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Afgørelse om ikke-revurdering af miljøgodkendelsen på
Lindøvej 5, 5450 Otterup
Jeres ejendom på Lindøvej 5, 5450 Otterup har en miljøgodkendelse fra 1986
som blev revurderet den 12. december 2006.
I denne revurdering blev der sat nye vilkår. Nogle af disse vilkår blev ophævet
eller ændret af Klagenævnet den 16. april 2010 (MKN-100-00081).
En miljøgodkendelse skal jf. § 39 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen1
revurderes første gang efter 8 år og herefter hvert 10. år.
Ved en revurdering skal det vurderes om ikke-IE-husdyrbrug overholder
nugældende regler for Bedst Anvendelig Teknik (BAT) for ammoniakemission til
kategori 1 og 2 natur.
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Din ejendom skal således kun revurderes, hvis husdyrbruget ikke lever op til kravene om,
hvor meget ammoniak ejendommens drift må tilføre særligt sårbare naturområder.
Nordfyns Kommune har foretaget en vurdering af, om ejendommens drift påvirker sårbar
natur. Da det kun er særligt sårbare naturområder, vi skal vurdere påvirkningen på, kan
områderne godt ligge langt fra din ejendom.
Særligt sårbare naturområder benævnes kategori 1 og 2. På bilag 1 kan du se hvilke
naturområder vi har vurderet din ejendoms drifts ammoniakpåvirkning af.
Nordfyns Kommune har oprettet en scenarieberegning med skema nr. 208638 i
husdyrgodkendelse.dk, hvor staldens bruttoareal er anvendt. Det betyder, at
ammoniakpåvirkningen af naturen beregnes på ”worse case”. Beregningen viser, at der
ikke sker nogen påvirkning af natur ud over kravene jf. reglerne i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §25 og §26.
I nedenstående tabel kan du se din ejendoms påvirkningen af naturområderne.
Tabel 1: oversigt over naturområder og totaldeposition til områderne
Naturområde:
Kategori:
Påvirkning:
Krav, maks.:
Overdrev
Kategori 1 - nordøst
0,1 kg/ha/år
0,2 kg/ha/år
Overdrev
Kategori 1 - syd
0,0 kg/ha/år
1,0 kg/ha/år
Afgørelse
Nordfyns Kommune afgør på baggrund af ovenstående, jf. husdyrgodkendelsens § 39,
stk.2, at miljøgodkendelsen på Lindøvej 5, 5450 Otterup, ikke skal revurderes pr. 2018.

Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1380 af 30.
november 2017
1
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De vilkår, der gælder for ejendommen, ændres ikke med denne afgørelse og er derfor
stadig gældende. Det betyder at miljøgodkendelse og revurdering i 2006, anmeldelsen i
2015 og afgørelse i Klagenævnet med fastsættelse og ændring af vilkår i 2010, samt
klagenævnsafgørelse i 2017 tilsammen giver de vilkår, som bedriften skal leve op til.
Vilkårene fremgår af bilag 2.
Nordfyns Kommune kan tage miljøgodkendelsen op til revurdering i år 2028.
Revurderingen vil blive foretaget efter de lovkrav, der gælder på revurderingstidspunktet.
Klagemuligheder
Ovenstående afgørelse kan jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 62 ikke
påklages.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Kommunens hjemmeside
https://www.nordfynskommune.dk/offentliggørelser og på Digital Miljøadministration
(http://dma.mst.dk ) fra 4. december 2018.

Har du spørgsmål er I velkommen til at kontakte mig.
Venlig hilsen
Mette Skjold Sørensen
Miljøsagsbehandler
Direkte tlf. 64828622
mss@nordfynskommune.dk
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Bilag 1 Placering af kategori 1- og 2- natur.

Nordøst for ejendommen er nærmeste katetori 1-naturområde placeret.
Syd for ejendommen er nærmeste kategori 2-naturområde placeret.
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Bilag 2. Vilkår for svineproduktionen på Lindøvej 5, 5450 Otterup
I husdyrbrugloven nr. 1020 af 6. juli 2017 er det bestemt, at arealvilkår i eksisterende
miljøgodkendelser udgår og reguleres efter lovsatte regler. Det eksisterende vilkår om
arealer er derfor udgået og fremgår som overstreget i nedenstående vilkårsliste.
Vilkår
1.
Indretning og drift
1.1

Ejendommen drives i overensstemmelse med det ansøgte, det der er beskrevet i
Miljøteknisk Redegørelse af 30. august 2006. (samt afgørelse ved Klagenævnet
MKN-100-00081, anmeldelse af 10. februar 2015 og afgørelse nr. NMK-1000923)

1.2

Ejendommens tilladte produktion er 620 årssøer, 13.800 smågrise (7,2-32 kg) og
4.218 slagtesvin (31-107 kg) pr. år svarende til 316,2 DE.

1.3

De vilkår der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget
med den pågældende del af driften.

2.

Støj

2.1

Virksomhedens bidrag til støjniveauet ved nærmeste bolig må ikke over- stige
følgende værdier:
Mandag-fredag
kl. 7-18 (8 timer)
Lørdag
kl. 7-14 (7 timer)

Alle dage
Alle dage
Alle dage kl. 22-7
kl. 18-22 (1 time) kl. 22-7 (/« time) Maksimalværdi
Lørdag
kl. 14-18 (4 timer)
Søn- og helligdage
kl. 7-18 (8 timer)

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) (re. 20 Pa). Tallene i parenteserne angiver
midlingstiden inden for den pågældende periode.
Værdierne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A). Dette
gælder dog ikke for almindelig brug af landbrugsredskaber til drift af ejendommens
jorder, men primært for de stationære anlæg så som ventilatorer, gyllepumper mm.
Om natten må der ikke forekomme højere spidsværdier end 55 dB(A)
2.2

Ventilatorer, pumper og lignende skal vedligeholdes og tilses jævnligt, dog mindst
en gang årligt, således at der ikke opstår unødig mekanisk støj.

3.

Lugt og støv

3.1

Det skal ved hensigtsmæssig indretning og drift af staldanlæggene sikres at driften
ikke giver anledning til væsentlige staldlugtgener i områder uden for ejendommens
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areal
3.2

Der skal gennemføres foranstaltninger til afhjælpning af lugtgener, såfremt der
konstateres lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige. I
sådanne tilfælde skal der til tilsynsmyndigheden ind- sendes og gennemføres en
handlingsplan for lugtreduktion. Planen skal godkendes af tilsynsmyndigheden forud
for gennemførelse.

3.3

Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.

3.5

Til imødegåelse af lugtgener fra staldventilation skal ventilationsanlæg og afkast
vedligeholdes og rengøres jævnligt. Hvis der opstår lugtgener fra staldventilationen
kan kommunalbestyrelsen påbyde afhjælpende foranstaltninger.

3.6

Ventilationen i slagtesvinestaldene skal være udskiftet, så den svarer til
beskrivelsen i Miljøteknisk Redegørelse inden 1 år fra revurderingen.
Virksomheden skal inden 1. maj 2011 fremsende en OML-beregning til Nordfyns
Kommune, der dokumenterer effekten af de planlagte og gennemførte ændringer
af ejendommens ventilationssystem og afkast. Hvis OML-beregningen viser, at
der fortsat er boliger i samlet bebyggelse beliggende inden for geneafstand
GK II, skal der senest 3 måneder herefter fremsendes en redegørelse til
kommunen, der belyser, i hvilket omfang det er teknisk og økonomisk muligt
at reducere lugtgenerne fra stalden yderligere. Nordfyns Kommune træffer på
baggrund af denne redegørelse afgørelse med henblik på at reducere
lugtgenerne.
Vilkåret er præciseret i Klagenævnets afgørelse af 30. juni 2018 NMK-10-00923:







Lugten ved ejendommen Lindøvej 6, 5450 Otterup, skal reduceres med
minimum 50 % af lugtkoncentrationen fra den anmeldte produktion af 10.
februar 2015 (vilkår 1.2). Ejendommen er den nærmeste nabo, som udløser
samlet bebyggelse.
Lugtkoncentrationen ved ejendommen Lindøvej 6, 5450 Otterup, beliggende
115 m fra lugtcentrum må maksimalt være 6 LE/m3 med skarp tolkning
(lugtcentrum er udpeget i OML-beregningerne i afgørelsen).
Lugtkoncentrationen med skarp tolkning må maksimalt være 3 LE/m3 ved
maksimalt 240 m fra lugtcentrum.

Anvendes teknik til at reducerer lugten, skal teknologien være almindelig
anerkendt og afprøvet.
Fristen for at overholde den påbudte reduktion af produktionens lugtbidrag sættes
til 1 år fra meddelelsen af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelsen i sag
NMK.10-00923 (fristen er 1. juli 2019).
Senest 5 måneder efter meddelelsen af Miljø- og Fødevareklagenævnets
afgørelsen skal ejeren indsende redegørelse til kommunen, hvor følgende
fremgår:
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Hvilke tiltag der vil blive anvendt til at reducerer lugten.
Dokumentation for, at lugten med de valgte tiltag, vil blive reduceret i



overensstemmelse med påbuddet. Herunder skal der indsendes OMLberegninger med baggrundsdata.
En plan for hvordan anvendelsen af de ønskede tiltag kan overholde den
samlede frist på 1 år.

Kommunen skal godkende det ønskede tiltag og godkende dokumentation for
effekten af tiltaget, inden tiltaget sættes i værk.
Senest 1 år fra meddelelsen af Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse skal
ejerne indsende dokumentation for, at påbuddet er overholdt.
Implementering af teknik kan føre til ændringer på husdyrbruget, som er
godkendelsespligtige.
3.7

Der etableres overbrusning i stald 2 inden 1. juli 2010.

3.8

Der skal holdes en god hygiejnestandard i staldene med vask af staldafsnit og
ventilationsanlæg efter hvert hold grise/svin. Vaskevand skal ledes til
gyllebeholder. I øvrigt skal udenomsarealerne renholdes. Stier samt foderarealer
skal holdes tørre, dyrene skal holdes rene, støv- og smudsbelægning i
stalden skal fjernes og fodringssystemer skal holdes rene.

4.

Husdyrgødning og vaskevand

4.1

Udspredningen af husdyrgødning skal følge anvisningerne i de obligatoriske markog gødningsplaner som skal være tilpasset vilkårene i denne godkendelse.
Vaskevand fra stalde, maskiner o. lign. skal ledes til opsamlingsbeholder.

4.2

Der skal ske en sikring af flydelag i gyllekanalerne eller en hyppig udslusning.

5.

Kvælstof og fosfor

5.1

Der skal anvendes proteinoptimeret fodring.
Der skal anvendes fasefodring, og foderblandinger skal være tilsat fytase.
Desuden skal der anvendes foder med højt fordøjelige fosforkilder.

5.2

Forbedringer i fodringen skal fremgå af bedriftens gødningsregnskab og skal
dokumenteres f.eks. ved hjælp af effektivitetskontrol, foderkontrol, ajour- førte
foderplaner og/eller afregninger for køb og salg.

5.4

Virksomheden skal ved indretning og drift af staldanlæggene søge at
ammoniakfordampningen fra staldanlæggene minimeres.

6.

Øvrige forebyggende foranstaltninger

6.1

Overalt på virksomheden foretages jævnligt og efter behov en effektiv
fluebekæmpelse ioverensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratorium
senest fastsatte retningslinjer.
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6.2

Kadavere skal opbevares på befæstet plads med kadaverkappe eller anden fast
overdækning.

7.

Affald

7.1

Virksomhedens medicinaffald, veterinært affald m.v. skal opbevares utilgængeligt
for uvedkommende.

7.2

Arealerne omkring bygningerne og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for
affald, foderrester m.v.

8.

Tilsyn og kontrol

8.1

Som dokumentation for at godkendelsens vilkår nr. 2 om støj overholdes kan
virksomheden 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende:
Måling eller beregning af støj. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et
firma der er godkendt til det af Miljøstyrelsen.
Inden måling og beregning foretages skal undersøgelsesprogrammet godkendes
af kommunen.

8.2

Med mindre andet aftales med kommunen skal målinger og beregninger udføres
efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger:
Nr. 2/2001: ”Luftvejledningen"
Nr. 6/1984: "Måling af ekstern støj fra virksomheder”
Nr. 5/1993: ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder" Nr. 4/1997:
"Godkendelse af husdyrbrug, 2. udgave”

8.3

Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår
overskrides, skal virksomheden indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af
afhjælpende foranstaltninger, til kommunens godkendelse.

9.

Olietanke

9.1

Etablering og drift af 1) den nye tank og rørsystem til oliefyr og 2) tank til olieovn er
omfattet af vilkår nævnt i appendix A. (olietankbekendtgørelsen)

10.

Egenkontrol

10.1

Dokumentation i form af kvitteringer, indkøbte grise, eventuelt videresalg og
slagteriafregninger, sædskifte- og gødningsplaner/regnskaber,
næringsstofregnskaber, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1års
varighed) m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende.
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10.2

Til dokumentation for overholdelse af vilkår 1.2 skal slagteriafregninger og andre
kvitteringer for afsatte dyr opbevares og fremvises på forlangende.
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