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Miljøgodkendelse 
af slagtekyllingeproduktion omfattende 195 dyreenheder (DE) på ejendommen matrikel nr. 
23a og 23b., Svindinge By, Svindinge, beliggende Koledhusvej 3, 5853 Ørbæk (cvr-nr.: 
26590337). 
 
Sammendrag 
Med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens1 kap. 5, §33 gives miljøgodkendelse til landbrug 
med en årlig slagtekyllingeproduktion på:  
 
877500 slagtekyllinger til 32 dage eller en tilsvarende produktion af slagtekyllinger, sva-
rende til 195 DE.  
 
Godkendelsen omfatter hele ejendommen. Miljøgodkendt landbrug med slagtekyllingepro-
duktion har listebetegnelsen I101b, jf. godkendelsesbekendtgørelsen2. Godkendelsen 
bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato. 
 
Miljøgodkendelsen skal revurderes efter 8 år (IPPC-krav). I særlige tilfælde kan godken-
delsens vilkår tages op til revision tidligere jf. §§ 41 a og 41d i miljøbeskyttelsesloven. 
 

./. Forudsætningerne for godkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen 
findes i vedlagte ”Miljøteknisk redegørelse efter ansøgning om miljøgodkendelse af slag-
tekyllingeproduktion på ejendommen matrikel nr. 23a og 23b, Svindinge By, Svindinge be-
liggende Koledhusvej 3, 5853 Ørbæk”. Af 28. november 2007.  
 
Af ansøgningen fremgår, at der er aftale om udbringning af husdyrgødning på Ørbæk Lun-
de Gods, Ørbæklundevej 1, 5853 Ørbæk. Ørbæklunde Gods har jf. reglerne i husdyrgod-
kendelsesloven3 ansøgt om §16-godkendelse af dyrkningsarealerne med henblik på ud-
spredning af husdyrgødning. Da de i ansøgningen angivne aftalearealer vil blive omfattet 

                                                
1
 Bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer 

2
 Bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed, med senere ændringer 

3
 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 
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af en godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §16 omfatter denne kap.5-
godkendelse ikke aftalearealerne på Ørbæklunde Gods. 
 
Nyborg Kommunes afgørelse 
Nyborg Kommune godkender hermed ovennævnte slagtekyllingeproduktion på Koledhus-
vej 3, 5853 Ørbæk efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 33 på følgende vilkår: 
 
 

Vilkår 
 
1. Indretning og drift 
 
1.1 Slagtekyllingeproduktionen tillades drevet med et årligt 877500 stk. slagtekyllinger til 

32 dage eller en tilsvarende produktion af slagtekyllinger, svarende til maksimalt 195 
DE.   

1.2  Der må i staldanlægget maksimalt være 93600 stk. slagtekyllinger a` ca. 1,7 kg på 
stald ad gangen eller maksimalt 40 kg slagtekylling pr. m2 nettoproduktionsareal. 

1.3  Ejendommen skal i øvrigt drives i overensstemmelse med det ansøgte og som be-
skrevet i ”Miljøteknisk redegørelse efter ansøgning om miljøgodkendelse af slagtekyl-
lingeproduktion på ejendommen matrikel nr. 23a og 23b, Svindinge By, Svindinge 
beliggende Koledhusvej 3, 5853 Ørbæk”. af 19. november 2007.  

1.4 Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – 
også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godken-
delse. 

 
 
2. Støj 
 
2.1  Virksomhedens bidrag til støjniveauet ved nærmeste bolig må ikke overstige følgen-

de 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 
Maksimal 
værdi 
 

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 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågæl-
dende periode. 

 
 
3. Husdyrgødning og vaskevand 
 
3.1  Udspredningen af husdyrgødning skal følge anvisningerne i den obligatoriske gød-

ningsplan, som skal være tilpasset vilkårene i denne godkendelse.  
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3.2  Der skal altid foreligge dokumentation for at der kan disponeres over de nødvendige 
udspredningsarealer mindst 1 år frem i tiden. 

3.3 Ændring af udspredningsarealerne skal forud for ændringen gennemgå en fornyet 
vurdering hos kommunen. 

3.4 Vaskevand fra stalde, maskiner og lignende skal ledes til opsamlingsbeholder. 
 
 
4. Kvælstof  
 
4.1 Kommunen skal i forvejen foretage en vurdering, hvis der ønskes udbragt mere end 

15260 kg N i samlet mængde fra husdyrgødning, anden organisk gødning og/eller 
jordforbedringsmiddel. 

4.2 Det skal via det årlige gødningsregnskab og sædskifteplan fremgå, at N-normen re-
duceres med 6%, samt at der skal anvendes de anbefalede referencesædskæfter på 
arealerne (S2 og S4). Der kan alternativt anvendes sædskiftet S13 på alle udspred-
ningsarealer, reduktion af N-normen med 6% og et reduceret husdyrtryk på 1,2 
DE/ha 

4.3 Hvis der konstateres forhøjede nitratkoncentrationer i grundvandet under udspred-
ningsarealerne, skal der gennemføres yderligere nitratreducerende tiltag. 

 
 
5. Fosfor 
 
5.1 Der skal mindst hvert 5. år bestemmes fosfortal på et repræsentativt udsnit af ejede 

udspredningsarealer.  
5.2 Hvis Pt på enkeltmarker er over 6, skal der udarbejdes en handlingsplan der sikrer, 

at der ikke sker en overskudstilførsel af fosfor og som samtidig sikrer, at det ophobe-
de fosfor nedbringes. Handlingsplanen skal godkendes af kommunen. 

5.3 Kommunen skal i forvejen foretage en vurdering, hvis der ønskes udbragt mere end 
4200 kg P i samlet mængde fra husdyrgødning, anden organisk gødning og/eller 
jordforbedringsmiddel. 

5.4 Der skal løbende skal ske justeringer i driften når der foreligger ny viden/teknologi, 
der kan reducere fosforoverskuddet. 

 

6. Lugt 

 
6.1 Det skal ved hensigtsmæssig indretning og drift af staldanlægget sikres at driften ik-

ke giver anledning til væsentlige staldlugtgener i områder uden for ejendommens 
areal.  

6.2 Ventilationsanlæggene skal holdes rene og serviceres jævnligt så ydelsen er optimal. 
6.4  Der kan med henblik på vurdering af lugtstofemissionens størrelse stilles krav om 

lugtmåling, dog maksimalt 1 gang pr. år. Inden måling og beregning foretages skal 
undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen. 

6.5 Der skal gennemføres foranstaltninger til afhjælpning af lugtgener, såfremt der kon-
stateres gener, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige. 
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7. Affald 
 
7.1 Kadavere skal afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed og opbevares indtil af-

hentning på befæstet plads med kadaverkappe eller anden fast overdækning. 
7.2 Spildolie skal opbevares under tag, på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til klo-

ak, jord, vandløb eller grundvand og således, at der er en opsamlingskapacitet til en 
mængde svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder. 

 
 
8. Halmfyringsanlæg 
 
8.1 Støvudledningen skal være mindre end 300 mg pr. Nm3 tør røggas ved 10% ilt. 

CO-udledningen (Kulmonooxid) skal være mindre end 500 mg pr. Nm3 tør røggas 
ved 10% ilt *. 
* Grænseværdierne er timemiddelværdier og CO-værdien skal først overholdes 10 minutter 
efter optænding i koldt fyringsanlæg. 

8.2 Der må kun anvendes halm som brændsel i anlægget. 
8.3 Virksomheden skal mindst 1 gang om året få foretaget service på fyringsanlægget, 

for at kontrollere at styringsenhederne fungerer tilfredsstillende og dermed sikrer at 
der sker den bedst mulige udbrænding af røggassen. 

8.4 Asken fra fyringsanlægget skal enten udbringes på de marker hvorfra halmen stam-
mer eller afhændes som industriaffald.  

 
 
9. Øvrige forebyggende foranstaltninger 
 
9.1 Der skal gennemføres en effektiv fluebekæmpelse på ejendommen i overensstem-

melse med retningslinierne fra Statens Skadedyrlaboratorium. 
9.2 Håndtering af kemikalier på ejendommen skal ske på befæstet plads med afløb til 

opsamlingsbeholder. 
9.3 Arealerne på ejendommen omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige 

og fri for affald, foderrester m.v. således at støv- og lugtgener begrænses mest mu-
ligt, og der ikke opstår uhygiejniske forhold. 

9.4 Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af 
skadedyr (rotter m.v.). 

9.5 Sker der spild under transporten af husdyrgødning til udspredningsarealerne skal ve-
jen rengøres ved arbejdstids ophør. 

 
 
10. Tilsyn og kontrol 
 
10.1 Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes kan virksomheden maks. 

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 foreta-
ges skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen. 

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

 
 
11. Egenkontrol 
 
11.1 De udarbejdede gødnings- og markplaner skal sammen med anden dokumentation i 

form af kvitteringer, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed), 
effektivitetskontrolrapporter, slagteriafregninger m.v. opbevares i mindst 5 år og fore-
vises kommunen på forlangende. 

 

12. Ændringer på virksomheden 

 
12.1 Enhver væsentlig drifts-, indretnings- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes 

til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for 
ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse. 

 

Andre miljøregler 

I øvrigt henvises til at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfat-
tet af. Eksempelvis: 

• Kommunens regulativ for farligt affald, herunder krav om, at farligt affald til enhver tid 
transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinierne be-
skrevet i det gældende regulativ. 

• Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering 
samt pligten til at benytte en affaldstransportør, der er registreret hos kommunen. 

• Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f. eks. pligten til at afværge og fore-
bygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser der medfører væsentlig forurening samt 
pligten til at informere kommunen herom. 

• Farligt affald skal opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden 
mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Opbevaringspladsen skal 
indrettes, så at der kan opsamles spild, der svarer til rumindholdet af den største be-
holder. 

• Mindre spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles med eventuelt forurenet jord 
og opbevares og bortskaffes som farligt affald. 

• Ved større spild af olie eller kemikalier, som virksomheden ikke kan håndtere, skal der 
gives alarm på telefonnummer 112. 

• Kommunen skal altid underrettes hurtigst muligt ved større spild af olie eller kemikalier. 
 

Klagevejledning 

Der kan skriftligt klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelse. De klage-
berettigede er ud over nedenstående modtagere af kopi af afgørelsen, enhver med en in-
dividuel væsentlig interesse i afgørelsen. 
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Eventuel klage skal sendes til kommunen som sender den videre til Miljøklagenævnet. 
 
Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den 4. december 2007.  
 
Sidste frist for indgivelse af klage vil således være den 3. januar 2008 ved kontortids op-
hør. 
 
Virksomheden vil få besked hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over god-
kendelsen har ikke opsættende virkning medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 

• Embedslægeinstitutionen Syddanmark. Sorsigvej 35, 6760 Ribe. 
E-post: syd@sst.dk 

• Danmarks Naturfredningsforening. Masnæsøgade 20, 2100 København Ø 
E-post: dn@dn.dk  

• Danmarks Naturfredningsforening. Lokalafdeling Nyborg v. Else Klint. 
E-post: nyborg@dn.dk  

• Friluftsrådet v. Søren Larsen. Lykkedamsvej 92, 5300 Kerteminde.  
E-post: madsen-larsen@dadlnet.dk 

• Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N.  
E-post: info@ecocouncil.dk 

• Miljøcenter Odense. Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ. 
E-post: Post@ode.mim.dk 

• Danmarks Sportsfiskerforbund v. Frode Thorhauge, Bræbækvej 147, 5550 Lange-
skov.  
E-post: fth@kerteminde.dk 

 
 
  
Venlig hilsen 
 
 
 
Lotta Sandsgaard   
Gruppeleder, Natur og Miljø 
 

 
/Bo Clausen 
 Miljøsagsbehandler 

 
 


