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Tillæg til eksisterende kap. 5-godkendelse på ejendommen Skovgård, matr.nr. 33a 
Svindinge By, Svindinge, beliggende Bredemistevej 1B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.: 2514 
9122 
 

Nyborg Kommune har den 2. august 2007 modtaget ansøgning om etablering af en 5531 
m3 gyllebeholder på ovennævnte ejendom. Gyllebeholderen forsynes med fast teltover-
dækning og placeres i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse. Diameteren på be-
holderen er 36,82 m. Den etableres med grå 5 m høje betonelementer og en grå teltdug. 
Betonelementerne graves ca. 3 m i jorden. Højeste punkt af beholderen (midten) inkl. telt-
overdækning over terræn bliver ca. 9 m. Den eksisterende gyllelagune på 2500 m3 vil her 
efter alene blive benyttet til opbevaring af spildevand fra vask af maskiner, malkerobotter, 
opsamling fra ensilageplads og regnvand fra befæstede arealer m.v. Der sker ingen æn-
dringer af dyreholdet i forbindelse med det ansøgte. 

 
Der er i 2004 meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap.5 til en kvæg-
produktion med 260 stk.  malkekøer og 280 stk. opdræt, svarende til 394 DE. Fyns amt 
meddelte i den forbindelse den 31. marts 2004, at der ikke skulle udarbejdes regionplan-
retningslinier med tilhørende VVM-redegørelse for projektet.  
 
Nedenstående miljøvurdering af det ansøgte er foretaget på baggrund af reglerne i hus-
dyrgodkendelsesloven1 og husdyrgødningsbekendtgørelsen2. 
 

                                                
1 Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 
2
 Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug for mere end 3 dyreenheder, ensilage m.v. 
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Side 2 

Miljøvurdering 
 
Varetagelse af hensynet til landskab 
Den ansøgte gyllebeholders beliggenhed fremgår af nedenstående kortudsnit. 
 
Ejendommen er beliggende i landzone indenfor skovbyggelinien til skovområdet Brede-
miste. Generelt vedrørende skovbyggelinien gælder, at der i zonen indenfor skovbyggelin-
jen ikke må placeres bebyggelse som for eksempel bygninger, skure, campingvogne og 
master. Driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervet, er ikke om-
fattet af forbudet.  
 

Ansøgt gyllebeholder

Skovbyggelinie

§ 3-sø

Bredemiste - fredskov

 
Som det fremgår ligger den ansøgte gyllebeholder i tilknytning til eksisterende bygninger 
på ejendommen. Højeste bygning på ejendommen er kostalden på 4000 m2 ud mod vejen 
med 11,5 m til kip. Højden til kip på dybstrøelsesstalden umiddelbart ved siden af den an-
søgte beholder er 8,5 m. Med en største højde på ca. 9 m over terræn ved midten af be-
holderen og en diameter på ca. 37 m vurderes det, at den ansøgte beholder ikke vil kom-
me til at virke dominerende i forhold til den eksisterende bygningsmasse. 
 
Det vurderes, at husdyrgodkendelseslovens afstandskrav, jf. kap.2, overholdes ved den 
valgte placering af beholderen. 
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Med hensyn til ejendommens beliggenhed i større sammenhængende landskabsområder, 
så gælder for disse i Fyns Amts regionplan 2005 -, ”de anses for sårbare overfor større 
tekniske anlæg og bør derfor især friholdes for sådanne anlæg med mindre hensynet til 
bevaring af landskabsværdierne kan løses på tilfredsstillende vis”. 
 

Forslag til beplantning

Bredemistevej

Bredemistevej

Bredemistevej

Bredemistevej

Bredemistevej

Bredemistevej

Bredemistevej

Bredemistevej

Bredemistevej
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Det vurderes, at ejendommen med den udvikling den har gennemgået de senere år påvir-
ker landskabet negativt. Da gyllebeholderen imidlertid anses som produktionsmæssig 
nødvendig og da den opføres i tilknytning til eksisterende bygninger vurderes det, at der 
kan meddeles godkendelse til den. Der skal, for at modvirke produktionsanlæggets samle-
de påvirkning af landskabet, stilles vilkår om etablering af beplantning omkring ejendom-
men. Beplantningens udstrækning fremgår af ovenstående kortudsnit. Ved at føre be-
plantningen helt frem til Bredemistevej vurderes det, at produktionsanlæggets domineren-
de virkning i landskabet vil mindskes. Beplantningen skal anlægges som et mindst 3-
rækket hegn bestående af egnstypiske arter og skal være etableret senest 1 år efter med-
delelsen af tillægget til kap.5-godkendelsen. 
 
Forurening og gener 
 
Afstanden fra den ansøgte gyllebeholder til nærmeste nabobeboelse er ca. 260 m og til 
nærmeste byzone (Svindinge) ca. 1,4 km.  
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Afstanden til nærmeste højt målsatte naturområde (B-målsat) er ca. 2,5 km. 
 
Da afstandene til nærmeste naboer, byzone og højt målsat naturområde er relativt store, 
da den etableres med fast overdækning og da den erstatter den eksisterende gyllelagune 
med hensyn til opbevaring af gylle vurderes det at den ikke vil give anledning til forøget 
forurening eller gener. Der vil derfor ikke blive stillet særlige vilkår vedrørende forurening 
og gener fra gyllebeholderen. 
 
Offentlighed 
 
Da den ansøgte gyllebeholder vurderes ikke at give anledning til miljøpåvirkning vil der, jf.  
husdyrgodkendelseslovens §55, stk. 1 kun blive foretaget en offentliggørelse af kommu-
nens afgørelse i dagspressen.  
 
Afgørelse 
 
Nyborg Kommune godkender hermed opførelse af en 5531 m3 gyllebeholder på  land-
brugsejendommen Skovgård, matr.nr. 33a Svindinge By, Svindinge, beliggende Brede-
mistevej 1B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.: 25149122, da det samlet vurderes, at den kan etable-
res, så den ikke giver anledning til forøget forurening eller en uhensigtsmæssig landskabe-
lig påvirkning. 
 
Der er i 2004 meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kap.5 til en kvæg-
produktion med 260 stk.  malkekøer og 280 stk. opdræt, svarende til 394 DE. Denne afgø-
relse meddeles derfor i henhold til §12 i husdyrloven, som tillæg til den eksisterende god-
kendelse.  
 
Tillægget til godkendelsen bortfalder, hvis det ikke er udnyttet inden 2 år fra dato. 
 
Virksomhedens miljøgodkendelse fra 2004 inkl. tillæg skal, jf. husdyrgodkendelseslovens 
§ 41, 8 år efter meddelelse af godkendelse tages op til revurdering. Godkendelsen skal 
derfor revurderes i 2012. 
 
Tillægget til miljøgodkendelsen meddeles på at følgende vilkår 1.3 overholdes: 
 
Vilkår for tillæg til godkendelse  
 
1.3 Der skal etableres en beplantning omkring ejendommen, svarende til det forslag til 

beplantning, der fremgår af miljøvurderingens kortudsnit side 3. Beplantningen skal 
anlægges som et mindst 3-rækket hegn bestående af egnstypiske arter og skal være 
etableret senest 1 år efter meddelelsen af tillægget til kap.5-godkendelsen. 

 
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 Lokalavisen den 30. oktober 2007. 
 
Sidste frist for indgivelse af klage vil således være den 27. november ved kontortids ophør. 
 
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 

• Fyns Statsskovdistrikt. Sollerupvej 22, 5600 Fåborg. 
E-post: fyn@sns.dk 

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

• Danmarks Sportsfiskerforbund. Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. 
E-post: jkt@sportsfiskerforbundet.dk 

 
 
Venlig hilsen 
 
 
Lotta Sandsgaard 
Gruppeleder, Natur og Miljø 

 
/ Bo Clausen 
 Miljøsagsbehandler 

 
 


