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Tillæg til eksisterende §12-godkendelse på landbrugsejendommen 
matr.nr. 33a m.fl. Svindinge By, Svindinge beliggende Bredemistevej 
1B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.: 25149122 
 
Indledning 
I/S Skovgård v. Jesper og Hans Christoffersen har den 11.december 2012 indsendt ansøgning 
om godkendelse til etablering af to plansiloer på i alt 6660 m3. Arealet af plansiloerne er 2220 m2 
og sidehøjden er 3 m. De opføres med grå betonelementer med tæt støbt bund. Der er afløb fra 
siloerne til ejendommens gyllelagune. Mindste afstand fra plansiloerne til eksisterende produkti-
onsbygninger er 5 m. Det er kommunens vurdering, at plansiloerne er erhvervsmæssigt nødven-
dige for driften på ejendommen. Nedenstående luftfoto viser beliggenheden af bygninger og de 
ansøgte plansiloer på Bredemistevej 1B. Der sker i øvrigt ingen produktionsmæssige ændringer 
på ejendommen.  

Nærværende ansøgning er en ansøgning om lovliggørelse af plansiloerne, da de er etableret 
uden forudgående anmeldelse i kommunen. Kommunen blev opmærksom på det ulovlige forhold 
ved miljøtilsyn i november 2012. Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens1 kap. 7 må man ikke 
uden forudgående anmeldelse til kommunen etablere sådanne anlæg. Da siloerne er etableret 
kun ca. 20 m fra sø beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 kan de ikke vurderes efter husdyr-
godkendelsesbekendtgørelsens §19a. De er således i stedet omfattet af husdyrgodkendelseslo-
vens2 §12, stk. 3.  

Der er den 21. november 2011 på Bredemistevej 1B meddelt miljøgodkendelse efter husdyrgod-
kendelseslovens §12 til udvidelse af husdyrproduktionen.  Af denne fremgik en 1200 m2 udvidel-
se af plansiloanlægget. Ingen af de nærværende siloer indgik i den daværende godkendelsesan-
søgning og der er således ikke på noget tidspunkt foretaget en miljøvurdering af dem. 

Kommunen har foretaget en vurdering af det indsendte i forhold til husdyrgodkendelseslovens 
bestemmelser. Jf. denne skal kommunen foretage en vurdering af den påvirkning af omgivelser-
ne, som ændringen af produktionsanlægget giver anledning til, og om denne er uforenelig med 
hensynet til omgivelserne.  

 
 

                                            
1
 Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændringer. 

2
 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændringer. 

I/S Skovgård v. Jesper og Hans Christoffersen 

Bredemistevej 1B 
5853  Ørbæk 
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Oversigt over bygningernes og plansiloernes placering på Bredemistevej 1B. 

 

Afgørelse 
Nyborg Kommune godkender hermed etablering af to plansiloer på i alt 6660 m3 på  landbrugs-
ejendommen. matr.nr. 33a m.fl. Svindinge By, Svindinge beliggende Bredemistevej 1B, 5853 
Ørbæk. Godkendelsen meddeles da det vurderes, at det ansøgte kan etableres i overensstem-
melse med gældende regler på området og uden at give anledning til en væsentlig negativ på-
virkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrgodkendelsesloven, herunder at projektet ikke 
skader bevaringsstatus for Natura 2000-områder eller levesteder for arter optaget på Habitatdi-
rektivets bilag IV. 

Afgørelsen meddeles i henhold til §12 i husdyrgodkendelsesloven, som tillæg til den eksisterende 
godkendelse af 21. november 2011. De i det aktuelle tillæg behandlede afsnit har samme num-
merering som i ovennævnte miljøgodkendelse og afløser således disse. 

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

Virksomhedens miljøgodkendelse fra 2011 inkl. tillægget skal, jf. husdyrgodkendelseslovens § 
41, 8 år efter meddelelse af godkendelse tages op til revurdering. Godkendelsen skal derfor re-
vurderes i 2019. 
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Eventuelle andre nødvendige tilladelser, f.eks. byggetilladelse, er ikke omfattet af denne afgørel-
se. 

 

Offentliggørelse 
Tillægget til miljøgodkendelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen Nyborg den 30. juli 
2013. 
 

Klagevejledning 
Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrgodkendelsesloven, kan, inden 4 
uger efter afgørelsens annoncering, dvs. inden den 27. august 2013 kl. 15.00 påklages til Natur- 
og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig inte-
resse i sagen.  

En eventuel klage skal være stilet til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Kø-
benhavn NV, men indsendes skriftligt til Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdeling, Nørrevold-
gade 9, Nyborg eller pr. mail til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk,  som videresender klagen 
sammen med sagens akter. 

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves 
af Natur- og Miljøklagenævnet. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er modta-
get. Vejledning om gebyrbetalingen m.v. kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 
Gebyret tilbagebetales blandt andet, hvis  

 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi  

 klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 

Jf. husdyrgodkendelseslovens §81, stk. 1 har en evt. klage ikke opsættende virkning, medmindre 
Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at en evt. udnyttelse af god-
kendelsen inden Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget an-
svar.  

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrgodkendelseslovens §90. En 
eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.  
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Modtagere af kopi af afgørelsen 

 Max Jakobsen. Dræby Fedvej 539, 5330 Munkebo 
E-post: mjb@maxjakobsen.eu    

 Naturstyrelsen Odense. CF Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. 
E-post: Ode@nst.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 Fredericia  
E-post: mail@dkfisk.dk  

 Ferskvandsfiskeriforeningen, v/Niels Barslund,  
E-post: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

 Danmarks Sportsfiskerforbund. Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. 
E-post: frodethorhauge@stofanet.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, centralt.  
E-post: natur@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, lokalt. 
E-post: nyborg@dof.dk 

 Bettina og Christian Eggertsen, Bredemistevej 1, 5853 Ørbæk  

 Marianne E. Rosenkrantz og Ole Andersen, Bredemistevej 3, 5853 Ørbæk 

 Inna og Anton Progroshevs. Bredemistevej 1A, 5853 Ørbæk 

 Marian Feher. Bredemistevej 1B, 5853 Ørbæk 
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Miljøvurdering 
 
I det følgende er der foretaget en vurdering af de miljøparametre, som påvirkes ved den ansøgte 
ændring af produktionsanlægget. De her behandlede afsnit er således tillæg til afsnit med samme 
nummerering som i miljøgodkendelsen fra 21. november 2011.  
 
2.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger m.v. 
De ansøgte plansiloer ligger udenfor kirke-, sø-, å-, fortidsminde-, strandbeskyttelses- og klitfred-
ningslinjerne, samt udenfor kystnærhedszonen. Såvel eksisterende som ansøgte bygninger på 
ejendommen ligger inden for skovbyggelinien til skoven Bredemiste. 

Det ansøgte siloanlæg overholder husdyrgodkendelseslovens afstandskrav, jf. nedenstående 
skema. 

 Afstand, meter Min. Krav til afstand, meter 

Nærmeste -Ikke-almene vandforsyningsanlæg > 1.000 25 

Almene vandforsyningsanlæg > 1.000 50 

Vandløb/dræn/sø 20 15 

Offentlig vej og privat fællesvej > 300 15 

Levnedsmiddelvirksomhed > 300 25 

Beboelse på sammen ejendom > 40 15 

Naboskel > 100 30 

Nabobeboelse Ca. 300 50 

Byzone, sommerhusområde eller lokalplanlagt 
område til boliger 

Ca. 570 50 

Da opførslen af et nyt plansiloanlæg anses som produktionsmæssig nødvendig, og da det over-
holder gældende afstandskrav i husdyrgodkendelsesloven vurderes det samlet, at der ikke umid-
delbart er beliggenhedsmæssige hindringer for gennemførelse af det aktuelle projekt. 
 
2.1.2 Bygningsmæssige ændringer 
De ansøgte plansiloers areal er samlet 2180 m2 og beliggenheden af dem i forhold til eksisteren-
de bygninger fremgår som tidligere nævnt af luftfotoet på side 2. Højden af siloelementerne er 
3m. Med en bygningshøjde på 3 m over terræn vurderes det, at den ansøgte etablering af plansi-
loerne ikke vil komme til at virke dominerende i forhold til den eksisterende bygningsmasse. 
 
2.1.2 Landskabelige forhold 
Husdyrbruget ligger som nævnt indenfor ”større sammenhængende landskabsområde” og inden-
for skovbyggelinjen. Husdyrbruget ligger udenfor biologiske og geologiske interesseområder. 

Normalt må der ikke placeres bygninger og lignende inden for skovbyggelinjen, men driftsbygnin-
ger, der er nødvendige for jordbrugs- og fiskerierhvervet, er ikke omfattet af forbuddet.  Mht. stør-
re sammenhængende landskabsområder gælder at de skal friholdes for etablering af større tek-
niske anlæg, med mindre det kan sikres at relationerne til beskyttelsesinteresserne kan løses 
tilfredsstillende. 

Da højden af det ansøgte plansiloanlæg kun bliver maksimalt 3 m over terræn og da det vil kom-
me til at ligge bag den beplantning, som der blev stillet vilkår om etableringen af i miljøgodken-
delsen af 21. november 2011 vurderes det ikke at give anledning til en væsentlig negativ påvirk-
ning af landskabet. 
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3.1.8 Spildevand og overfladevand 
Vand fra befæstede arealer udgør fortsat ca. 3500 m3 i forbindelse med afløb fra ensilageplads 
og vaskeplads. Den opsamlede mængde overfladevand opsamles i gyllelagunen, der kan rumme 
2500 m3 og det udbringes jf. reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Opbevaringskapacitet til 
opbevaring af vand fra befæstede arealer og plansiloer er  ca. 8,5 måneder. Dette vurderes at 
være tilstrækkeligt i forhold til at sikre en forsvarlig udbringning. 
 
3.3.1 Ammoniak 
Udvidelsen af plansiloanlægget vurderes ikke at give anledning til forøgelse af ammoniakudled-
ningen fra produktionsanlægget til luften. Det ansøgte vurderes således ikke at påvirke Natura 
2000-områder, ammoniakfølsom natur, eller ammoniakfølsomme arter negativt. 
 
3.3.3 Lugt 
Udvidelsen af plansiloanlægget vurderes ikke at give anledning til forøgelse af lugtudledningen 
fra produktionsanlægget til omgivelserne. Det ansøgte vurderes således ikke at give anledning 
for forøget risiko for væsentlige lugtgener ved de omboende. 

 
3.3.6 Støj 
Udvidelsen af plansiloanlægget vurderes ikke at give anledning til en væsentlig forøgelse af støj-
bidraget fra produktionsanlægget til omgivelserne. Det ansøgte vurderes således ikke at give 
anledning for forøget risiko for væsentlige lugtgener ved de omboende. 

 
3.3.7 Støv 
På grund af afstanden til nærmeste nabobeboelse vurderes det fortsat, at virksomheden ikke vil 
give anledning til væsentlige støvgener ved de omboende.  

 

4. Bedste tilgængelige teknik (BAT) 

I dette afsnit er der foretaget en vurdering af, om driften af produktionen er baseret på den bedst 
tilgængelige teknik. I vurderingen er bl.a. indgået, hvorvidt omkostningen til etablering af en given 
BAT-teknologi er proportional med gevinsten for miljøet. 

Grundlaget for dette afsnit er ”Referencer til BAT-vurdering ved miljøgodkendelser”, orientering 
fra Miljøstyrelsen, nr. 2, 2006, som samtidig indeholder EU's ”BAT reference documents” 
(BREFs) og Miljøstyrelsens BAT-standardvilkår for malkekvæg på gyllesystem. 

Da der ikke foreligger særlige BAT-byggeblade for plansiloer og da de ikke giver anledning til 
forøget ammoniakemission fra produktionsanlægget giver etableringen af de to plansiloer ikke 
anledning til ændrede vilkår vedrørende virksomhedens anvendelse af bedst tilgængelige teknik. 

 

8. Offentlighed 

20.06.2013 
Der er foretaget partshøring af naboer indenfor en radius af 570 m fra Bredemistevej 1B. Der 
indkom ingen bemærkninger i forbindelse med partshøringen. 

Udkast til afgørelse sendes i høring hos ansøger. Nyborg Kommune modtog i denne forbindelse 
ingen bemærkninger. 
 
 

 




