
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tillæg til eksisterende §12
ejendommen matr.nr. 21f m.fl.
beliggende Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk, cvr
28062346 
 
Indledning 
Der er den 28. august 2009 på ejendommen meddelt miljøgodkende
se efter husdyrgodkendelseslovens §12  til en kvægproduktion med 
387 stk.  årskøer, 70 stk. opdræt (6 måneder til kælvning) og 283 stk. 
småkalve (0-6 mdr).  Godkendelsen omfattede desuden udspredning 
af husdyrgødning på 285 ha ejede og forpagtede dyrknings
udvidelse af staldanlægget, etablering af nye plansiloer, et nyt mælk
rum og af 2 stk. gyllebeholdere på hver 4000 m

Godkendelsen blev påklaget til Miljøklagenævnet af Danmarks Natu
fredningsforening, samt af nogle af de omboende
ringen af de to gyllebeholdere i det åbne land uhensigtsmæssig 
hold til varetagelsen af de landskabelige interesser
naboer. Ejner og Lars Christoffersen tog derfor kontakt til DN 
andre klagere for at få skabt en løsning, så de ville frafalde klagen. 
DN og de øvrige klagere accepterede, at t
opbevaringen af gylle i stedet 
produktionsanlægget på Kildegårdsvej 1. De
ge om en placering af en gyllebeholder i tilknytning til produktionsa
lægget på Kildegårdsvej. DN og de øvrige klagere har 
dette trukket deres klage over kommunens meddelelse af godkende
sen. 

Nyborg Kommune har derfor den 1. juni 2010 modtaget ansøgning fra 
Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen, Kilde
Ørbæk om etablering af en 6000 m
knytning til eksisterende bygninger. Nedenstående luftfoto viser den 
ansøgte placering af gyllebeholderen.

I forhold til ovenstående miljøgodkendelse afløser den aktuelle a
søgning godkendelsen til etablering af de 2 stk. gyllebeholdere på 
hver 4000 m3 i det åbne land. 

Diameteren på beholderen er ca. 30 m. Den etableres med grå 5 m 
høje betonelementer. Overdækningen vil være fast teltoverdækning. 

Kildegård I/S v. Ejner og Lars Christoffersen
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Der er den 28. august 2009 på ejendommen meddelt miljøgodkendel-
se efter husdyrgodkendelseslovens §12  til en kvægproduktion med 
387 stk.  årskøer, 70 stk. opdræt (6 måneder til kælvning) og 283 stk. 

6 mdr).  Godkendelsen omfattede desuden udspredning 
af husdyrgødning på 285 ha ejede og forpagtede dyrkningsarealer, en 

af staldanlægget, etablering af nye plansiloer, et nyt mælke-
og af 2 stk. gyllebeholdere på hver 4000 m3 i det åbne land. 

Godkendelsen blev påklaget til Miljøklagenævnet af Danmarks Natur-
samt af nogle af de omboende, da de fandt place-

ringen af de to gyllebeholdere i det åbne land uhensigtsmæssig i for-
hold til varetagelsen af de landskabelige interesser og hensynet til 

. Ejner og Lars Christoffersen tog derfor kontakt til DN og de 
skabt en løsning, så de ville frafalde klagen.  

accepterede, at trække deres klage, hvis 
i stedet sker i beholdere etableret i tilknytning til 

produktionsanlægget på Kildegårdsvej 1. De to parter blev derfor eni-
ge om en placering af en gyllebeholder i tilknytning til produktionsan-

DN og de øvrige klagere har på baggrund af 
dette trukket deres klage over kommunens meddelelse af godkendel-
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knytning til eksisterende bygninger. Nedenstående luftfoto viser den 
ansøgte placering af gyllebeholderen. 

I forhold til ovenstående miljøgodkendelse afløser den aktuelle an-
gning godkendelsen til etablering af de 2 stk. gyllebeholdere på 

i det åbne land.  

Diameteren på beholderen er ca. 30 m. Den etableres med grå 5 m 
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Betonelementerne nedgraves, så de på det laveste sted kun rager 1,5 
m over terræn. Beholderen inklusive teltoverdækningen vil således 
have en højde på ca. 8 m over terræn. Højden af kostalden er ca. 9 m 
over terræn.  

Der vil omkring gyllebeholderen blive etableret en beplantet jordvold.  
Beplantningen vil blive etableret som et 3-rækket læhegn med 
egnstypiske arter. 

 

Oversigt over den ansøgte gyllebeholders og beplantet jordvolds placering i 
forhold til eksisterende produktionsanlæg. 

Kommunen har foretaget en indledende vurdering af det indsendte i 
forhold til husdyrgodkendelseslovens bestemmelser1. Jf. denne skal 
kommunen foretage en vurdering af beholderens placering i forhold til 
gældende regler på området, samt en konkret vurdering af virkningen 
i landskabet. Der skal desuden foretages en vurdering af hvorvidt den 
giver anledning til forøget risiko for forurening, herunder gener for de 
omboende. 
 
 

Miljøvurdering 
Varetagelse af hensynet til landskab 
Den ansøgte gyllebeholders ligger inden for større sammenhængen-
de landskabsområde. Inden for disse kan der kun etableres større 
tekniske anlæg, hvis hensynet til bevaring af landskabsværdierne kan 
løses på tilfredsstillende vis. Som det fremgår af ovenstående ligger 
den ansøgte gyllebeholder i tilknytning til eksisterende bygninger på 
ejendommen. Beholderen anses desuden at være produktionsmæs-

                                            
1
 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 
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sig nødvendig for driften af ejendommen. Det vurderes, at husdyrgod-
kendelseslovens afstandskrav, jf. kap.2 overholdes ved den valgte 
placering af beholderen.  

Det vurderes også, da den største højde på beholderen ikke vil over-
stige højden på omgivende bygninger og da der etableres en beplan-
tet jordvold omkring beholderen, at den ikke at have væsentlig negativ 
påvirkning af landskabet. På nedenstående fotos er vist produktions-
anlægget som det fremstår i dag og som det vil fremstå efter etable-
ring af den ansøgte gyllebeholder. 

 

 

Visualisering af virkningen af placeringen af den ansøgte gyllebeholder med 
vold/beplantning i forhold til eksisterende produktionsanlæg set fra Regisse-
vej. 
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Snittegning set fra Regissevej med placering af ansøgt gyllebeholder i forhold 
til terræn og eksisterende produktionsanlæg. 

For at sikre, at den ansøgte gyllebeholder ikke vil give anledning til en 
væsentlig negativ påvirkning af landskabet skal der stilles vilkår om, at 
gyllebeholderen placeres i tilknytning til eksisterende produktionsan-
læg i overensstemmelse med ovenstående snittegning og oversigts-
kort side 2. Der skal desuden stilles vilkår om, at der omkring gyllebe-
holderen skal etableres en jordvold med beplantning, svarende til 
oversigtskortet side 2. Beplantningen på jordvolden skal være mini-
mum 3-rækket og bestå af egnstypiske arter. Jordvolden og beplant-
ningen skal være etableret senest 1 år efter opførelsen af gyllebehol-
deren.  

 

Forurening og gener 

Omboende 
Afstanden fra den ansøgte gyllebeholder til nærmeste nabobeboelse 
(Regissevej 9) er ca. 250 m og til nærmeste byzone (Frørup) ca. 1000 
m. Det vurderes, at den, når den etableres med fast teltoverdækning 
og i øvrigt drives i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendt-
gørelsens regler drift af gyllebeholdere ikke vil give anledning til gener 
ved de omboende. 
 
Natur 
Beskyttet natur omkring produktionsanlægget er beskrevet i godken-
delsen fra 28. august 2009. Det vurderes, at etableringen af gyllebe-
holderen i tilknytning til produktionsanlægget fortsat ikke vil give an-
ledning til nogen merbelastning med ammoniak af den omliggende 
beskyttede natur, samt at tålegrænserne for dem fortsat ikke er over-
skredet. Det vurderes derfor samlet, at placeringen af gyllebeholderen 
i tilknytning til produktionsanlægget ikke vil at have væsentlige negati-
ve konsekvenser for de omliggende beskyttede naturområder. Der 
skal derfor alene stilles vilkår om etablering af fast, tæt teltoverdæk-
ning af gyllebeholderen. 

 
Produktion og opbevaring af husdyrgødning 
Gødningssystemet er gylle og dybstrøelse. Ejendommens samlede 
opbevaringskapacitet til gylle, vaskevand m.v. efter etablering af den 
ansøgte gyllebeholder være 9500 m3 .  
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Produktionen af flydende husdyrgødning inklusive spildevand og vand 
fra befæstede arealer er ca. 10700 m3/år. Dette giver en samlet opbe-
varingskapacitet til flydende husdyrgødning på ca. 10,7 måneder.  
 
Dette er i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens2 
regler vedrørende opbevaringskapacitet. Jf. denne skal der på en 
ejendom være mindst 9 måneders opbevaringskapacitet til opbeva-
ring af flydende husdyrgødning. Kvægbrug hvor mindst 2/3 af dyreen-
hederne udgøres af kvæg, og hvor dyrene går ude i sommerhalvåret 
kan dog nøjes med 7 måneders opbevaringskapacitet. Da kvæget på 
virksomheden ikke går ude i sommerhalvåret skal der være mindst 9 
måneders opbevaringskapacitet. 

Der vurderes derfor, at der efter gennemførelse af det ansøgte projekt 
er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen. Der skal derfor 
stilles vilkår om, at der skal være mindst 9 måneders kapacitet til op-
bevaring af flydende husdyrgødning m.v. på virksomheden. 

 
Transport 
Med hensyn til trafikale forhold ved transport af gylle vurderes det, at 
den ansøgte placering af gyllebeholderen ikke vil medføre en ændring 
i antallet af gylletransporter til og fra ejendommen i forhold til det op-
rindeligt godkendte. Af godkendelsen fremgår, at antallet af gylle-
transporter fra produktionsanlægget ikke vil blive forøget, da der vil 
blive anvendt større gyllevogne i ansøgt drift end i nudriften.  Af den 
tidligere ansøgning fremgik, at transporten af gylle til de to gyllebehol-
dere i det åbne land ville ske med lukkede lastbiler. Det var derfor 
kommunens vurdering, at transporten af gylle derfor ikke ville give 
anledning til gener for de omboende. 

I forhold til den aktuelle ansøgning om etablering af gyllebeholderen i 
tilknytning til produktionsanlægget er det kommunens vurdering, at 
der for at mindske risikoen for gener ved de omboende i forbindelse 
med transport af gylle, skal stilles vilkår om, at  transport af gylle til 
den del af udspredningsarealet, der ligger mere end 5 km fra produk-
tionsanlægget skal ske i lukkede vogne.  
 

Offentlighed 
Der er i forbindelse med den ansøgte gyllebeholder foretaget partshø-
ring af beboere på ejendomme inden for en radius af 500 m fra pro-
duktionsanlægget – i alt 5 ejendomme. Der er ikke indkommet be-
mærkninger fra nogen af de partshørte 
 

 

                                            
2
 Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 

dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. 
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Renere teknologi (BAT) 
Af ansøgningen fremgår, at gyllebeholderen etableres med fast telt-
overdækning. Denne type overdækning er optaget på Miljøstyrelsens 
teknologiliste, der er en liste over miljøteknologi som har en dokumen-
teret miljøeffekt og er driftssikker. Således giver fast overdækning ca. 
50% reduktion af ammoniaktabet fra gyllebeholdere i forhold til tabet 
fra gyllebeholdere med naturligt flydelag. 

Det er kommunens vurdering, at kravet om anvendelse af BAT i for-
bindelse med etablering af gyllebeholderen er opfyldt. Der skal derfor 
stilles vilkår om, at gyllebeholderen etableres med tæt fast teltover-
dækning. 

 

Afgørelse 
Nyborg Kommune godkender hermed opførelse af en 6000 m3 gylle-
beholder på  landbrugsejendommen matr.nr. 21f m.fl. Svindinge By, 
Svindinge, beliggende Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk, cvr-nr.: 
28062346, da det samlet vurderes, at den kan etableres, så den ikke 
giver anledning til en væsentlig væsentlig forøget forurening eller en 
væsentlig negativ påvirkning af landskabet. 

Afgørelsen meddeles i henhold til §12 i husdyrloven, som tillæg til den 
eksisterende godkendelse af 28.august 2009. I forhold til denne aflø-
ser tillægget  godkendelsen til etablering af de 2 stk. gyllebeholdere 
på hver 4000 m3 i det åbne land.  

Tillægget til godkendelsen bortfalder, hvis det ikke er udnyttet inden 2 
år fra dato. 

Virksomhedens miljøgodkendelse fra 2009 inkl. tillæg skal, jf. husdyr-
godkendelseslovens § 41, 8 år efter meddelelse af godkendelse tages 
op til revurdering. Godkendelsen skal derfor revurderes i 2017. 

Tillægget til miljøgodkendelsen meddeles på, at følgende vilkår over-
holdes (I forhold til godkendelsen af 28. august 2009 erstatter neden-
stående  vilkår mærket med * vilkår i godkendelsen. Desuden udgår 
vilkår 2.6 og 2.7 af godkendelsen): 
 
 

Vilkår for tillæg til godkendelse  
2.5*  Gyllebeholderen skal etableres med tæt fast teltoverdækning. 

2.8*  Transport af gylle til den del af udspredningsarealet, der ligger 
mere end 5 km fra produktionsanlægget skal ske i lukkede vog-
ne.  

6.3  Gyllebeholderen placeres i tilknytning til eksisterende produkti-
onsanlæg i overensstemmelse med oversigtskortet side 2 og 
snittegningen side 4.  
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6.4  Der skal omkring gyllebeholderen etableres en jordvold med be-
plantning, svarende til oversigtskortet side 2.  

6.5 Beplantningen på jordvolden omkring gyllebeholderen skal være 
minimum 3-rækket og bestå af egnstypiske arter. Jordvolden og 
beplantningen skal være etableret senest 1 år efter opførelsen af 
gyllebeholderen.  

 

Klagevejledning 
Miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen Ny-
borg den 18. december 2010. 

Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet, jf. § 76 i husdyrgod-
kendelsesloven. 

En eventuel klage skal være skriftlig. Den sendes til Nyborg Kommu-
ne, 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 kom-
munen i hænde senest 4 uger fra afgørelsens meddelelse. Hvis afgø-
relsen påklages får ansøger besked.  

Klagefristen udløber den 17. januar 2011 kl. 15. 

Afgørelsen kan i øvrigt indbringes for domstolene indtil 6 måneder 
efter den dato, hvor afgørelsen bliver offentliggjort, jf. husdyrgodken-
delseslovens § 90. 
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Kopi af afgørelsen sendes til: 

• Miljøministeriet, Miljøcenter Odense. E-post: Post@ode.mim.dk 

• Sundhedsstyrelsen. E-post: syd@sst.dk 
• Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N.  

E-post: husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening. Masnedøgade 20, 2100 

København Ø 
E-post: dn@dn.dk 

• Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Frede-
ricia  

• E-post: mail@dkfisk.dk  
• Ferskvandsfiskeriforeningen, v/Niels Barslund,  

E-post: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund. Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. 

E-post: jkt@sportsfiskerforbundet.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, miljøkoordinator for Nyborg 

Kommune Frode Thorhauge. E-post. f.thorhauge@newmail.dk 

• Dansk Ornitologisk Forening, E-post: natur@dof.dk 
• Max Jakobsen, Dræby Fedvej 539, 5330 Munkebo 

E-post: mjb@maxjakobsen.eu 

• Jørn og Maja Hansen. Kildegårdsvej 2, 5853 Ørbæk 
• Dorte og Gitte Jansen, Regissevej 7, 5853 Ørbæk 
• Julian Gallagher og Sussanne Vendelbo, Regissevej 9, 5853 

Ørbæk 

• Helle Lange, Rasmus Lange og Klaus Lund, Regissevej 10, 
5853 Ørbæk 

• Rasmus Andersen, Regissevej 8, 5853 Ørbæk 

• Kjed og Kirsten Hansen, Regissevej 12, 5853 Ørbæk 
 
 
 


