduktioner. 

Der forekommer ikke udveksling af foder eller husdyrgødning mellem ejendommene. 

Svendborg Kommune vurderer således fortsat, at husdyrbruget ikke er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt 

forbundet med andre husdyrbrug i en sådan grad, at de skal have en samlet tilladelse, jf. husdyrbruglovens § 

16 c. Denne tilladelse skal derfor kun omfatte husdyrbruget på Ormstrupvej 18. 

Biaktiviteter 

Biaktiviteter er aktiviteter, der i øvrigt finder sted på ejendommen, men som ikke er omfattet af 

husdyrbruglovens bestemmelser. 

1a.  Der skal i den daglige drift være en person, som er bekendt med vilkårene i denne tilladelse, og som 

sikrer, at de overholdes. 
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Med henblik på at kommunen kan vurdere den samlede miljøpåvirkning af omgivelserne og desuden træffe 

samtidige afgørelser, skal ansøger oplyse, om der allerede udføres eller samtidig indgives ansøgning om 

andre aktiviteter på husdyrbruget, som kræver godkendelse eller tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven eller 

regler udstedt i medfør af denne lov. Ansøger har ikke oplyst om sådanne aktiviteter på husdyrbruget. 

Svendborg Kommune har på tidspunktet for tilladelsen ikke oplysninger, som indikerer, at der skulle være 

tale om biaktiviteter, der er omfattet af krav om miljøtilladelse eller godkendelse efter anden miljølovgivning.  

Husdyrbrugets placering 

Beskrivelse af anlægget 

Husdyrbruget på Ormstrupvej 18 er beliggende i landzone 1,3 km sydvest for Tryggelev By på 

Sydlangeland. 

De eksisterende driftsbygninger på ejendommen består af en kostald med malkestald fra 1997 og vest for 

stuehus og garage en ældre udhusbygning, der i juli 2018 blev tilladt indrettet som kvægstald. Syd herfor er 

indrettet en plads med hytter til opstaldning af småkalvene. Til opbevaring af kvæggylle findes en 

gyllebeholder og fortank, og sydligst på matriklen er der i 2007 opført en foderlade/maskinhus. 

En ny kvægstald vest for bygningerne ved stuehuset, et halvtag over pladsen med kalvehytter, en 

møddingsplads og en plansilo, som indgik i Svendborg Kommunes miljøtilladelse til ejendommen fra juli 

2018, er endnu ikke opført, og udhuset er ikke indrettet og taget i brug som kvægstald som tilladt i juli 2018. 

Ansøgers oplysninger 

Ansøger ønsker nu at flytte kalvehytterne til en ny betonplads ved gyllebeholderen og nedrive udhuset, for at 

skabe plads til at kunne etablere en større ny kvægstald på stedet. 

Beliggenheden af de eksisterende og de nu ansøgte staldbygninger, gødningsopbevaringsanlæg og øvrige 

driftsbygninger er vist på fotoet i Figur 3 og i Bilag 1 - Oversigtskort over ejendommens anlæg som ansøgt. 

Ny transportvej indenfor matriklen og til- og frakørsel samt krævet beplantning fra tilladelsen meddelt i 2018 

fremgår ligeledes af planen. De efterfølgende vurderinger af miljøpåvirkningerne fra husdyrbruget tager 

udgangspunkt i dette anlæg. 

Figur 3. Eksisterende og ansøgte driftsbygninger m.m. på husdyrbruget Ormstrupvej 18 
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Den ansøgte nye kvægstald får følgende dimensioner: længde 20 m, bredde 32 m, kiphøjde 8,5 m, heraf 

benhøjde på 3 m, i alt et bruttoareal på 641 m2. Stalden opføres i samme stil og farver som den eksisterende 

kostald og vil pga. terrænforskelle ikke rage højere op end denne. 

Betonpladsen til kalvehytter ved gyllebeholderen bliver 120 m2.  

Møddingspladsen og plansiloen placeres og udformes som beskrevet og tilladt i 2018.  

Kommunens bemærkninger og vurdering 

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal ny bebyggelse placeres i tilknytning til ejendommens 

hidtidige bebyggelsesarealer, medmindre der foreligger en særlig begrundelse for en anden beliggenhed. ”I 

tilknytning til” er i denne forbindelse normalt indenfor en afstand af maksimalt 20 m. Kommunen skal 

desuden vurdere, om byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som 

landbrugsejendom.  

Ormstrupvej 18 er noteret i matriklen som landbrugsejendom. Da den nye staldbygning, pladsen til 

kalvehytter og møddingspladsen er en forudsætning for udviklingen af husdyrproduktionen på ejendommen 

og opføres i størrelser tilpasset ejendommens produktionsniveau, vurderer Svendborg Kommune, at de nye 

bygninger er erhvervsmæssigt nødvendige for landbrugsejendommens drift. Den nye kvægstald erstatter 

delvist en eksisterende driftsbygning og placeres mindre end 10 m fra den eksisterende kostald, mens den 

støbte plads til kalvehytter og møddingspladsen placeres helt op mod kostalden. Alle nybyggerier vurderes 

således at ligge i tilknytning til den eksisterende bebyggelse. 

Ansøger har undersøgt alternative placeringer af det ønskede staldbyggeri – se det følgende afsnit om 

afstandskrav. 

Svendborg Kommune stiller vilkår om, at placering og udformning af de nye anlæg skal være som beskrevet 

i ansøgningen. Vilkårene om placering i forhold til naboskel og ejendommens beboelse er begrundet i 

afsnittet om afstandskrav. Selvom møddingspladsen på 32 m2 indgik som et nyt anlæg i tilladelsen fra juli 

2018, blev der ikke stillet vilkår til pladsens placering, størrelse og brug. Disse vilkår er derfor tilføjet i denne 

tilladelse. Den tidligere tilladte plansilo med særskilt beholder til opsamling af overfladevand og ensilagesaft 

er endnu ikke opført. Da der ikke ændres ved udformning og placering af plansiloen, er dele af det 

eksisterende vilkår 3 herom fortsat gældende. 

Fastsættelse af vilkår: 

3a.  Nye husdyranlæg   

Der må opføres en ny kvægstald på i alt 641 m2 (20 m x 32 m), som indrettes med et produktionsareal på 

maksimalt 526 m2 med dybstrøelse. Stalden skal placeres som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (Stald 

C), må højst være 8,5 m til kip og have en taghældning på 20 grader. Stalden skal opføres i samme stil 

og farver som den eksisterende kostald. 

Den nye stald kan opføres indtil 3 m fra naboskel (matr. nr. 1k Tryggelevgård, Tryggelev) og indtil 7 m fra 

beboelsen på Ormstrupvej 18. 

Ved opførelse af kvægstalden skal den eksisterende udhusbygning rives ned, og udnyttelsen af den 

eksisterende plads til kalvehytter skal ophøre.    

Der må opføres en betonplads til kalvehytter på 120 m2 (13,7 m x 19,2 m). Pladsen skal etableres ved 

gyllebeholderen som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (Stald B). Afstanden til naboskel (matr. nr. 1k 

Tryggelevgård, Tryggelev) kan være indtil 25 m. 

Pladsen til kalvehytter skal indrettes, så det sikres, at al væske fra pladsen ledes til afløb. 

3b. Nyt gødningsopbevaringsanlæg 

Der må etableres en møddingsplads på 32 m2 (9 m x 3,5 m) inkl. randbelægning ved nordgavlen af den 

eksisterende kostald som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (M1). 
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Afstandskrav 

Etablering og ændring af produktionsbygninger på husdyrbrug er underlagt afstandskravene i 

husdyrbruglovens §§ 6-8. 

Nye stalde og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg må ikke etableres, og eksisterende anlæg må ikke 

udvides eller ændres på en måde, der medfører forøget forurening, hvis afstanden til eksisterende eller 

fremtidige byzone- eller sommerhusområder, lokalplanlagte boligområder m.v. i landzone eller 

nabobeboelser er mindre end 50 m, jf. § 6 i husdyrbrugloven. Det er som kvægbrug ikke muligt at opnå 

dispensation fra afstandskravet.  

Der er forbud mod at etablere, udvide eller ændre stalde og gødningsopbevaringsanlæg i eller indenfor 10 m 

af kategori 1- og kategori 2-natur, jf. § 7 i husdyrbrugloven. 

For at mindske risikoen for nabogener og forurening af vandforsyningsanlæg, vandløb og søer m.v. 

fastsætter husdyrbruglovens § 8, at det ikke er tilladt at etablere nye stalde og udvide eller ændre 

eksisterende anlæg indenfor 15-50 m fra forskellige installationer og områder. 

Anlæggets placering i forhold til afstandskravene i §§ 6-8 i husdyrbrugloven er angivet i de følgende tabeller. 

Mindsteafstandene til de relevante områder er udmålt fra den nye kvægstald, den nye plads til kalvehytter og 

møddingspladsen.   

Ansøgers oplysninger 

Ansøger har ikke oplyst alle afstande i henhold til husdyrbruglovens §§ 6-8. Svendborg Kommune har derfor 

suppleret opgørelsen – se Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3.  

Tabel 1. Afstande og afstandskrav iht. husdyrbruglovens § 6 

Område 
Afstandskrav 

(HBL § 6) 

Mindsteafstande 

Målt fra nye anlæg/anlæg med forøget forurening* 

Eksisterende eller ifølge kommuneplanens 

rammedel fremtidigt byzone- eller 

sommerhusområde 

50 m 

1.310 m 

(Tryggelev By – eksisterende byzone) 

1.570 m 

(Sommerhusområde Stenbæk) 

Område i landzone der i lokalplan er 

udlagt til boligformål, blandet bolig- og 

erhvervsformål eller offentlige formål med 

henblik på beboelse, institutioner, 

rekreative formål og lignende. 

50 m 
2.680 m 

(Lokalplan 101 – Magleby Fri- og Efterskole) 

Nabobeboelse 50 m 
63 m 

(Ormstrupvej 9, 5932 Humble) 

*: Ny kvægstald, ny plads til kalvehytter og møddingsplads. 

Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til de nærmeste omkringboende fremgår af Figur 4. 
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Figur 4. Oversigtskort over husdyrbrugets beliggenhed i forhold til de nærmeste naboer. 

B = beboelsesbygning på ejendom uden landbrugspligt; L = beboelsesbygning på ejendom med landbrugspligt 

 

Tabel 2. Afstande og afstandskrav iht. husdyrbruglovens § 7 

Område 
Afstandskrav 

(HBL § 7) 

Mindsteafstande 

Målt fra nye eller ændrede anlæg* 

Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor 

internationale naturbeskyttelsesområder 

(§ 7, stk. 1, nr. 1) 

10 m 
1.230 m 

(Overdrev på 0,8 ha) 

Ammoniakfølsomme naturtyper udenfor 

internationale naturbeskyttelsesområder 

(§ 7, stk. 1, nr. 2) 

10 m 
4.220 m 

(Overdrev på godt 3 ha) 

*: Ny kvægstald, ny plads til kalvehytter og møddingsplads. 
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Tabel 3. Afstande og afstandskrav iht. husdyrbruglovens § 8 

Område 
Afstandskrav 

(HBL § 8) 

Mindsteafstande 

Målt fra nye anlæg/anlæg med forøget forurening* 

1) Anlæg, ikke til almen vandforsyning  

(<10 ejendomme); markvandingsboring 
25 m 

> 50 m 

Ingen privat boring/brønd på ejendommen 

2) Anlæg til almen vandforsyning 50 m 

1,73 km 

(Vandværksboring til Tryggelev Vandværk 

 DGU nr. 179.182) 

3) Vandløb (inkl. dræn) og søer >100 

m2 
15 m 

185 m 

(§ 3-registreret vandhul på 190 m2 mod NØ) 

Ansøger har oplyst, at eventuelle dræn tæt på den nye 

kvægstald og øvrige nye anlæg vil blive omlagt, så 

afstandskravet er overholdt 

4) Offentlig vej og privat fællesvej 15 m 
31 m 

(Ormstrupvej) 

5) Levnedsmiddelvirksomhed 25 m 

> 25 m 

(Ingen kendte levnedsmiddelvirksomheder i nærheden 

af Ormstrupvej 18) 

6) Beboelse på samme ejendom 15 m 
7 m 

(Ny kvægstald) 

7) Naboskel 30 m 

3 m (ny kvægstald) / 25 m (plads til kalvehytter) / 30 m 

(møddingsplads) 

(Matr. nr. 1k, Tryggelevgård, Tryggelev) 

*: Ny kvægstald, ny plads til kalvehytter og møddingsplads. 

Den nye kvægstald er ansøgt med en placering mindre end 30 m til naboskel. Det samme gælder for 

betonpladsen til kalvehytter. Da stuehuset udover hovedbygningen også består af en tilbygning, vil den nye 

kvægstald komme til at ligge mindre end 15 m fra ejendommens beboelse. 

Ansøgningen er derfor vedlagt denne begrundede dispensationsansøgning til overskridelse af 

afstandskravene til naboskel og egen beboelse: 

”Det er ikke muligt at placere den nye stald andre steder på ejendommen, da matriklen er en smal matrikel, 

hvor terrænet skråner mod vest ned mod et § 3-beskyttet engområde. 

Det er heller ikke muligt at placere den nye plads til kalvehytter, så den opfylder afstandskravet på 30 meter 

til naboskel. 

Den eneste alternative placering for den nye stald og den nye plads til kalvehytter, der tilgodeser 

afstandskravet til naboskel (det sydlige såvel som det nordlige) og kravet om placering i tilknytning til 

eksisterende bebyggelsesarealer, er en placering vest for kostalden og syd for gyllebeholderen. Denne 

placering er dog ikke mulig på grund af terrænet og det §3-beskyttede engområde, da der også skal være 

plads til en ny plansilo. Endvidere vil det med denne placering være meget besværligt at flytte dyr imellem 

den nye stald og den eksisterende kostald, da den eksisterende kostald kun har porte i de to gavle. Sådan 

som kostalden er indrettet, er det ikke muligt at have åbninger i den eksisterende kostalds vestvendte side. 

Derfor vil en ny stald vest for den eksisterende kostald ødelægge logistikken på ejendommen. I den 

sammenhæng gøres der opmærksom på, at terrænet er meget skrånende og de eksisterende bygninger 

ligger ca. 3 meter højere i terrænet end den nye stald ville komme til, hvis den skal placeres vest for de 

eksisterende bygninger. 

Endelig skal det være muligt at have en drivgang fra den eksisterende kostalds vestvendte side til 

engområdet, hvor køerne er på græs. Derfor kan der ikke placeres bygninger eller en plads til kalvehytter 

direkte op ad vestsiden på kostalden. 
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På grund af eksisterende bygningers indretning, den smalle matrikel, terrænet og det § 3-beskyttede 

naturområde er det praktisk taget ikke muligt at placere nye stalde og plads til kalvehytter andre steder end 

som ansøgt.  

Det vurderes, at de nye stalde og pladsen til kalvehytter ikke vil have negativ indvirkning på driften af 

nabomarken, der er en del af en landbrugsejendom. Der er tale om en ny staldbygning, der opføres ca. 3 

meter fra naboskellet og en plads til kalvehytter ca. 25 meter fra naboskellet. 

Der ligger ingen dræn på nabomatriklen i en afstand på mindre end 15 meter, og der ligger heller ikke boliger 

indenfor 100 meter af naboskellet. Dermed vurderes det, at der ikke er risiko for forurening eller væsentlige 

gener. 

På ovenstående baggrund vurderes det, at der kan gives dispensation til overskridelse af afstandskravet til 

naboskellet mod nord.” 

”Afstandskravet på 15 meter til egen bolig på samme ejendom kan ikke overholdes. 

Udover dispensationsansøgning til overskridelse af afstandskravet til naboskel, søges der derfor også om 

dispensation til overskridelse af afstandskravet til bolig på samme ejendom. 

Det er ikke muligt at overholde afstandskravet til boligen på egen ejendom, da det vil betyde, at den ansøgte 

stald skal flyttes længere mod vest. Terrænet mod vest falder meget kraftigt ned mod et § 3-beskyttet 

naturområde. Det er derfor meget uhensigtsmæssigt at flytte stalden længere mod vest, da det vil betyde en 

større terrænregulering. 

På grund af eksisterende bygningers indretning, den smalle matrikel, terrænet og det § 3-beskyttede 

naturområde er det praktisk taget ikke muligt at placere nye stalde andre steder end som ansøgt”. 

Kommunens bemærkninger og vurdering 

Det fremgår af ovenstående, at de krævede afstande til vandforsyningsanlæg, søer og vandløb inkl. dræn, 

vej og levnedsmiddelvirksomhed er overholdt. Med de ansøgte placeringer overholder de nye byggerier 

derimod ikke afstandskravene til naboskel og beboelse på samme ejendom. 

Sydlangeland Kommune har i 1997 i forbindelse med byggesagsbehandling af den nuværende kostald 

noteret, at en drikkevandsbrønd skulle sløjfes.  

Ansøger har oplyst, at der ikke forefindes en vandboring på ejendommen. Langeland Kommune har heller 

ingen information om en eksisterende vandboring på ejendommen. Svendborg Kommune går derfor ud fra, 

at en evt. tidligere drikkevandsforsyning på ejendommen er sløjfet i henhold til gældende regler, og at de 

ansøgte byggerier overholder kravet om mindst 25 m til ikke-almene vandforsyningsanlæg. 

Husdyrbruglovens afstandskrav til søer og vandløb omfatter også permeable rør/dræn indenfor 15 meter af 

de nye bygninger. Ifølge ansøgers oplysninger omkring drænføring, er der ikke dræn indenfor 15 m af de 

planlagte nybygninger. 

Svendborg Kommune har ikke konkret viden om placering af dræn i området, hvor projektet gennemføres, 

men tilladelsen meddeles under forudsætning af, at kravet er opfyldt. Hvis det i forbindelse med et byggeri 

konstateres, at der er dræn indenfor 15 m, skal det sikres, at afstandskravet til dræn kan overholdes. 

Svendborg Kommune gør opmærksom på, at omlægning i faste rør, fjernelse af dræn i faste rør samt 

ændret placering kræver, at der udarbejdes en tilladelse efter vandløbsloven. Evt. regulering af dræn må 

ikke gennemføres, før Langeland Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbsloven.  

Dispensation fra afstandskrav 

Som ved meddelelsen af tilladelsen efter § 16 b, stk. 1 i 2018 kræver det ansøgte dispensation fra 

afstandskravene til naboskel og beboelse på samme ejendom. Ved tilladelsen i 2018 blev afstanden til 

naboskel fra den dengang ansøgte nye stald og den eksisterende udhusbygning, der skulle ombygges, 

angivet til henholdsvis 3 m og 2,5 m. Dette gjaldt begge staldes fulde længde langs skel. Mindste afstand til 

egen beboelse fra den ombyggede staldbygning blev bedømt til 12 m ved udmåling til den sydøstlige del af 

stuehuset (bygning med to etager). Hvis der var blevet målt til den nordvestlige lavere del af bygningen, som 
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også rummer beboelse, skulle afstanden være opgjort til 5 m. Svendborg Kommune meddelte dengang 

dispensation til placeringerne.  

Svendborg Kommune er enig med ansøger i, at der ikke er andre egnede placeringer til den nu ansøgte 

kvægstald og pladsen til kalvehytter, der er i overensstemmelse med afstandskravene, når der skal tages 

hensyn til logistikken på ejendommen og de terrænmæssige og landskabelige forhold. 

Den tilstødende matrikel (1k Tryggelevgård, Tryggelev) er en del af en mindre landbrugsejendom, hvorfra 

jorden pt. forpagtes af I/S Pihl. Beboelsen ligger ud til vejen mod nord og dermed væk fra matrikelskellet til 

Ormstrupvej 18. Til forskel fra de allerede tilladte staldbygninger vil det kun være det nordvestligste hjørne af 

den ansøgte kvægstald, som kommer til at ligge 3 m fra skel. Ved det nordøstlige hjørne bliver afstanden ca. 

7 m.  

Som forpagter er ansøger bekendt med drænforholdene på naboejendommen og har oplyst, at afstanden fra 

den ansøgte stald til dræn er mere end 15 m. Med baggrund i dette og beliggenheden af beboelsen på 

naboejendommen, er det Svendborg Kommunes vurdering, at den ansøgte placering af kvægstalden ikke vil 

medføre forurening eller gener på nabomatriklen. 

Pladsen til kalvehytter er ikke en egentlig bygning men et støbt areal med afløb til opsamling af 

overfladevand, hvor der kan placeres mindre flytbare hytter til småkalvene. Den eksisterende plads til 

kalvehytter er beliggende 12 m fra naboskellet. Med den ansøgte placering af pladsen fordobles afstanden til 

skel, men afstandskravet overskrides med 5 m. Da pladsen kommer til at ligge bagved den nye kvægstald i 

forhold til naboskellet, og der kun er tale om en mindre overskridelse af kravet, vurderer Svendborg 

Kommune, at placeringen ikke vil påvirke nabomatriklen væsentligt.    

Svendborg Kommune har hørt ejer af nabomatriklen om placeringen af kvægstald og plads til kalvehytter 

henholdsvis 3 m og 25 m fra skel. Kommunen modtog ingen kommentarer til dette. 

Med den eksisterende § 16 b tilladelse kan der opstaldes kvæg 4,5 - 5 m fra beboelsen på Ormstrupvej 18. 

Ved opførelse af den ansøgte kvægstald øges afstanden til 7 m fra beboelsen, dvs. afstandskravet på 15 m 

til egen beboelse overskrides med 8 m. Svendborg Kommune vurderer, at placeringen ikke vil give 

væsentlige gener, når de stillede vilkår overholdes. I den eksisterende tilladelse er der stillet vilkår til driften 

af anlægget for at hindre eksempelvis flue- og støvgener. Disse gælder fortsat og vil også medvirke til at 

minimere generne fra staldanlægget ved egen beboelse. For at sikre, at der efter opførelsen af den nye 

kvægstald ikke holdes dyr tættere på egen beboelse, stilles vilkår om, at udhusbygningen nedrives, og at der 

ikke placeres kalvehytter på pladsen syd herfor. 

På baggrund af ovenstående og idet det tages i betragtning, at der allerede er givet tilladelse til en 

tilsvarende kvægproduktion tættere på skel og egen beboelse, vurderer Svendborg Kommune, at der kan 

meddeles dispensation fra afstandskrav til naboskel og beboelse på samme ejendom i henhold til 

husdyrbruglovens § 9, stk. 3. 

Vilkår om placering og indretning af kvægstald og plads til kalvehytter er stillet samlet i det foregående afsnit, 

hvor anlægget beskrives. 

Beskyttelseslinjer og planmæssige forhold 

Områder med byggerestriktioner 

Kommunens bemærkninger og vurdering 

Svendborg Kommune har undersøgt, om den ønskede placering af den nye staldbygning og de støbte 

pladser til kalvehytter og til oplagring af dybstrøelse er sammenfaldende med nedenstående områder og 

bygge- og beskyttelseslinjer (krævede mindsteafstande i parentes):  

 Fortidsmindebeskyttelseslinje (100 m) 

 Sø- og å-beskyttelseslinje (150 m) 

 Skovbyggelinje (300 m) 

 Kirkebyggelinje (300 m) 
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 Strandbeskyttelseslinje (300 m) 

 Evt. vejbyggelinje (10-20 m) 

 Beskyttede sten- og jorddiger, som er registreret 

 Fredede områder 

 Kystnærhedszonen 

Kortet i Figur 5 viser bygge- og beskyttelseslinjer og registrerede diger i nærheden af Ormstrupvej 18. Som 

det fremgår, ligger hele anlægget inkl. de ansøgte staldbygninger og lagre i god afstand fra de nærmeste 

områder med byggerestriktioner (skove med byggelinje, fortidsminder og sten- og jorddiger). De nye anlæg 

placeres minimum 30 m fra Ormstrupvej. 

Figur 5. Bygge- og beskyttelseslinjer og andre udpegninger tæt på Ormstrupvej 18:  

Fortidsmindebeskyttelseslinje (lyserød cirkel), skovbyggelinje (grøn skravering), 

Registrerede, beskyttede diger (gulbrun streg) og fredet skov (mørkgrøn flade). 

 

Der ligger ikke kirker, søer og åer med beskyttelseslinjer indenfor området vist på kortudsnittet. Nærmeste 

fredede område er skoven øverst til venstre i billedet. Ejendommen ligger ca. 1,8 km fra kysten og dermed 

langt fra strandbeskyttelseslinjen. Hele ejendommen ligger i kystnærhedszonen, som omfatter landzonen og 

sommerhusområderne indenfor ca. 3 km fra kystlinjen. Dette har dog ingen betydning for byggeri, der er 

erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom. 

Landskabelige hensyn 

Husdyrbrugloven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab. Et af lovens særlige formål er ”at 

skabe og bevare værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber” og ”at de åbne kyster fortsat 

skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource”.  

Ved placering af nye landbrugsbygninger og anlæg skal der i sagsbehandlingen, udover det natur- og 

miljømæssige, tages hensyn til de landskabelige værdier, herunder geologiske, kulturhistoriske og rekreative 

interesser i området. I det følgende ses derfor på målene for arealanvendelsen i området omkring 

Ormstrupvej 18 som beskrevet i Langeland Kommunes Kommuneplan 2017-29. 

Ansøgers oplysninger 

Den nye kvægstald opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelsesarealer på ejendommen og opføres i 

samme stil og farvevalg som den eksisterende kostald. På grund af terrænforskelle vil den nye stald ligge 

0,5-1 m lavere end kostalden. 

Ejendommen er placeret i landzone indenfor et bevaringsværdigt landskab. Ejendommen ligger udenfor 

øvrige landskabelige, kulturelle og særlige geologiske udpegninger. 
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Den ansøgte stalds størrelse og karakter er sammenlignelig med den eksisterende kostald på ejendommen, 

og fraviger ikke de øvrige ejendomme og driftsanlæg i lokalområdet. 

Det vurderes således, at den nye stalds højde og udstrækning afspejler det øvrige byggeri på ejendommen 

og i lokalområdet. På den baggrund vurderes det, at der ikke vil være væsentlige negative påvirkninger af de 

landskabelige forhold som følge af det ansøgte. 

Kommunens bemærkninger og vurdering 

Ejendommens beliggenhed i forhold til landskabstemaet i Langeland Kommuneplan er beskrevet i den 

eksisterende miljøtilladelse fra juli 2018. Her gennemførte Svendborg Kommune desuden en vurdering af 

landskabsforholdene efter landskabskaraktermetoden.  

Der er ikke sket ændringer i beskyttelsesområderne, så den del af ejendommen, hvor den nye stald, plads til 

kalvehytter og møddingsplads opføres, er fortsat beliggende indenfor udpegningerne: ’Værdifulde 

landskaber’, ’Større sammenhængende landskaber’ og ’Særlige udsigter’ – se Figur 6. 

Figur 6. Beliggenheden af Ormstrupvej 18 i forhold til landskabstemaerne i Langeland Kommuneplan (2017-29) 

  

I 2011 har Langeland Kommune gennemført en analyse efter landskabskaraktermetoden af landskabet i 

kommunen. Formålet var at skabe et grundlag for kommunens planlægning og administration af de 

landskabelige interesser og samspillet med de øvrige interesser i det åbne land.  

Landskabet er ved kortlægningen blevet inddelt i 16 karakterområder, hvor landskabskarakteren gør, at det 

enkelte område adskiller sig fra det omkringliggende landskab. Opdelingen er en hjælp til at forstå 

landskabet og styrke de beslutninger, der træffes. På baggrund af karakterbeskrivelsen er der sat strategiske 

mål for landskabet og givet anbefalinger til, hvordan der kan tages hensyn til landskabets karakter. 

Ifølge landskabskarakteranalysen ligger Ormstrupvej 18 indenfor karakterområde 10 ”Humble 

bakkelandskab”. Området vurderes generelt robust over for ændringer, når de sker med respekt for 

landskabets karakter. Ved ejendommen er områdets karakterstyrke særligt karakteristisk, de 

karaktergivende landskabselementers vedligeholdelsesmæssige tilstand vurderes at være middel og det 
strategiske mål er at beskytte. Anbefalingen ved planlægning af landbrugsbyggeri lyder, at ”nyt 

landbrugsbyggeri bør placeres i tilknytning til eksisterende byggeri, lavt i terræn og have en lav karakter og 

sikre den samlede bygningsmasse et harmonisk udtryk”. 

Svendborg Kommune vurderer, at idet der er tale om erhvervsmæssigt nødvendigt landbrugsbyggeri, og at 

byggeriet kan etableres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og med samme udtryk og skala, lever 

placeringen af den nye stald op til landskabskarakteranalysens anbefaling.  

Samlet set vurderer Svendborg Kommune, at de ændrede planer for udbygning af ejendommen ikke strider 

mod hensynet til de landskabelige interesser i området. Svendborg Kommune vurderer ikke, at den ønskede 
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større og 0,5 m højere staldbygning end tidligere tilladt vil påvirke landskabet væsentligt, idet bygningen 

placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende staldbygning og i lidt lavere niveau end denne. Det ansøgte 

er dermed i overensstemmelse med Langeland Kommunes retningslinjer i Kommuneplan 2017-2029. 

Vilkår om maksimal højde, taghældning og materialevalg er placeret under det foregående afsnit, hvor 

anlægget beskrives.  

Husdyrbrugets anlæg og drift 

Indretning af stalde og fastlæggelse af produktionsarealer 

Ansøgers oplysninger 

Af Figur 7 fremgår husdyrbrugets eksisterende og nye stalde samt gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg. 

I Tabel 4 og Tabel 5 er de enkelte staldafsnit beskrevet nærmere mht. størrelse, staldindretning og dyretyper 

i henholdsvis ansøgt drift og nudrift/8-års drift. Alle stalde er med naturlig ventilation. Der anvendes ikke 

særlig miljøteknologi til at reducere emissionen af ammoniak eller lugt, se yderligere i afsnittet om bedste 

tilgængelige teknologi (BAT) på side 32.  

Ved beregningerne i ansøgningsskemaet er det desuden ikke forudsat, at køer eller opdræt er på græs en 

del af året. Beregningerne er derfor foretaget ud fra den situation, der giver den højeste udledning af 

ammoniak og lugt. Det står dog ansøger frit for at lade kreaturerne afgræsse bedriftens marker. 

Figur 7. Oversigt over husdyrbrugets eksisterende og ansøgte husdyranlæg samt gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg 

 

Tabel 4. Produktionsarealer, staldsystemer og dyretyper i beregnet ansøgt drift 

Staldafsnit 
Staldareal brutto 

(m2) 

Produktionsareal 

(m2) 

Tilladte dyrearter og -typer og 

staldsystemer 

Eksisterende kostald (A) 1.106 
529 Alle kvæg*; Dybstrøelse** 

272 Alle kvæg*; Dybstrøelse 

Ny plads til kalvehytter (B) 120 120 Alle kvæg*; Dybstrøelse 

Ny kvægstald (C) 641 526 Alle kvæg*; Dybstrøelse** 

I alt 1.867 1.447  

*: I flexgruppen ”Alle kvæg” indgår malkekøer, kvier, stude, ammekøer, slagtekalve og kalve under 6 mdr. 

**: Staldafsnittet er indrettet med dybstrøelse i liggearealet og med spalter ved foderbordet (stald A) og med fast gulv ved foderbordet 

dog uden gylleopsamling (stald C). Ifølge Miljøstyrelsen skal alle typer af dybstrøelsesstalde beregnes som stalde med udelukkende 

dybstrøelse. 
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Tabel 5. Produktionsarealer, staldsystemer og dyretyper i beregnet nudrift/8-års drift 

Staldafsnit 
Staldareal brutto 

(m2) 

Produktionsareal 

(m2) 

Tilladte dyrearter og -typer og 

staldsystem 

Eksisterende kostald (A) 1.106 
529 Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse* 

272 Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse 

Ny plads til kalvehytter (B) ÷ ÷ - 

Ny kvægstald (C) ÷ ÷ - 

Eksisterende plads til 

kalvehytter, der fjernes 
240 240 Kalve (under 6 mdr.). Dybstrøelse 

I alt 1.346 1.041  

*: Staldafsnittet er indrettet med dybstrøelse i liggearealet og med spalter ved foderbordet. Ifølge Miljøstyrelsen skal alle typer af 

dybstrøelsesstalde beregnes som stalde med udelukkende dybstrøelse. 

Produktionsarealerne i den eksisterende kostald er de samme som tilladt i 2018 - henholdsvis 529 m2 

indrettet med staldsystemet dybstrøelse og spalter ved foderbordet og 272 m2 kun med dybstrøelse. 

Ansøger har oplyst, at forskellen mellem staldens bruttoareal og nettoarealet (produktionsarealer) udgøres af 

malkestald, tankrum/kontor og foderbord.  

Kalvehytterne placeres på en ny støbt plads med afløb ved gyllebeholderen. Hele arealet på 120 m2 regnes 

som produktionsareal. 

I den nye kvægstald bliver produktionsarealet på i alt 526 m2 og består af to staldsektioner adskilt af en 

midtergang, der ikke medregnes som produktionsareal. 

For at have mulighed for at opstalde forskellige typer af kvæg (malkekøer, kvier, stude, ammekøer, 

slagtekalve og kalve under 6 mdr.) i staldene er flexgruppen ”Alle kvæg” valgt som dyretype i alle staldafsnit.  

Kommunens bemærkninger og vurdering 

Svendborg kommune vurderer, at de ansøgte produktionsarealer er realistiske i forhold til det samlede 

staldareal og den beskrevne indretning af de tre staldafsnit. 

Da tilladelsen fra 2018 til at opføre og indrette nye staldafsnit med et fleksibelt kvæghold ikke er udnyttet, har 

ansøger angivet dyretyper og antal m2 produktionsareal i nudrift svarende til nudriften i ansøgningen om 

tilladelse fra 2018. Dette er korrekt, idet nudriften skal fastsættes som den lovlige drift i henhold til tidligere 

meddelt tilladelse, der er udnyttet, jf. § 30, stk. 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 

Kommunen skal ved vurderingerne i tilladelsen inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af 

husdyrbruget, der er godkendt, tilladt eller afgjort efter anmeldelse indenfor de seneste otte år, jf. 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 2. 8-års driften er derfor den produktion, der var tilladelse til 

i 2012. I dette tilfælde er 8-års driften det samme som nudriften, hvilket er korrekt, idet der ikke er tilladt 

ændringer på ejendommen i perioden. 

For at fastholde det ansøgte stilles vilkår til staldsystemer, produktionsarealer og dyrearter/-typer. Dette 

vilkår 2a erstatter det tidligere meddelte vilkår 2 i tilladelsen fra juli 2018. 
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Fastsættelse af vilkår: 

Gødningsopbevaringsanlæg og håndtering af husdyrgødning 

Ansøgningen om miljøtilladelse efter husdyrbrugloven skal indeholde oplysninger om håndtering og 

opbevaring af husdyrgødning, f.eks. placering, udformning og dimensioner af oplagspladser og 

gyllebeholdere samt procedurer i forbindelse med tømning af stalde for gødning og pumpning af flydende 

gødning til og fra beholdere. Opbevaring af husdyrgødning er omfattet af de generelle regler i 

husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

Ansøgers oplysninger 

I forbindelse med ansøgningen om § 16 b tilladelse i 2018 beregnede ansøger mængden af produceret 

husdyrgødning ud fra en forventet besætningsstørrelse på 145 årskøer og 145 årskvier af jerseyrace. 

Beregningen var baseret på normtal 2017 for produceret kvæggylle og dybstrøelse og med fradrag for 

køernes afgræsningstid i sommerhalvåret i mængden af opsamlet gylle. 

Med udgangspunkt i den samme besætningsstørrelse og ansøgers oplysninger om de anvendte 

staldsystemer som forudsat i 2018, har Svendborg Kommune beregnet den årlige produktion af gylle og 

dybstrøelse på ejendommen baseret på normtal fra 2019/20. I tallet for gyllemængden indgår fortsat 

standardmængder vaskevand og vandspild fra kostalden samt regnvand i gyllebeholderen. Derudover er der 

tillagt afløb fra det nu ansøgte befæstede areal med kalvehytter, møddingsplads, plansilo samt 
overfladevand og vaskevand fra øvrige befæstede arealer – se Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. 

 

 

 

 

 

 

 

2a.  Produktionens omfang og staldindretning 

Der gives tilladelse til et produktionsareal på i alt 1.447 m2. 

Produktionsarealet i de enkelte staldafsnit må ikke overstige størrelserne angivet i tabellen nedenfor. Dyrearter, 

dyretyper og staldsystemer nævnt i tabellen må ikke fraviges. 

Staldafsnit 
Staldareal 

(m2) 

Produktionsareal 

(m2) 

Tilladte dyrearter, dyretyper 

og staldsystem 

Eksisterende kostald (A) 1.106 
529 Alle kvæg. Dybstrøelse 

272 Alle kvæg. Dybstrøelse 

Ny plads til kalvehytter (B) 120 120 Alle kvæg. Dybstrøelse 

Ny kvægstald (C) 641 526 Alle kvæg. Dybstrøelse 
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Tabel 6. Beregning af opsamlede gødnings- og vandmængder (normtal 2019) 

Dyretype Staldsystem Antal 
Gylle 

(tons) 

Dybstrøelse 

(tons) 

Jersey årskøer 
Dybstrøelse/spalter ved foderbord 80 917 818 

Dybstrøelse 65 - 870 

Jersey småkalve (0-6 mdr.) Dybstrøelse 35 - 52 

Jersey opdræt (6-25 mdr.) Dybstrøelse 110 - 489 

Ekstra tilledning Overflade (m2) 
Vand/m2 

(m3) 

Afløb 

(m3) 
 

Afløb fra plads med kalvehytter 120 0,7 84 - 

Afløb fra møddingsplads  32 0,7 22 - 

Regnvand fra befæstet areal 

nord for kostald 
210 0,7 147 - 

Vask af redskaber på befæstet 

areal 
- - 5 - 

Afløb fra plansilo 450 0,7 79* - 

Opsamlet i alt   1.254 2.229 

*: Kun 25 % ledes til gyllebeholder, idet særskilt opsamlet overfladevand/ensilagesaft i 9 ud af 12 måneder forventes udspredt løbende 

Gødningshåndtering/-opbevaring 

I ansøgningen er det oplyst, at dybstrøelse fra køer og kvier fortsat opbevares dels i staldene dels i markstak 

før udspredning på markerne, mens dybstrøelsen fra småkalvene opbevares på den nye møddingsplads, 

hvis gødningen ikke kan køres direkte til udspredning på markerne. 

Efter indsendelsen af ansøgningen har ansøger indgået aftale om at levere dybstrøelse til biogasanlæg og 

modtage afgasset gylle retur. Dybstrøelsen vil blive afhentet ca. hver 5.- 8. uge, og gylle leveres direkte til 

udbringning i marken. Der er derfor kun behov for begrænset plads til opbevaring af møg fra småkalvene på 

møddingspladsen.  

Ifølge ansøger vil aftalen ikke betyde ændringer i antallet af transporter, og dybstrøelsen vil bliver afhentet 

indenfor samme tidsperioder, som forudsat i den eksisterende miljøtilladelse. 

Møddingspladsen indrettes efter retningslinjerne i landbrugets byggeblad om ”Møddingsplads med 2 m bred 

randzone”. Da møddingspladsen placeres op mod kostalden, vil der være tre sider med 2 m randbelægning 

med fald ind mod møddingspladsen. Fra møddingspladsen etableres afløb til opsamlingsbeholder. 

Da det er meget små mængder dybstrøelse, der opbevares på møddingspladsen, mener ansøger, at de 32 

m2 møddingsplads inklusiv randbelægning passer til behovet for opbevaring af fast husdyrgødning.  

Kvæggyllen pumpes fra gyllekanaler i kostalden til en overdækket opsamlingsbeholder på 20 m3 beliggende 

ca. 10 m nord for stalden og herfra videre til gyllebeholder.  

Der etableres ikke nye opbevaringsanlæg til flydende gødning. Opbevaringskapaciteten på Ormstrupvej 18 

er derfor fortsat 567 m3 i eksisterende gyllebeholder og dertil 320 m3 i gyllebeholder på anden ejet ejendom 

samt ved behov op til 800 m3 i lejet beholder på Norvej 1, Bagenkop. (Tabel 7). Beholder til særskilt 

opsamling af afløb fra ensilageplads vil blive opført samtidig med plansiloen som tilladt i juli 2018. Den får en 

kapacitet på 99 m3, så der kun er behov for at lede op til 25 % af den årlige afløbsmængde til gyllebeholder. 
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Tabel 7. Data om gødningsopbevaringsanlæg og –opsamlingsanlæg til rådighed for Ormstrupvej 18 

Opbevaringsanlæg Gødningstype 
Kapacitet 

(m3) 

Overfladeareal* 

(m2) 
Beholderkontrol 

Gyllebeholder  

(Opført 1997) 
Kvæggylle 567 137 

2009 

Ny kontrol påkrævet 

Møddingsplads (1,5 m x 5 m) 

(÷ 2 m randzone i 3 sider) 

Fast gødning  

(Kvæg, heste, får, geder) 
13 32 - 

Gyllebeholder  

(Landevejen 24, Bagenkop) 
Kvæggylle 320 - 

2009 

Ny kontrol påkrævet 

Evt. lejet gyllebeholder 

(Norvej 1, Bagenkop) 
Kvæggylle 800 - ? 

Opsamlingsanlæg     

Fortank Kvæggylle 20 - - 

Gyllekanaler Kvæggylle 40 - - 

Beholder til ensilagesaft Ensilagesaft/overfladevand 99 - - 

*: Opgørelse af overfladeareal er kun relevant for gødningsopbevaringsanlæg, der hører til Ormstrupvej 18 og dermed indgår i 

beregningen af ammoniakemission fra ejendommen. 

Mht. beholderkontrol har ansøger oplyst, at ny beholderkontrol vil blive foretaget snarest. 

Kommunens bemærkninger og vurdering 

Kravene til indretning af møddinger fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 14, der har til formål at 

sikre, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og at vand fra omliggende arealer ikke 

kan løbe ind på møddingsarealet. Svendborg Kommune forudsætter, at disse krav opfyldes og stiller ikke 

vilkår om indretningen. 

Tilstrækkelig opbevaringskapacitet 

I henhold til § 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen skal husdyrbrug råde over opbevaringsanlæg for 

husdyrgødning med en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med 

reglerne om udbringningstidspunkter m.v., og at udnyttelsen af næringsstofferne i gødningen opfylder de 

fastsatte krav. Opbevaringsanlæg til husdyrgødning skal mindst have en kapacitet svarende til 6 måneders 

tilførsel, mens en tilstrækkelig opbevaringskapacitet normalt vil svare til mindst 9 måneders tilførsel. Hvis 

kvæget er på græs i sommerhalvåret, kan kravet til kapacitet reduceres til mindst 7 mdr. 

Der skal indsendes en opgørelse over opbevaringskapacitet til kommunen, hvis der foretages ændringer, 

som har indflydelse på kapaciteten (jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 12). Der er ikke krav om, at 

denne opgørelse indsendes som en del af ansøgningen om tilladelse, idet indsendelse i stedet kan ske, når 

der rent faktisk gennemføres ændring eller udvidelse af dyreholdet. 

Med en forventet opsamlet gyllemængde på 917 m3 pr. år og tilledning af ekstra 337 m3 overflade- og 

vaskevand svarer den anførte gyllekapacitet på Ormstrupvej 18 til 567 m3 x 12 mdr./1.254 m3 = 5,4 mdr. 

Indregnes den ejede beholder på Landevejen 24, Bagenkop fås en samlet opbevaringskapacitet på 887 m3 x 

12 mdr./1.254 m3 = 8,5 mdr. Med køerne på græs om sommeren vurderes denne kapacitet som tilstrækkelig. 

Den årlige produktion af dybstrøelse fra småkalvene er beregnet til 52 tons, hvilket anslås at svare til ca. 88 

m3. Med en opbevaringskapacitet på møddingspladsen på 13 m3 beregnes kapaciteten til 13 m3 x 12 mdr./88 

m3 = 1,77 mdr. svarende til knap 8 uger. Idet dybstrøelsen afhentes af biogasanlæg hver 5.- 8. uge, og der 

desuden er plads i kalvehytter og stalde, betragtes denne kapacitet som tilstrækkelig.  
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Ved fremtidige tilsyn på ejendommen vil Svendborg Kommune følge op på, om opbevaringskapaciteten i 

praksis er tilstrækkelig til, at kvæggyllen og den faste gødning fra den aktuelle produktion kan opbevares og 

udbringes forsvarligt og efter gældende regler. 

For at fastholde oplysningerne i ansøgningen stilles vilkår i forhold til det maksimale grundareal og typen af 

fast gødning opbevaret på den ansøgte møddingsplads. 

Fastsættelse af vilkår: 

Spildevand og tagvand 

Ansøgers oplysninger 

Efter opførelsen af den ansøgte kvægstald vil det udendørs befæstede areal udgøre ca. 362 m2, i form af ny 

betonplads til kalvehytter, ny møddingsplads samt arealet mellem kostald, gyllebeholder og den nye 

kvægstald. Afløb fra arealet opsamles i fortank og ledes derfra videre til gyllebeholder.  

Ansøger har supplerende oplyst, at det befæstede areal foran den ansøgte møddingsplads i begrænset 

omfang bruges til vaskeplads. Hele arealet rundt om møddingspladsen har fald væk fra denne, så vand der 

falder udenfor møddingspladsen vil løbe væk fra denne. Idet der er tagrender på den eksisterende kostald, 

og der også sættes tagrender på den nye kostald, sikres det, at tagvand ikke løber til møddingspladsen eller 

pladsen med kalvehytter. 

Ensilagesiloen og beholder til opsamling af afløb fra pladsen er endnu ikke opført. Når det sker, vil driften 

være som tidligere beskrevet og tilladt. 

Kommunens bemærkninger og vurdering 

Ansøger har i foregående afsnit om gødningsopbevaringsanlæg og håndtering af husdyrgødning redegjort 

for opbevaringskapaciteten og vist, at der er kapacitet i bedriftens gyllebeholdere til opbevaring af både gylle 

og opsamlet vand. I Tabel 8 er en samlet oversigt over håndteringen af spildevand og tagvand på 

ejendommen. 

Tabel 8. Håndtering af spildevand og tagvand 

3b.  Nyt gødningsopbevaringsanlæg 

På møddingspladsen må der oplagres fast gødning fra kvæg, heste, får og geder med et samlet 

overfladeareal på maksimalt 32 m2. 

Type Opsamling/udledning til 

Afløb fra betonplads med kalvehytter Ledes til gyllebeholder 

Afløb fra møddingsplads Ledes til gyllebeholder 

Afløb fra ensilagesilo 
Forventet: 75 % opsamles i særskilt beholder ved plansiloen 

og spredes på græsmarker – 25 % ledes til gyllebeholder. 

Afløb fra vaskeplads/befæstet areal mellem 

kostald og ny stald 
Ledes til gyllebeholder 

Rengøringsvand fra stalde Opsamles i gyllekanaler og ledes til gyllebeholder 

Tagvand 
Nedsivnings-/udledningstilladelse behandles af Langeland 

Kommune i forbindelse med byggesagsbehandlingen. 
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Det kræver en udlednings- eller nedsivningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens7 § 28 at udlede tagvand 

fra den nye kvægstald (med ca. 600 m2 tagflade) til dræn/vandløb. Langeland Kommune er 

vandløbsmyndighed for området og behandler sagen i forbindelse med byggetilladelsen.  

Langeland Kommune har efter høring om sagen udtalt følgende: 

Ejendommen ligger i spildevandskloakeret opland, så der må kun afledes husspildevand til kloakstikket. 

Regn- og overfladevand skal nedsives på egen grund eller udledes til recipient. Der skal fremsendes en 

ansøgning om nedsivning/udledning af tag- og overfladevand til recipient via Byg og Miljø. Arbejdet skal 

udføres af en autoriseret kloakmester og færdigmelding skal indsendes til Langeland Kommune. 

Der skal søges om medbenyttelse af dræn, hvis der afledes mere overfladevand fra befæstede arealer til 

eksisterende dræn. 

Da der fortsat sker vask af maskiner og markredskaber på et befæstet areal, vurderer Svendborg Kommune, 

at det eksisterende vilkår om indretning, eftersyn og vedligehold af vaskepladsen skal bibeholdes. 

Ressourceforbrug – energi og vand 

Ansøgers oplysninger 

Ansøger har oplyst, at der anvendes vand fra offentligt vandværk. Det nuværende årlige forbrug er ca. 4.500 

m3, hvilket vandværket har accepteret. Da der ikke søges om udvidelse af produktionsarealet, og 

besætningsstørrelsen forventes på samme niveau som forudsat i tidligere tilladelse, vil det være begrænset, 

hvor meget vandforbruget vil stige ved den nu ansøgte drift. 

Energiforbrug er ikke beskrevet. 

Kommunens bemærkninger og vurdering 

For at fremme og fastholde ansøgers fokus på ressourceforbruget vurderer Svendborg Kommune, at det 

eksisterende egenkontrolvilkår om dokumentation af det årlige energi- og vandforbrug, skal bibeholdes. 

Oplysninger om forbruget skal opbevares i mindst 5 år og skal kunne fremvises ved tilsyn.  

Da der med det ansøgte ikke sker ændringer i de allerede vurderede forhold, stilles der ikke nye vilkår ang. 

ressourceforbrug. 

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier 

Ansøgers oplysninger 

Ansøger har oplyst, at der ikke er sket ændringer i opbevaringen af olie og pesticider i forhold til beskrivelsen 

i den eksisterende tilladelse fra juli 2018. 

Kommunens bemærkninger og vurdering 

Da der med det ansøgte ikke sker ændringer i de allerede vurderede forhold, er der ikke grund til at ændre 

det eksisterende vilkår 10 om opbevaring og håndtering af olie, kemi og medicin. Svendborg Kommune 

stiller ikke yderligere vilkår herom. 

Det præciseres dog, at Langeland Kommunes retningslinjer for indretning af brændstoftanke og tankpladser 

vedlagt som Bilag 4 i § 16 b tilladelsen fra juli 2018 gjaldt ved meddelelsen af § 16 b tilladelsen. Hvis der 

efterfølgende foretages ændringer, f.eks. udskiftning eller flytning af tank eller støbning af nyt gulv, skal 

Langeland Kommunes gældende retningslinjer på ændringstidspunktet følges. 

                                                   

7 Bekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) 
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Ammoniakemission, BAT og påvirkning af naturområder 

Ammoniakemission fra husdyrbruget og BAT 

I ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk er den samlede ammoniakudledning fra anlægget beregnet for 

ansøgt drift, nudrift og 8-års drift. Ammoniakemissionen beregnes for hvert staldafsnit ud fra størrelsen af 

produktionsarealet og den fastsatte emissionsfaktor pr. m2 for den pågældende dyretype og det anvendte 

staldsystem.  

Tilsvarende beregnes ammoniakemissionen fra gylleopbevaring ud fra det ansøgte overfladeareal af 

gyllebeholderen og emissionsfaktoren pr. m2 for gødningstypen flydende husdyrgødning. For anlæg til 

opbevaring af fast husdyrgødning foretages beregningen ud fra det ansøgte maksimale grundareal med den 

valgte gødningstype og emissionsfaktoren pr. m2 for gødningstypen. I denne sag drejer det sig om fast 

gødning fra enten heste, kvæg, får, geder eller andre drøvtyggere. Fra dybstrøelse oplagret i markstakke 

beregnes ikke ammoniakemission. 

Ansøgers oplysninger 

I forhold til den eksisterende tilladelse falder ammoniakemissionen en smule, da der nu søges om et lidt 

mindre produktionsareal. 

Ifølge beregningerne er der før og efter etableringen af det ansøgte følgende ammoniaktab fra anlægget – 

se Tabel 9. 

Tabel 9. Beregnet ammoniakemission fra anlægget - kopi af skema nr. 207994 fra IT-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk 

 

Grænseværdi for ammoniaktab ved anvendelse af BAT  

Den ansøgte husdyrproduktion har en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år. Der er derfor 

foretaget beregninger, som viser, at kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknologi (BAT) er opfyldt. 

BAT-kravet beregnes nu til 1.282 kg NH3-N, dvs. svarende til den samlede udledning – se Tabel 10. Kravet 

er derfor overholdt. 

Tabel 10. Beregnede BAT-krav - kopi af skema fra IT-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk 

 

Kommunens bemærkninger og vurdering 

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 3 er nudrift og 8-års drift angivet til det samme 

som ved ansøgningen om tilladelse i 2018. Pga. mindre justeringer af emissionsfaktorerne for kvæg på 

dybstrøelse beregnes ammoniakemissionen for disse scenarier nu 42 kg NH3-N/år lavere end i 2018. 
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Da tilladelsen fra 2018 ønskes ændret til at omfatte 80 m2 mindre produktionsareal, falder 

ammoniakemissionen i ansøgt drift med 128,2 kg NH3-N/år, fra tidligere tilladt 1.410 kg NH3-N/år til nu 1.282 

kg NH3-N/år. 

For kvæg på dybstrøelse svarer BAT-kravet til emissionsfaktorerne for dyretypen og staldsystemet, både for 

eksisterende og nye eller renoverede staldafsnit.   

Ansøger har ved beregningerne i ansøgningssystemet dokumenteret, at ammoniakemissionen er på niveau 

med emissionen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknologi (BAT). Svendborg Kommune vurderer 

derfor, at ammoniakreduktionskravet er opfyldt uden anvendelse af særlige tiltag eller teknologi, der 

reducerer ammoniakemissionen. Der stilles derfor ikke vilkår herom.  

Påvirkning af naturområder 

Kommunen skal ved afgørelsen sikre sig, at det ansøgte ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet, 

blandt andet i forhold til natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder 

områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt 

naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart overfor næringsstofpåvirkning, jf. 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 34 og 36. Kommunen skal i den forbindelse fastsætte de 

nødvendige vilkår, jf. husdyrbruglovens § 27, stk. 1. 

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 26-29 er der fastsat krav til den maksimale påvirkning af 

forskellige kategorier af naturområder. Disse beskyttelsesniveauer er opsummeret i Tabel 11 herunder. 

Tabel 11. Husdyrbruglovens krav til den maksimale deposition af ammoniak på ammoniakfølsomme naturområder 

Kategori Naturtype Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau 

1 

Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende 

indenfor Natura 2000-område: 

Naturtyper, der fremgår af bilag 3, pkt. D i 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og er 

omfattet af udpegningsgrundlaget og kortlagt.  

Heder og overdrev omfattet af § 3 i lov om 

naturbeskyttelse. 

Maksimal totaldeposition - afhængig af antallet af 

andre husdyrbrug i nærheden*: 

0,2 kg N/ha/år ved mere end 1 husdyrbrug. 

0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug. 

0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug. 

2 

Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende 

udenfor Natura 2000-område: 

Højmoser og lobeliesøer. 

Overdrev større end 2,5 ha og heder større 

end 10 ha omfattet af § 3 i lov om 

naturbeskyttelse. 

Maksimal totaldeposition: 1,0 kg N/ha/år. 

3 

Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende 

udenfor Natura 2000-område: 

Heder, moser, overdrev og 

ammoniakfølsomme skove, der ikke er 

omfattet af kat. 1 og 2 

Maksimal merdeposition: 1,0 kg N/ha/år.  

Kommunen kan ud fra en konkret vurdering tillade 

en større merdeposition, men kan ikke stille krav 

om en mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha/år. 

* Antal husdyrbrug i nærheden opgøres således: Antal med en emission over 150 kg NH3-N/år indenfor 200 m + antal med en emission 

over 450 kg NH3-N/år indenfor 200-300 m + antal med en emission over 750 kg NH3-N/år indenfor 300-500 m + antal med en emission 

over 1.500 kg NH3-N/år indenfor 500-1.000 m + antal med en emission over 5.000 kg NH3-N/år indenfor 1.000-2.500 m. Afstanden 

måles i forhold til det mest kritiske naturpunkt. 
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I forbindelse med tilladelser og godkendelser skal kommunen desuden foretage en vurdering i forhold til 

habitatbekendtgørelsen8. I henhold til habitatbekendtgørelsen kan der ikke gives tilladelse til et projekt, hvis 

projektet i sig selv eller sammen med andre projekter kan skade et Natura 2000-område, jf. § 6 i 

habitatbekendtgørelsen. 

De fleste heder, overdrev, moser, enge og søer er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven9. Dette betyder, at 

der ikke må foretages ændringer i tilstanden af disse naturområder. En væsentligt øget tilførsel af ammoniak 

kan medføre tilstandsændringer af sårbare naturområder. Ifølge Miljøstyrelsen vil en merbelastning på 

mindre end 1 kg ammoniak pr. hektar pr. år ikke kunne medføre en tilstandsændring af et konkret § 3-

område. Miljøstyrelsen anfører, at en merbelastning af denne størrelse er så lav, at det ikke er muligt 

biologisk at påvise, at det ansøgte har nogen effekt på området. 

Naturområder nær husdyrbruget  

Ansøgers oplysninger 

Med det ansøgte beregnes ammoniakemissionen fra husdyrproduktionen på Ormstrupvej 18 til 128 kg NH3-

N/ha lavere end i den eksisterende miljøtilladelse fra 10. juli 2018. Ansøger har vurderet, at der derudover 

ikke er ændringer i forhold til forekomsten og beskrivelsen af nærliggende naturområder og vurderingen af 

ammoniakpåvirkningen. Der er derfor foretaget beregning af ammoniakdeposition til de samme 

naturområder som i 2018. 

Figur 8. Udpegede punkter til beregning af ammoniakdeposition (grøn cirkel) fra Ormstrupvej 18 (rød pil). Habitatområde nr. 111 (grøn 

skravering) 

 

Svendborg Kommune har suppleret beregningen med beregningspunkter ved nærmeste habitatnaturområde 

(kategori 1-natur), nærmeste ikke-kortlagte sø indenfor Natura 2000, nærmeste overdrev større end 2,5 ha 

(kategori 2-natur), nærmeste overdrev mindre end 2,5 ha og en fersk eng indenfor 300 m af anlægget 

(kategori 3-natur) samt et tilgroet areal mod øst, der potentielt kan være ammoniakfølsom skov. Desuden er 

                                                   

8 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 

(habitatbekendtgørelsen), BEK nr. 1595 af 6. december 2018. 

9 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 240 af 13. marts 2019 med senere ændringer. 
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der beregnet til nærmeste punkt på grænsen til det nærliggende habitatområde (nr. 111), som er en del af 

Natura 2000-området ’Sydfynske Øhav’. Alle beregningspunkterne fremgår af kortet i Figur 8. 

Tabel 12 viser resultatet af beregningen i husdyrgodkendelse.dk af ammoniakdepositionen til de udpegede 

områder. Naturområderne er opdelt i kategori 1-, 2- 3- og anden natur. Der er ikke målt til yderligere 

naturområder end dem i tabellen, da merdepositionen er lav for disse mest nærliggende områder indenfor 

hver kategori. 

Tabel 12. Beregnet ammoniakdeposition fra Ormstrupvej 18 til naturområder.  

Kategori Naturområde Afstand* 
Totaldeposition 

(kg NH3-N/ha/år) 

Merdeposition 

 Nudrift 

(kg NH3-N/ha/år) 

Merdeposition  

8-års drift 

(kg NH3-N/ha/år) 

Kategori 1 

(Sydfynske Øhav – 

habitatområde H111 og 

fuglebeskyttelsesområde 

F71/F72) 

§ 3 overdrev 1,2 km V 0,0 0,0 0,0 

Kalkoverdrev (6210) 1,5 km SV 0,0 0,0 0,0 

Kategori 2 Overdrev (>2,5 ha) 4,2 km SØ 0,0 0,0 0,0 

Kategori 3 

Mose 340 m SV 0,1 0,0 0,0 

Overdrev 720 m SØ 0,0 0,0 0,0 

Overdrev 1,3 km SØ 0,0 0,0 0,0 

Næs Præsteskov**  725 m NV 0,1 0,0 0,0 

Skov – tilgroet areal/ 

§ 3 mose** 
840 m Ø 0,2 0,0 0,0 

Anden natur 

Ikke-kortlagt § 3 sø i 

Natura 2000 
545 m N  0,1 0,0 0,0 

§ 3 eng 30 m V 5,5 1,7 1,7 

§ 3 eng 265 m S 0,2 0,0 0,0 

§ 3 vandhul 180 m NØ 1,3 0,3 0,3 

*: Korteste afstand fra stald/gødningsopbevaringsanlæg til naturområdet. 

**: Potentielt ammoniakfølsom skov 

Kommunens bemærkninger og vurdering 

Kategori 1-natur 

Grænsen for Natura 2000-område nr. 127 ’Sydfynske Øhav’ ligger 110 m nord for husdyrbruget. Der er dog 

ikke registreret ammoniakfølsomme naturområder indenfor området så tæt på husdyrbruget, hvor 

totaldepositionen beregnes til 0,9 kg N/ha/år og merdepositionen til 0,3 kg N/ha/år.  

Nærmeste kategori 1-naturområde er et mindre § 3 overdrev beliggende 1,2 km mod vest. Lidt længere i 

sydvestlig retning ligger et kalkoverdrev, som er omfattet af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området 

og kortlagt af Miljøstyrelsen. En del af overdrevet er registreret som § 3 beskyttet. 

Da ammoniakdepositionen til begge områder er 0,0 kg N/ha/år er det ikke relevant at vurdere kumulation 

med andre husdyrbrug. Husdyrbruglovens beskyttelsesniveau er overholdt. 
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Kategori 2-natur 

Mere end 4 km fra husdyrbruget ligger nærmeste kategori 2-naturområde – et langt og smalt overdrev langs 

kysten mod sydøst. Pga. afstanden beregnes ammoniakdepositionen også til dette naturområde til 0,0 kg 

N/ha/år. Kravet om maksimal totaldeposition er således opfyldt. 

Kategori 3-natur 

Nærmeste kategori 3-natur er en mindre § 3 beskyttet mose 340 m sydøst for husdyrbruget og et § 3 

beskyttet overdrev 720 m mod sydvest. Merdepositionen beregnes til 0,0 N/ha/år til begge områder. Det af 

ansøger udpegede overdrev på Maglebjerg 1,3 km mod sydøst modtager også 0,0 N/ha/år.  

Henholdsvis 725 m mod NV og 840 m mod Ø ligger to skove, som potentielt kan være ammoniakfølsomme. 

Da merdepositionen til skovene, hvoraf den mod øst desuden er registreret som § 3 mose, beregnes til 0,0 

N/ha/år, er det ikke relevant at undersøge nærmere, om der reelt er tale om ammoniakfølsomme skove. 

Kravet om maksimal merdeposition til kategori 3-natur er overholdt. 

Øvrig Natura 2000-natur (ikke kategori 1-natur) 

De Natura 2000-naturtyper, som endnu ikke er kortlagt (primært søer), omfattes automatisk af kategori 1-

natur, når de kortlægges af Miljøstyrelsen. De er således ikke omfattet af kategori 1-natur og 

beskyttelsesniveauet herfor, men kommunen skal i forbindelse med godkendelser og tilladelser efter §§ 16 a 

og 16 b i husdyrbrugloven vurdere ammoniakpåvirkningen af disse naturtyper og eventuelt fastsætte vilkår 

om den maksimale deposition, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 2, jf. § 34. 

Svendborg Kommune har derfor undersøgt, om projektet på Ormstrupvej 18 i sig selv, eller i forbindelse med 

andre planer og projekter, kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 127 ’Sydfynske 

Øhav’ væsentligt, jf. § 6, jf. § 7, stk. 5 i habitatbekendtgørelsen. 

Grænsen for nærmeste Natura 2000-område - ’Sydfynske Øhav’ – ligger 110 m nord for den nye 

staldbygning. I denne afstand beregnes totaldepositionen til 0,9 kg N/ha/år og merdepositionen til 0,3 kg 

N/ha/år. Der er her tale om dyrket mark uden indhold af følsom natur. 

Nærmeste ikke-kortlagte Natura 2000-naturtype er en § 3 beskyttet, næringsrig sø beliggende 545 m nord 

for husdyrbruget. Kommunen har beregnet den totale ammoniakdeposition til 0,1 kg N/ha/år. Ud fra 

registrering af besætninger i CHR vurderes det, at søen ikke modtager ammoniakdeposition fra andre 

husdyrbrug. Da afskæringskriteriet for ammoniakdeposition til kategori 1-natur, hvor der ikke er andre 

husdyrbrug i nærheden, er 0,7 kg total N/ha/år, overholdes kriteriet. 

Svendborg Kommune vurderer på denne baggrund, at ingen Natura 2000-naturtyper påvirkes væsentligt af 

ammoniakemissionen fra Ormstrupvej 18, og at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer 

og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. 

Øvrig beskyttet natur (ikke kategori 3-natur) 

Umiddelbart vest for ejendommen ligger en § 3 beskyttet fersk eng. Driften af engen er fortsat som beskrevet 

i den eksisterende miljøtilladelse fra 2018, ligesom målsætningen for engen i kommuneplanen ikke er 

ændret. 

Da den ansøgte ændring af den eksisterende miljøtilladelse medfører en lidt lavere samlet 

ammoniakemission fra husdyrbruget, reduceres også påvirkningen af den beskyttede eng. Totaldepositionen 

blev i 2018 beregnet til 9,6 kg N/ha/år mod nu 5,5 kg N/ha/år, og merdepositionen reduceres fra 4,3 kg 

N/ha/år til nu 1,7 kg N/ha/år.  

En del af forklaringen på den lavere deposition beror desuden på en ændring af husdyrgodkendelses-

bekendtgørelsen i juli 2019. Ammoniakdepositionen til naturområder skal nu beregnes med udgangspunkt i 

ammoniakemissionen fra centrum af hvert staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg og ikke som tidligere 

fra nærmeste hjørne af anlægget. 
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Svendborg Kommune vurderede i 2018, at den dengang beregnede ammoniakpåvirkning af engen ikke ville 

medføre tilstandsændringer eller stride mod retningslinjerne i kommuneplanen for Langeland Kommune. 

Den nu beregnede lavere ammoniakpåvirkning ændrer ikke kommunens vurdering. 

Indenfor 300 m af husdyrbruget er der også registreret et mindre, tilgroet vandhul. Som det er tilfældet med 

den ferske eng, reduceres ammoniakdepositionen til vandhullet beliggende ca. 180 m nordøst for nærmeste 

staldafsnit. Med en merdeposition på 0,3 kg N/ha/år, dvs. en merbelastning på under 1 kg N/ha/år, vurderer 

Svendborg Kommune, at ændringerne på husdyrbruget ikke vil have en tilstandsændrende virkning på 

vandhullet og dermed kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. 

Til en anden fersk eng beliggende 265 m mod syd beregnes totaldepositionen til 0,2 kg N/ha/år og 

merdepositionen til 0,0 kg N/ha/år, dvs. der vil ikke være væsentlig påvirkning fra husdyrbruget.  

Nærmeste fredede område er ’Næs Præsteskov’ 725 m nordvest for anlægget. Som det fremgår af Tabel 12 

modtager skoven 0,1 kg N/ha/år i totaldeposition. Da merbelastningen er nul, ændres skovens tilstand ikke 

af den ansøgte ændring. 

Svendborg kommune vurderer, at udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af § 3 natur 

og øvrig beskyttet natur, der ikke er omfattet af kategori 3-natur. 

Svendborg Kommune vurderer samlet set, at udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af 

internationale naturbeskyttelsesområder, fredede naturområder og naturområder omfattet af 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kategori 1, 2 og 3 og naturbeskyttelseslovens § 3. Der stilles derfor 

ikke vilkår vedr. maksimal ammoniakdeposition til naturarealer. 

Påvirkning af arter med særlige beskyttelseskrav (bilag IV-arter m.fl.) 

I Danmark findes der 76 naturligt hjemmehørende dyre- og plantearter, der er omfattet af EF-

Habitatdirektivets10 bilag IV, artikel 12. Disse bilag IV-arter er særlig strengt beskyttet i deres naturlige 

udbredelsesområde. Beskyttelsen indebærer forbud mod beskadigelse eller ødelæggelse af arternes 

levesteder, yngle- og rasteområder, både indenfor og udenfor Natura 2000-områderne. Beskyttelsen skal 

sikre, at arterne kan opnå "gunstig bevaringsstatus". 

Før kommunen kan træffe afgørelse om tilladelse, skal der foretages en konkret vurdering af, om den 

ansøgte aktivitet kan beskadige eller ødelægge, herunder gradvist forringe, yngle- eller rasteområder i det 

naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arterne. Vurderingen skal fremgå af afgørelsen, jf. 

habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1-2. 

Kommunens bemærkninger og vurdering 

Nærmeste levesteder for bilag IV-arter er beskrevet i § 16 b tilladelsen af 10. juli 2018. Svendborg Kommune 

har ikke kendskab til nye forekomster eller udbredelse af arter. Det er således fortsat Svendborg Kommunes 

vurdering, at den ansøgte ændring i forhold til tidligere meddelt miljøtilladelse ikke vil beskadige eller 

ødelægge yngle- eller rasteområder for områdets særligt beskyttede arter, da der kun etableres nybyggerier 

på arealer, der allerede benyttes til oplag eller transport, og det ansøgte ikke medfører tilstandsændringer af 

nærliggende naturområder, der kan huse bilag IV-arter. 

Påvirkning af naboer m.v. 

Kommunen skal ved afgørelsen sikre sig, at det ansøgte ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet, 

herunder i forhold til lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, 

affaldsproduktion m.v., jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 34. Kommunen skal i den forbindelse 

fastsætte de nødvendige vilkår efter husdyrbruglovens § 27, stk. 1. 

 

                                                   

10 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer. 
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Lugt 

Den primære kilde til lugt fra dyrehold er lugtemission fra stalde. Der vil også kunne forekomme lugt fra 

gødningsopbevaringsanlæg og ved udbringning af gødning. Der foreligger dog kun data og modeller, der 

kan beregne lugtbelastningen fra stalde til omgivelserne. Det betyder, at lugtgener fra 

gødningsopbevaringsanlæg og fra udbringning af husdyrgødning primært reguleres ved generelle regler om 

bl.a. flydelag/overdækning af gyllebeholdere samt regler for, hvornår og hvordan husdyrgødning må 

udbringes, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

Lugtemissionen fra staldanlægget beregnes ud fra produktionsarealets størrelse i m2 og de fastsatte 

emissionsfaktorer for dyretypen og staldsystemet med fradrag for effekten af eventuelle lugtreducerende 

tiltag. Lugtbelastningen i omgivelserne angives ved modelberegnede geneafstande og tilhørende 

genekriterier. Afstanden til naboer skal således være længere end de beregnede geneafstande, for at 

genekriterierne er overholdt, og lugt fra staldanlægget vurderes til ikke at medføre en væsentlig påvirkning af 

omgivelserne. 

Beregningen af geneafstandene foretages både efter FMK-modellen11 og Miljøstyrelsens lugtmodel (NY)12. 

Geneafstanden fastsættes på baggrund af den længste geneafstand beregnet efter de to modeller. Det 

maksimale niveau for lugtpåvirkning er afhængig af typen af omboende. Geneniveauerne er fastlagt for 

følgende kategorier af boliger: enkeltliggende boliger, boliger i samlet bebyggelse eller lokalplanlagt 

boligområde m.v. og nuværende eller fremtidigt byzone-/sommerhusområde. Beboelsesbygninger på 

ejendomme med landbrugspligt efter landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af 

driftsherren for det ansøgte anlæg, er ikke omfattet af krav til lugtbelastning. 

Ansøgers oplysninger 

Som nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt har ansøger i det digitale ansøgningssystem udpeget 

Ormstrupvej 9, beliggende 67,3 m fra et vægtet lugtcentrum for staldanlægget. Nærmeste beboelse i samlet 

bebyggelse er udpeget ved Skolestræde 8, og nærmeste byzone er udpeget ved den midterste del af 

Nordenbro, begge i en afstand af ca. 1,4 km fra et vægtet lugtcentrum for staldanlægget. 

Svendborg Kommune har suppleret ansøgers udpegninger med et beregningspunkt ved beboelse i samlet 

bebyggelse og to punkter i byzone beliggende nærmere Ormstrupvej 18. Lugtspredningen i omgivelserne og 

geneafstandene for den ansøgte produktion er herefter beregnet til de udpegede boliger og områder, som 

fremgår af oversigtskortet fra ansøgningssystemet i Figur 9 herunder. 

                                                   

11 Beskrevet i ”Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde, FMK 2. udgave maj 2002”. 

12 I henhold til ”Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug, december 2006, Skov- og Naturstyrelsen" med 

standardiseret OML-beregning (Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller). 
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Figur 9. Placering af punkter for beregning af lugtpåvirkningen 

 

Resultatet af lugtberegningen i husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 207994) viser, at alle lugtgeneafstande er 

overholdt, idet vægtet gennemsnitsafstand er længere end den korrigerede geneafstand – se den følgende 

Tabel 13. 

Tabel 13. Resultat af lugtberegning fra ansøgningsskemaet i husdyrgodkendelse.dk 

Pga. ændringer i placering og størrelse af de ansøgte nye staldanlæg forrykkes lugtcentrum, og de 

beregnede vægtede gennemsnitsafstande til naboer er derfor ikke helt som beregnet i forbindelse med 

miljøtilladelsen meddelt i juli 2018. 

Kommunens bemærkninger og vurdering 

Beregningen i det digitale ansøgningssystem viser, at lugtemissionen fra den nu ansøgte produktion er ca. 5 

% mindre i forhold til den eksisterende tilladelse, idet produktionsarealet reduceres. Beregningen er foretaget 
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ud fra de dyretyper og staldsystemer, der fremgår af Tabel 4 på side 25. Der anvendes fortsat ikke særlig 

miljøteknologi som lugtreducerende tiltag i staldene. 

Der er ikke sket ændringer i typen af beboelser og forekomsten af boligområder i nærheden af Ormstrupvej 

18 siden meddelelsen af tilladelsen efter § 16 b, stk. 1 i juli 2018. 

Svendborg Kommune er enig i ansøgers udpegning af enkeltboligen på Ormstrupvej 9. De øvrige boliger tæt 

på husdyranlægget, Ormstrupvej 7 og 20 samt Tre Høje 1 og 2, er landbrugsejendomme og skal derfor ikke 

indgå i lugtberegningen.  

Nærmeste bolig i samlet bebyggelse i landzone vurderes at være Kinderballevej 7, der ligger 300 m tættere 

på lugtcentrum på Ormstrupvej 18 og i en anden retning end boligen på Skolestræde 8 – se Figur 10. 

Indenfor 300 m af Kinderballevej 7 ligger 1 andet husdyrbrug (Ormstrupvej 2) med en ammoniakemission på 

muligvis mere end 750 kg NH3-N/år. Kumulation er derfor sat til 1 for beregning af ”worst case”, hvorved 

geneafstanden forøges med 10 %. Der ligger ingen lokalplanlagte boligområder m.m. i landzone tættere på 

husdyrbruget. 

Figur 10. Beboelser indenfor 200 m, der indgår i samlet bebyggelse ved Kinderballe 

 

Nærmeste eksisterende byzoneområde er den sydlige del af Tryggelev og den sydvestlige del af Nordenbro, 

der ligger henholdsvis godt 1,3 km og knap 1,4 km fra et vægtet lugtcentrum på staldanlægget. Der findes 

ikke andre husdyrbrug i nærheden, så der skal ikke indregnes kumulation. Ifølge kommuneplanens 

rammedel ligger der ingen fremtidige byzone- eller sommerhusområder tættere på husdyrbruget. 

Da de krævede geneafstande til alle typer af boliger og områder er overholdt, opfyldes husdyrbruglovens 

fastsatte beskyttelsesniveau for lugt. Svendborg Kommune vurderer samlet set, at de ansøgte ændringer af 

husdyrbrugets stalde ikke vil medføre væsentlige lugtgener for omgivelserne. Kommunen stiller derfor ikke 

særlige vilkår til begrænsning af lugt fra staldanlægget. 

Støj 

Ansøgers oplysninger 

I forhold til den eksisterende miljøtilladelse sker der ingen ændringer. 
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Kommunens bemærkninger og vurdering 

Svendborg Kommune har i den eksisterende miljøtilladelse fra juli 2018 vurderet på husdyrbrugets bidrag til 

støj i omgivelserne. Ud fra oplysninger fra ansøger om placering, driftstid og lydeffekt for stationære 

støjkilder på husdyrbruget gennemførte kommunen en overslagsberegning af støjbelastningen fra de 

væsentligste støjkilder ved de nærmeste naboer på Ormstrupvej 7, 9 og 20 samt Tre Høje 1 (Figur 11). 

Figur 11. Nærmeste naboer, der indgår i støjberegning 

I beregningen indgik 3 placeringer for foderblanding, driften af vakuumpumpe til malkeanlægget og 

kompressor til mælkekøleanlægget samt påfyldning af gyllevogn fra gyllebeholderen med traktorpumpe. 

Beregningen viste, at det ved effektiv afskærmning af mælkekølekompressoren er muligt at overholde 

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for både dag-, aften- og natperioderne i beregningspunkterne ved 

alle 4 naboer. 

Svendborg Kommune forstår på ansøger, at der efter etablering af de nu ansøgte ændringer på 

ejendommen ikke vil blive ændret ved placeringen og driftstiden for de udslagsgivende støjkilder, og at 

støjbidraget fra ejendommen dermed heller ikke vil stige i forhold til forudsætningerne for miljøtilladelsen fra 

juli 2018. 

Ud fra ovenstående er det Svendborg Kommunes vurdering, at den gennemførte støjberegning vil være 

retvisende for forholdene på ejendommen.  

For fortsat at sikre naboerne mod væsentlig støjpåvirkning fra husdyrbruget videreføres de eksisterende 

vilkår om husdyrbrugets maksimale støjbidrag og afskærmning af mælkekøleanlægget eller alternativt 

dokumentation for overholdelse af støjvilkår ved akkrediteret støjmåling. Svendborg Kommune stiller ikke 

yderligere vilkår om støj. 

Transport 

Ansøgers oplysninger 

Interne transporter på ejendommen med fodervogn og gyllevogn vil fortsat foregå som beskrevet i den 

eksisterende § 16 b tilladelse. Den planlagte interne vej langs østsiden af kostalden er etableret, og der er 

plantet et fler-rækket levende hegn ud for indkørslen til naboejendommen mod øst. Til- og frakørsel sker via 
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Ormstrupvej ad tre adgangsveje henholdsvis ved nord- og syd-enden af kostalden og længst mod syd ud for 

foderladen. 

Da kvægbesætningen ikke planlægges øget, vil antallet og typen af transporter til- og fra ejendommen samt 

tidspunkter for kørsler ikke ændre sig med det ansøgte.  

Kommunens bemærkninger og vurdering 

I forbindelse med intern høring af Langeland Kommune har vejmyndigheden haft følgende kommentarer:  

”Vejmyndigheden har jævnligt klager over forurening af offentlig vej ved Ormstrupvej 18 ifm. kørsel med roer 

mv.  

De krav som er stillet i tidligere tilladelse til etablering af hegn og intern transportvej er opfyldt, men på 

vedlagte kortbilag med luftfoto fra 2020 markeret med rødt kan det ses, at der er etableret oplag af roer i stak 

på nabos mark, og der ofte køres på kommunevejen ved afhentning/læsning af roer. 

Her er der ikke søgt om overkørselstilladelse ved vejmyndigheden, og forurening af vej stammer 

sandsynligvis fra denne kørsel”. 

Svendborg Kommune forudsætter, at det tidligere oplyste om ejendommens transportbehov og brug af den 

anlagte vej på matriklen til interne transporter fortsat er gældende. Hvis nye muligheder for overkørsler 

ønskes etableret, skal tilladelse til dette søges hos vejmyndigheden ved Langeland Kommune. 

Det eksisterende vilkår 6 om anlæggelse og brug af en transportvej på matriklen til intern transport 

bibeholdes uændret. På den baggrund vurderer Svendborg Kommune fortsat, at transport til og fra 

husdyrbruget ikke vil give væsentlige gener for omboende. 

Støv 

Ansøgers oplysninger 

I forhold til den eksisterende miljøtilladelse sker der ingen ændringer.  

De krævede tiltag til reduktion af støvgener fra den daglige håndtering af foder og halm iagttages, og der er 

etableret et 2-3-rækket læhegn ud mod Ormstrupvej som fastsat i den gældende tilladelse. 

Kommunens bemærkninger og vurdering 

Svendborg Kommune vurderer, at opstaldningen af en større del af kalvene indenfor i den nye kvægstald og 

flytningen af kalvehytterne til den ansøgte plads bagved kostalden vil være en fordel i forhold til påvirkning af 

nærmeste nabo med støv fra eksempelvis strøhalm. 
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På baggrund af ansøgers oplysninger, vurderer kommunen, at driften af husdyrbruget ikke vil give anledning 

til væsentlige støvgener, og at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår til reduktion af støvgener.  

Det eksisterende vilkår 7 videreføres uændret. 

Lys 

Ansøgers oplysninger 

I den eksisterende miljøtilladelse er brugen af lys i staldene og udendørs orienteringslys beskrevet. Der sker 

ingen ændringer i forhold hertil. Foder blandes kun i dagslys, og der er derfor ikke behov for kraftigt 

arbejdslys udenfor. 

Kommunens bemærkninger og vurdering 

Ud fra forudsætningerne i den eksisterende tilladelse og ansøgers supplerende oplysninger vurderer 

Svendborg Kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige lysgener for omboende og 

forbipasserende. Der stilles derfor fortsat ikke vilkår om lys. 

Skadedyr 

Ansøgers oplysninger 

Skadedyr som rotter og fluer bekæmpes i henhold til retningslinjerne fra Aarhus Universitet. 

Kommunens bemærkninger og vurdering 

Husdyrbruget er allerede omfattet af vilkår om regulering af fluer og hensigtsmæssig foderopbevaring som 

værn mod rotter for at hindre væsentlig gene for naboer. Svendborg Kommune stiller ikke yderligere vilkår. 

Affald 

Ansøgers oplysninger 

Ansøger har oplyst, at det ansøgte ikke ændrer på forholdene omkring produktion og håndtering af affald. 

Affaldsmængderne vil fortsat være begrænsede, og affaldet bortskaffes i henhold til Langeland Kommunes 

regulativ for erhvervsaffald. 

Opbevarings- og afhentningsstedet for døde dyr ved kostaldens sydvendte gavl er markeret med et D på 

situationsplanen i Bilag 1 - Oversigtskort over ejendommens anlæg som ansøgt. 

Kommunens bemærkninger og vurdering 

Det eksisterende vilkår 11 om opbevaring af døde dyr er stillet af hensyn til omgivelserne og er fortsat 

gældende. 

Da projektet indebærer både nedrivning og opførelse af bygninger henvises til følgende vejledning fra 

Langeland Kommune om håndtering og anmeldelse af byggeaffald i forbindelse med bygge- og 

nedrivningsarbejder: 

”Såfremt bygge- og anlægsaffaldet overstiger 1 ton, eller man renoverer eller nedriver over 10 m2, skal dette 

anmeldes til Langeland Kommune. Anmeldelse af byggeaffald skal ske senest 14 dage før arbejdet 

påbegyndes. Bygherre er forpligtet til at anmelde bygge- og anlægsaffald til Langeland Kommune samt 

foretage en screening af byggeaffaldet for PCB og forekomst af andre farlige stoffer. Dette gøres ved brug af 

skemaet 'Anmeld byggeaffald'. Udfyldt skema vedhæftes under ansøgningstypen 'Anmeld byggeaffald' i 

ansøgningssystemet Byg og Miljø.  

Hvis der konstateres byggeaffald indeholdende PCB, er bygherre forpligtet til at foretage en 

miljøkortlægningsrapport. Langeland Kommune skal modtage anmeldelse om bygge- og anlægsaffald via 

Byg og Miljø 14 dage før, arbejdet påbegyndes. 
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Yderligere information og skema findes på; https://langelandkommune.dk/borger/affald-natur-og-

miljoe/affald-og-genbrug/bygge-og-anlaegsaffald 

Svendborg Kommune vurderer, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår til affaldshåndteringen.  

Uheld og driftsforstyrrelser 

Ansøgers oplysninger 

Ansøger har ikke planlagt ændringer i rutiner eller foranstaltninger til at imødegå uheld i forhold til 

redegørelsen i den eksisterende miljøtilladelse. 

Kommunens bemærkninger og vurdering 

Svendborg Kommune vurderer fortsat, at husdyrbruget kan give anledning til forurening ved uheld og 

driftsforstyrrelser, bl.a. ved håndtering og opbevaring af husdyrgødning, pesticider og olieprodukter. Dog 

vurderes det, at det ansøgte ikke tilfører yderligere risikomomenter til ejendommens drift. Når de generelle 

regler overholdes, og der på husdyrbruget er den fornødne opmærksomhed omkring imødegåelse af uheld, 

vurderes det, at der ikke skal stilles særlige vilkår med henblik på at begrænse risikoen for uheld og 

driftsforstyrrelser.  

https://langelandkommune.dk/borger/affald-natur-og-miljoe/affald-og-genbrug/bygge-og-anlaegsaffald
https://langelandkommune.dk/borger/affald-natur-og-miljoe/affald-og-genbrug/bygge-og-anlaegsaffald
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BILAGSOVERSIGT: 

Bilag 1 - Oversigtskort over ejendommens anlæg som ansøgt  

Bilag 2 - Eksisterende og nye vilkår med markering af ændringer  

Bilag 3 - Gældende vilkår ved ibrugtagning af tilladelse efter § 16 b, stk. 2 (tillæg)  

Bilag 4 - Høringssvar med ansøgers og Svendborg Kommunes bemærkninger  
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Bilag 1 - Oversigtskort over ejendommens anlæg som ansøgt 
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Bilag 2 - Eksisterende og nye vilkår med markering af 
ændringer 

Nedenstående er en samlet liste over gældende vilkår meddelt i miljøtilladelsen fra 10. juli 2018 med 

markering af ændringer og vilkår meddelt i dette 1. tillæg til tilladelse fra 24. november 2020.  

Vilkår skrevet med sort er vilkår, som videreføres uændret fra § 16 b tilladelsen meddelt 10. juli 2018.  

Vilkår, der er streget ud (som i streget ud), er vilkår fra § 16 b tilladelsen meddelt 10. juli 2018, som ophæves 

med dette tillæg til tilladelse og erstattes af nye vilkår. 

Nye vilkår fra dette 1. tillæg til § 16 b tilladelsen er skrevet med kursiv og markeret med rød skriftfarve. 

Der gælder 8 års retsbeskyttelse på vilkår givet i en miljøtilladelse, dog ikke for egenkontrolvilkår. De 8 års 

retsbeskyttelse er gældende i følgende perioder for de aktuelle vilkår: 

Tilladelse givet Retsbeskyttelse til 

10. juli 2018 10. juli 2026 

24. november 2020 24. november 2028 

1. Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår 

af ansøgningsmaterialet, den vedlagte miljøtekniske beskrivelse og vurdering samt tilladelsens vilkår. 

1a. Der skal i den daglige drift være en person, som er bekendt med vilkårene i denne tilladelse, og som 

sikrer, at de overholdes. 

2.  Produktionens omfang 

 Der gives tilladelse til et produktionsareal på 1527 m2. 

 

Produktionsarealet i de enkelte staldafsnit må ikke overstige den i tabellen nedenfor angivne størrelse, 

og dyrearter, dyretyper og staldsystem nævnt i tabellen må ikke fraviges. 

 

Stald 
Staldareal 

(m2) 

Produktions-

areal (m2) 
Tilladte dyrearter og -typer samt staldsystem 

Stald A.  

Kostald. 
1.106 

272 Flexgruppe: Alle kvæg; dybstrøelse 

529 Flexgruppe: Alle kvæg; dybstrøelse 

Stald B.  

Kalvehytter 
240 240 Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse 

    

Stald C.  

Ny kostald 
360 360 Flexgruppe: Alle kvæg; dybstrøelse 

Stald D. 

Ny småkalvestald 
126 126 Flexgruppe: Alle kvæg; dybstrøelse 

2a.  Produktionens omfang og staldindretning – ÆNDREDE VILKÅR  

Der gives tilladelse til et produktionsareal på i alt 1.447 m2. 

Produktionsarealet i de enkelte staldafsnit må ikke overstige størrelserne angivet i tabellen nedenfor. 

Dyrearter, dyretyper og staldsystemer nævnt i tabellen må ikke fraviges. 
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Staldafsnit 
Staldareal 

(m2) 

Produktionsareal 

(m2) 

Tilladte dyrearter og –typer 

samt staldsystemer 

Eksisterende kostald (A) 1.106 

529 Alle kvæg. Dybstrøelse 

272 Alle kvæg. Dybstrøelse 

Ny plads til kalvehytter (B) 120 120 Alle kvæg. Dybstrøelse 

Ny kvægstald (C) 641 526 Alle kvæg. Dybstrøelse 

 

3.  Nyt byggeri 

Der må opføres en ny stald på i alt 360 m2, som indrettes med et produktionsareal på maksimalt 360 

m2 på dybstrøelse og med fast gulv ved foderbordet. Stalden skal placeres som angivet på 

oversigtskort i BILAG 1 (Nr. 4, Stald C), må højst være 8 m til kip, og have en taghældning på 20 

grader.  

Den nye stald kan opføres indtil 3 m fra naboskel (ubebygget landbrugsparcel). 

En eksisterende bygning må ombygges til ny småkalvestald på 126 m2 på dybstrøelse. Stalden skal 

placeres som angivet på oversigtskort i BILAG 1 (Nr. 5, Stald D). 

Den ombyggede stald må opføres indtil 2½ m fra naboskel (ubebygget landbrugsparcel), og indtil 12 

m fra beboelse på samme ejendom. 

Der må opføres en 3 m høj plansilo på i alt 450 m2. Siloen skal placeres som angivet på oversigtskort i 

BILAG 1 (Nr. 6). 

Alle de nye og ombyggede bygninger skal opføres i samme materialer og farver som de eksisterende. 

Hvis der under byggeriet stødes på dræn eller andre rørledninger, skal vandløbsmyndigheden i 

Langeland Kommune kontaktes. 

3a.  Nye husdyranlæg – ÆNDREDE VILKÅR 

Der må opføres en ny kvægstald på i alt 641 m2 (20 m x 32 m) som indrettes med et produktionsareal 

på maksimalt 526 m2 med dybstrøelse. Stalden skal placeres som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 

(Stald C), må højst være 8,5 m til kip og have en taghældning på 20 grader. Stalden skal opføres i 

samme stil og farver som den eksisterende kostald. 

Den nye stald kan opføres indtil 3 m fra naboskel (matr. nr. 1k Tryggelevgård, Tryggelev) og indtil 7 m 

fra beboelsen på Ormstrupvej 18. 

Ved opførelse af kvægstalden skal den eksisterende udhusbygning rives ned, og udnyttelsen af den 

eksisterende plads til kalvehytter skal ophøre.    

Der må opføres en betonplads til kalvehytter på 120 m2 (13,7 m x 19,2 m). Pladsen skal etableres ved 

gyllebeholderen som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (Stald B). Afstanden til naboskel (matr. nr. 1k 

Tryggelevgård, Tryggelev) kan være indtil 25 m. 

Pladsen til kalvehytter skal indrettes, så det sikres, at al væske fra pladsen ledes til afløb. 

3b.  Nyt gødningsopbevaringsanlæg 

Der må etableres en møddingsplads på 32 m2 (9 m x 3,5 m) inkl. randbelægning ved nordgavlen af 

den eksisterende kostald som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (M1). 
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På møddingspladsen må der oplagres fast gødning fra kvæg, heste, får og geder med et samlet 

overfladeareal på maksimalt 32 m2. 

4.  Energi- og vandforbrug 

Det årlige energi- og vandforbrug skal dokumenteres. 

5.  Støj 

Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige støjgener. Husdyrbrugets samlede bidrag til det 

ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt ved naboer eller deres 

opholdsarealer må ikke overstige følgende værdier: 

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 

Maksimalværdi 

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 Pa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden indenfor den pågældende periode. 

Der skal etableres en effektiv afskærmning omkring mælkekøleanlægget nord for den eksisterende 

kostald. Afskærmningen skal dække ½-1 m op over støjkilden, og dække støjkildens 3 frie sider. 

Kravet om afskærmning kan undlades, hvis det ved en støjmåling af en akkrediteret virksomhed kan 

dokumenteres, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes uden afskærmning. Dokumentationen skal 

ske uden hensyntagen til en beregnet usikkerhed. 

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 

retningslinjer. 

Målingerne/beregningerne skal udføres af en person eller et firma, der er at finde på Miljøstyrelsens 

senest 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, og 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. 

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. 

6.  Transport 

Ansøger skal anlægge en intern transportvej på ejendommen, således at interne transporter forbliver 

indenfor matriklen, og ikke foregår på Ormstrupvej. 

7.  Støv 

Fodervognen skal påfyldes inde i foderladen. 
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Gardinerne i kostaldens østvendte side skal være lukkede, når der strøs halm i stalden. 

Der skal etableres et 2-3-rækket læhegn, som vist på oversigtskort i BILAG 1. Læhegnet skal være 

minimum 4 m højt, når det er udvokset, og skal være trukket tilbage fra asfaltkanten, således der er frit 

udsyn ved udkørsel på Ormstrupvej. 

Husdyrbruget må ikke give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens opfattelse er 

væsentlige, udenfor husdyrbrugets areal. Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. 

støv fra husdyrbruget er velbegrundede, kan tilsynsmyndigheden kræve, at husdyrbruget gennemfører 

støvreducerende foranstaltninger, således at støvgenerne efter tilsynsmyndighedens vurdering ikke 

længere er væsentlige. 

8.  Skadedyr 

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 (rotter m.v.). 

9.  Spildevand og tagvand  

Al vask af maskiner, redskaber og sprøjte skal foregå på en plads med et for spildevandet vanskeligt 

gennemtrængeligt underlag og med afledning af spildevandet til en opsamlingsbeholder. Marksprøjte 

kan desuden vaskes i marken. 

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. 

10.  Opbevaring og håndtering af olie, kemi og medicin 

Indretning af tank og tankplads og håndtering af olie skal følge Langeland Kommunes ”Retningslinjer 
for indretning af brændstoftanke og tankpladser med én stander”, der er vedlagt som BILAG 4 (til 

tilladelse af 10. juli 2018). 

Opbevaring af olie, for eksempel smørings- og spildolie, skal ske på opsamlingsbakker, der kan 

rumme indholdet af den største beholder. For at undgå forurening af f.eks. jord, kloak, overfladevand 

eller grundvand kan opbevaringspladsen indrettes med opkanter. 

Dér hvor olie og lign. opbevares og håndteres, skal belægningen mindst én gang årligt kontrolleres for 

tæthed. Eventuelle utætheder skal straks repareres. 

Kontrol og eventuelle reparationer af tankplads skal føres i journal. Journalen skal som minimum 

indeholde oplysninger for de seneste 5 år og skal desuden kunne fremvises ved tilsyn. 

Kemikalier, rester og tom emballage skal opbevares på et for kemikalierne tæt underlag uden 

mulighed for spild til afløb, jord, overfladevand og grundvand. 

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

Kontrol og eventuelle reparationer af kemikalierum skal føres i journal. Journalen skal indeholde 

oplysninger for de seneste 5 år og skal desuden kunne fremvises ved tilsyn. 

11.  Affald, herunder olie- og kemikalieaffald og døde dyr 

Døde dyr skal opbevares således, at de ikke giver anledning til væsentlige gener for omkringboende 

eller forbipasserende.  
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Bilag 3 - Gældende vilkår ved ibrugtagning af tilladelse efter § 
16 b, stk. 2 (tillæg) 

Nedenstående er en samlet liste med alle gældende vilkår for husdyrbruget – dvs. alle videreførte vilkår fra 

miljøtilladelsen af 10. juli 2018 og nye vilkår meddelt i dette 1. tillæg til tilladelse fra 24. november 2020. 

1.  Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår 

af ansøgningsmaterialet, den vedlagte miljøtekniske beskrivelse og vurdering, samt tilladelsens vilkår. 

1a.  Der skal i den daglige drift være en person, som er bekendt med vilkårene i denne tilladelse, og som 

sikrer, at de overholdes. 

2a.  Produktionens omfang og staldindretning 

Der gives tilladelse til et produktionsareal på i alt 1.447 m2. 

Produktionsarealet i de enkelte staldafsnit må ikke overstige størrelserne angivet i tabellen nedenfor. 

Dyrearter, dyretyper og staldsystemer nævnt i tabellen må ikke fraviges. 

Staldafsnit 
Staldareal 

(m2) 

Produktionsareal 

(m2) 

Tilladte dyrearter og –typer 

samt staldsystemer 

Eksisterende kostald (A) 1.106 

529 Alle kvæg. Dybstrøelse 

272 Alle kvæg. Dybstrøelse 

Ny plads til kalvehytter (B) 120 120 Alle kvæg. Dybstrøelse 

Ny kvægstald (C) 641 526 Alle kvæg. Dybstrøelse 

 

3.  Nyt byggeri 

Der må opføres en 3 m høj plansilo på i alt 450 m2. Siloen skal placeres som angivet på oversigtskort i Bilag 

1 (Nr. 6). 

Hvis der under byggeriet stødes på dræn eller andre rørledninger, skal vandløbsmyndigheden i Langeland 

Kommune kontaktes. 

3a.  Nye husdyranlæg 

Der må opføres en ny kvægstald på i alt 641 m2 (20 m x 32 m) som indrettes med et produktionsareal på 

maksimalt 526 m2 med dybstrøelse. Stalden skal placeres som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (Stald C), 

må højst være 8,5 m til kip og have en taghældning på 20 grader. Stalden skal opføres i samme stil og farver 

som den eksisterende kostald. 

Den nye stald kan opføres indtil 3 m fra naboskel (matr. nr. 1k Tryggelevgård, Tryggelev) og indtil 7 m fra 

beboelsen på Ormstrupvej 18. 

Ved opførelse af kvægstalden skal den eksisterende udhusbygning rives ned, og udnyttelsen af den 

eksisterende plads til kalvehytter skal ophøre. 

Der må opføres en betonplads til kalvehytter på 120 m2 (13,7 m x 19,2 m). Pladsen skal etableres ved 

gyllebeholderen som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (Stald B). Afstanden til naboskel (matr. nr. 1k 

Tryggelevgård, Tryggelev) kan være indtil 25 m. 

Pladsen til kalvehytter skal indrettes, så det sikres, at al væske fra pladsen ledes til afløb. 
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3b.  Nyt gødningsopbevaringsanlæg 

Der må etableres en møddingsplads på 32 m2 (9 m x 3,5 m) inkl. randbelægning ved nordgavlen af den 

eksisterende kostald som angivet på oversigtskortet i Bilag 1 (M1). 

På møddingspladsen må der oplagres fast gødning fra kvæg, heste, får og geder med et samlet 

overfladeareal på maksimalt 32 m2. 

4.  Energi- og vandforbrug 

Det årlige energi- og vandforbrug skal dokumenteres. 

5.  Støj 

Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige støjgener. Husdyrbrugets samlede bidrag til det 

ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A) og målt i ethvert punkt ved naboer eller deres 

opholdsarealer må ikke overstige følgende værdier: 

 

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 

Maksimalværdi 

 

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 Pa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden indenfor den pågældende periode. 

Der skal etableres en effektiv afskærmning omkring mælkekøleanlægget nord for den eksisterende kostald. 

Afskærmningen skal dække ½-1 m op over støjkilden, og dække støjkildens 3 frie sider. 

Kravet om afskærmning kan undlades, hvis det ved en støjmåling af en akkrediteret virksomhed kan 

dokumenteres, at de fastsatte støjgrænser kan overholdes uden afskærmning. Dokumentationen skal ske 

uden hensyntagen til en beregnet usikkerhed. 

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 retningslinjer. 

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, og 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.   

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. 

6.  Transport  

Ansøger skal anlægge en intern transportvej på ejendommen, således at interne transporter forbliver 

indenfor matriklen, og ikke foregår på Ormstrupvej. 

7.  Støv 

Fodervognen skal påfyldes inde i foderladen. 
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Gardinerne i kostaldens østvendte side skal være lukkede når der strøs halm i stalden. 

Der skal etableres et 2-3-rækket læhegn, som vist på oversigtskort i BILAG 1. Læhegnet skal være minimum 

4 m højt, når det er udvokset, og skal være trukket tilbage fra asfaltkanten, således der er frit udsyn ved 

udkørsel på Ormstrupvej.   

Husdyrbruget må ikke give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige, 

udenfor husdyrbrugets areal. Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. støv fra 

husdyrbruget er velbegrundede, kan tilsynsmyndigheden kræve, at husdyrbruget gennemfører 

støvreducerende foranstaltninger, således at støvgenerne efter tilsynsmyndighedens vurdering ikke længere 

er væsentlige. 

8.  Skadedyr 

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 (rotter m.v.). 

9.  Spildevand og tagvand 

Al vask af maskiner, redskaber og sprøjte skal foregå på en plads med et for spildevandet vanskeligt 

gennemtrængeligt underlag, og med afledning af spildevandet til en opsamlingsbeholder. Marksprøjte kan 

desuden vaskes i marken. 

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. 

10.  Opbevaring og håndtering af olie, kemi og medicin 

Indretning af tank og tankplads og håndtering af olie, skal følge Langeland Kommunes ’Retningslinjer for 
indretning af brændstoftanke og tankpladser med én stander’, der er vedlagt som BILAG 4 (Tilladelse af 10. 

juli 2018). 

Opbevaring af olie, for eksempel smørings- og spildolie, skal ske på opsamlingsbakker, der kan rumme 

indholdet af den største beholder. For at undgå forurening af f.eks. jord, kloak, overfladevand eller 

grundvand kan opbevaringspladsen indrettes med opkanter. 

Der hvor olie og lign. opbevares og håndteres skal belægningen mindst én gang årligt kontrolleres for 

tæthed. Eventuelle utætheder skal straks repareres. 

Kontrol og eventuelle reparationer af tankplads skal føres i journal. Journalen skal som minimum indeholde 

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

Kemikalier, rester og tom emballage skal opbevares på et for kemikalierne tæt underlag uden mulighed for 

spild til afløb, jord, overfladevand og grundvand. 

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

Kontrol og eventuelle reparationer af kemikalierum skal føres i journal. Journalen skal indeholde oplysninger 

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

11.  Affald, herunder olie- og kemikalieaffald og døde dyr 

Døde dyr skal opbevares således, at de ikke giver anledning til væsentlige gener for omkringboende eller 

forbipasserende. 



Bilag 4 - Høringssvar med ansøgers og Svendborg Kommunes bemærkninger 

Dato og høringspart 

Høringssvar 
Ansøgers bemærkninger Svendborg Kommunes bemærkninger 

17. juni 2020 – Ormstrupvej 9, 5932 

Humble 

Nabobemærkninger til I/S Pihls ansøgning 

om fordobling af malkekvægbesætningen på 

ejendommen ”Pihlegård” (Gården hedder 

ikke Tryggelevgård. Den blev nedlagt i 

forbindelse med udstykningen til 

husmandsbrug i 1931.) 

Af berørte ejendomme er Ormstrupvej 9, med 

beliggenhed tættest på Pihlegård særlig 

udsat for uhensigtsmæssige aktiviteter i 

forbindelse med landbrugsarbejde. 

Placeringen af den nuværende kvægstald er 

fra begyndelsen anbragt ulovligt tæt på 

Ormstrupvej 9. Dette blev telefonisk oplyst os 

af en embedsmand efter at stalden var 

opført. Alene dette faktum afstedkommer 

både lugtgener, støvgener, støjgener og 

fluegener. Uhensigtsmæssig spredning af 

halmrester som bliver spredt over hele vor 

ejendom. Vestenvinden er den 

fremherskende vindretning her og da ligger vi 

jo lige i den retning med det hele. Dette har 

stået på i 20 år. Om efteråret, bliver i 

forbindelse med nedbør, landevejen 

forvandlet til en pløret markvej, da der er 

givet dispensation med hensyn til at fragte 

majsensilage. 

Svendborg Kommune skriver, at de vurderer 

at de ansøgte ændringer på husdyrbruget 

Alle afstandskrav vedrørende folde, 

fodertrug, vandtrug m.m., jf. § 7, stk. 1 og 2 i 

husdyrgødningsbekendtgørelsen vil blive 

overholdt. 

 

Svendborg Kommune takker for oplysningen 

om gårdnavnet, som efter det oplyste er 

rettet i tilladelsen. 

Husdyrbruget på Ormstrupvej 18 fik i juli 

2018 tilladelse til at opføre en ny kvægstald, 

ombygge en eksisterende bygning til 

kalvestald og etablere en plansilo til 

opbevaring af ensilage. Disse ændringer ville 

gøre det muligt at udvide kvægbesætningen 

fra de hidtil tilladte 70 køer med opdræt til ca. 

145 køer med opdræt. Byggerierne er endnu 

ikke gennemført, idet tilladelsen nu ønskes 

ændret til at omfatte en lidt større stald i 

stedet for de to tilladte. Ændringen betyder et 

lidt mindre produktionsareal, men størrelsen 

af det forventede dyrehold ændres ikke. Dvs. 

denne ansøgning om tilladelse er ikke en 

yderligere fordobling af koantallet. 

I tilladelsen til Ormstrupvej 18 fra juli 2018 er 

der bl.a. stillet vilkår om støj, støv, transport 

og skadedyr. Kommunen følger ved tilsyn på 

ejendommen op på overholdelsen af disse 

vilkår. 

Svendborg og Langeland Kommuner har 

siden 2014 været på tilsyn på Ormstrupvej 18 

hvert år. Der er også planlagt et tilsyn på 

ejendommen i løbet af 2020. Her vil 

Svendborg Kommune igen kontrollere, om 

husdyrbruget overholder miljølovgivningen og 

vilkårene i miljøtilladelsen. 
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ikke vil forårsage væsentlige gener fra støj, 

støv m.m. hvis regler på området overholdes. 

Dette synspunkt er vi uenige i. Ikke for at 

generer hæderlige embedsmænd i 

Svendborg Kommune, men vi er ikke 

bekendt med om embedsmænd har været på 

åstedet og besigtiget ikke bare Pihlegården 

men også det omkringliggende landskab. 

Kom og se det fra vores side af vejen. 

Svendborg Kommune skriver at Pihlegården 

har søgt om dispensation vedr. afstandskrav, 

da ejendommen har en indeklemt 

beliggenhed. Da Ormstrupvej 9 er den 

eneste ejendom, som ligger klods op af 

Pihlegården er vi de mest udsatte for de 

negative aktiviteter på Pihlegården. 

Med al respekt for Svendborg Kommunes 

beregninger er vi af den mening at 

virkeligheden ikke altid svarer til det man 

beregner. Af hensyn til miljø vil det ansøgte 

ikke have væsentlig virkning på dette. 

Pihlegården ligger tæt på internationale 

naturbeskyttelsesområder. Vi er ikke enige. 

Vi har boet på Ormstrupvej 9 siden 1978 og 

har ved selvsyn set en gradvis forringelse af 

miljøet i form af færre biotoper og dermed 

færre dyrearter og vilde planter. 

Som alt andet her i tilværelsen ville dialog 

mennesker imellem kunne afbøde potentielle 

konflikter. Når I/S Pihlegård meddeler at der 

på den nordre mark beliggende ved siden af 

os skal gå to små heste at græsse, og der så 

i stedet lige pludselig går 12 goldkøer i 

stedet, stejler vi lidt. Lige ud for vores 

terrasse hvor vi sidder og griller og spiser her 

om sommeren. Køerne går 5 meter fra os og 

Ved etablering eller ændring af bl.a. nye 

stalde er der et afstandskrav på 15 m til 

offentlige veje og private fællesveje. 

Svendborg Kommune har opmålt afstanden 

fra kostalden til Ormstrupvej på luftfoto og 

vurderer, at der er ca. 15 m fra siden af 

kostalden til vejkanten. 

Svineri på det offentlige vejnet hører under 

politiet.  

Svendborg Kommune har dog hørt fra 

Langeland Kommune, at husdyrbruget ved 

transport af grovfoder til og fra oplag i mark 

benytter overkørsel, som vejmyndigheden 

ikke har givet tilladelse til. Det er derfor i 

denne tilladelse præciseret, at brug af nye 

overkørsler kræver tilladelse.  

Husdyrbrugloven indeholder krav til afstand 

fra husdyrbruget til bl.a. nabobeboelser, 

naboskel, m.m., og beregnede 

lugtgeneafstande skal overholdes. Disse krav 

er overholdt i forhold til Ormstrupvej 9. 

Husdyrbrugets ammoniakpåvirkning af 

omkringliggende natur – både indenfor 

internationale naturbeskyttelsesområder, 

fredede områder og natur beskyttet efter 

naturbeskyttelsesloven – er beregnet i det 

digitale ansøgningssystem, 

husdyrgodkendelse.dk, og beregningen 

viser, at påvirkningen ligger indenfor 

grænserne i husdyrbrugloven. Det ansøgte 

vurderes heller ikke at skade sårbare og 

sjældne dyre- og plantearter. På den 

baggrund kan kommunen ikke afvise det 

ansøgte.  
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de gør jo hvad de skal. Det lugter. Havde 

bedt om de ikke kunne fodre dem lidt 

længere væk fra os, men det er ikke sket. 

Køer er normalt nogle stille og fredsommelige 

skabninger og de har ikke givet anledning til 

andre problemer, men en snak over hegnet 

ville havde været godt. 

Det følgende har ikke direkte med sagen at 

gøre, men vi er af den opfattelse at 

ejendommen Ormstrupvej 9 sandsynligvis vil 

tabe så meget i værdi at det nærmest vil 

bliver usælgeligt. Hvem vil bo midt i en 

kvægfabrik. Vi burde have kompensation for 

denne forringelse. En forøgelse af en 

kompakt bygningsmasse på Pihlegården vil, 

undskyld udtrykket, nok komme til at fremstå 

som en lille udgave af Berlinmuren. 

Vi ønsker selvfølgelig de unge mennesker alt 

mulig held med deres landbrug, men vi vil 

også gerne kunne gå ud af døren om 

morgenen og trække vejret frit. 

Der er ikke i husdyrlovgivningen fastsat 

afstandskrav til etableringen af 

afgræsningsfolde til kvæg i forhold til 

enkeltliggende boliger i landzone. Dog må 

fodertrug, vandtrug og lignende ifølge 

husdyrgødningsbekendtgørelsens § 7, stk. 2 

ikke placeres indenfor 50 m af disse boliger. 

Afstanden udmåles til nærmeste punkt på 

boligen. 

Højden på den ansøgte nye staldbygning 

tillades til maksimalt 8,5 m. Den eksisterende 

miljøtilladelse fra juli 2018 giver tilladelse til 

en lidt mindre stald på samme placering og 

med en højde på op til 8,0 m. Svendborg 

Kommune vurderer fortsat, at byggeriet ikke 

vil være i strid med de landskabelige hensyn. 

Klagenævnet har i flere påklagede 

husdyrsager udtalt, at værdiforringelse af en 

nabos ejendom ikke er en relevant parameter 

i forbindelse med behandling af en 

husdyrgodkendelsessag. 

 

 


