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Vedr. ansøgning om §11-godkendelse til ændring af svineproduktionen på Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvr-nr.: 29024871
Nyborg Kommune modtog den 10. december 2008 ansøgning om
§11-godkendelse til ændring af dyreholdet på ovennævnte ejendom
efter reglerne i husdyrgodkendelsesloven1.

19-05-2010
Sagsid. 08/9047
Sagsansvarlig: bcl
Direkte tlf. 63337159

Af ansøgningen fremgår, at der søges om godkendelse til at omlægge
produktionen fra en årlig produktion af 16450 stk. smågrise (7,2-32
kg) og 1200 stk. slagtesvin (32-102 kg), svarende til 113 DE til en årlig
produktion af 4000 stk. smågrise (15-30 kg) og 4000 stk. slagtesvin
(30-105,3 kg), svarende til 122 DE.

Miljøvurdering
Kommunen har foretaget en vurdering af sagen. I forhold til produktionens afgivelse af lugt til omgivelserne har kommunen vurderet følgende.
Lugt
Det beregnede lugtgeneområde for den ansøgte produktion er 110 m.
For den eksisterende produktion er lugtgeneområdet beregnet til 113
m.
Afstanden til nærmeste nabobeboelse, Sentvedvej 24, som ikke ejes
af ansøger er 84 m. Der er ikke andre naboejendomme inden for det
beregnede geneområde. Lugtgeneområdet for den ansøgteproduktion
er indtegnet på nedenstående kortudsnit.
Der er tidligere, den 13. december 2006 meddelt lokaliseringsgodkendelse til udvidelse af produktionen på Sentvedvej 25. I den forbindelse blev det aftalt, at afkastene på staldafsnittene G, H og F skulle
forhøjes for at mindske risikoen for lugtgener ved de omboende. De
forhøjede afkast er etableret. Virkningen af de forhøjede afkast blev
ikke dokumenteret via en OML-beregning.
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Miljø- & Energiministeriets lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
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Åbningstider
Mandag-tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

9:30-15:00
LUKKET
9:30-16:30
9:30-13:00

Telefontid
Mandag-onsdag 9:00-15:00
Torsdag
9:00-16:30
Fredag
9:00-13:00

Det beregnede lugtgeneområde (113 m) for den ansøgte produktion

Der er tidligere den 2. maj 2007, fra beboerne på Sentvedvej 24, klaget over lugtgener fra produktionen på Sentvedvej 25. I den forbindelse blev der foretaget lugtobservationer omkring Sentvedvej 25. Disse
viste, at der kunne konstateres staldlugt op til 200 m fra staldanlægget. De aftalte forhøjede afkast var ikke etableret på dette tidspunkt.
Det kan således ikke udelukkes, at produktionen på Sentvedvej 25
allerede i dag kan give anledning til væsentlige lugtgener ved
Sentvedvej 24. Da den ansøgte produktion vil give anledning til samme lugtbidrag til omgivelserne som den eksisterende produktion vurderes det, at den vil give anledning til væsentlige lugtgener ved de
omboende.
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Kommunen udbad sig derfor i brev af 3. marts 2009 indsendt diverse
supplerende oplysninger, om blandt andet forslag til lugtreducerende
foranstaltninger, til den videre sagsbehandling. Der skulle således
indsendes forslag til etablering af lugtreducerende foranstaltninger,
der giver en væsentlig reduktion af risikoen for lugtgener ved de omboende. I dette tilfælde blev en 30% reduktion vurderet som tilstrækkelig.
Fristen for indsendelse af de supplerende oplysninger var den 10.
december 2009.
Nyborg Kommune har ved fristens udløb ikke modtaget de krævede
supplerende oplysninger til sagens videre behandling. Du har efterfølgende telefonisk oplyst, at du på baggrund af kravet om etablering af
lugtreducerende foranstaltninger, ikke agter at gennemføre den ansøgte ændring af produktionen.
Det vurderes derfor, at der på det foreliggende grundlag skal meddeles afslag til den ansøgte ændring af produktionen.

Afgørelse
Nyborg Kommune meddeler hermed afslag på ansøgningen af 10.
december 2008 om miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på ejendommen matr.nr. 18g Frørup By, Frørup beliggende
Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk.
Afgørelsen er meddelt i henhold til § 31 i husdyrgodkendelsesloven.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen Nyborg den
1. juni 2010.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet, jf. § 76 i husdyrgodkendelsesloven.
En eventuel klage skal være skriftlig. Den sendes til Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Nørrevoldgade 9, 5800 Nyborg, der
videresender den til Miljøklagenævnet ledsaget af det materiale, der
er indgået i miljøgodkendelsens behandling. Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger fra afgørelsens meddelelse. Hvis afgørelsen påklages får ansøger besked.
Klagefristen udløber den 29. juni 2010 kl. 15.
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Afgørelsen kan i øvrigt indbringes for domstolene indtil 6 måneder
efter den dato, hvor afgørelsen bliver offentliggjort, jf. husdyrgodkendelseslovens § 90.
På Nyborg Kommunes vegne den 25. maj 2010

Venlig hilsen
Birgit Sønderskov Weber
Gruppeleder Natur og Miljø

/ Bo Clausen
Miljøsagsbehandler
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