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Afgørelse om anmeldt etablering af anlæg til udsprinkling af restvand
på Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk, cvr-nr.: 4236 5750
Indledning
Nyborg Kommune har 1. juli 2018 modtaget anmeldelse fra Centrovice på vegne af dig om
etablering af et anlæg til udsprinkling af restvand fra plansiloerne på landbrugsejendommen på
Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk.
Der ønskes etableret et udsprinklingsanlæg, der primært skal kunne aflede restvand fra 3.000
m2 plansiloer (restvand som defineret i husdyrgødningsbekendtgøtrelsens1 § 4, stk. 1 nr. 20).
Situationsplan fremgår af nedenstående figur 1.

Figur 1: Oversigtskort over restvandsbeholder og rørføring

Restvandet udsprinkles via vandingsmaskine på et ca. 2 ha markareal med vedvarende græs.
Arealet fremgår af nedenstående figur 2.
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Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Figur 2: Oversigtskort over rørføring til hydranter og markareal til udspredning (grønt græsareal).

Restvandet løber til 25 m3 stor opsamlingsbeholder. Opsamlingsbeholderen er dimensioneret
efter at kunne rumme min. en dags nedbør. Opsamlingsbeholderen er om fattet af anmeldeordningen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens2 § 11, stk. 3, 5, 7 og 8.
Opsamlingstank, pumpe og sprinkler dimensioneres i henhold til Landbrugets Byggeblad nr.
103.09-05 ”Udsprinkling af ensilagesaft og restvand”. Dog er opsamlingstanken mindre end de
86 m3, som byggebladet foreskriver den skal være for at have tilstrækkelig kapacitet til at kunne
rumme restvand i de perioder hvor det ikke er muligt af udsprinkle det. Der etableres derfor
mulighed for overpumpning til gyllebeholder. Jf. DMI´s normtal for nedbør forventes det, at der
vil blive pumpet ca. 61 m3 restvand i gylletanken.
I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens regler i § 11 om opsamlingsbeholdere til
restvand, skal følgende forhold være opfyldt for at opsamlingsbeholderen kan etableres uden
forudgående godkendelse efter husdyrbrugloven3:









Den skal være erhvervsmæssigt nødvendig.
Den skal ligge i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Den skal ligge mindst 150 m fra nærmeste byzone- eller sommerhusområde.
Den skal ligge mindst 150 m fra nærmeste område i landzone, der i lokalplan er udlagt til
boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
Den skal ligge mindst 100 m fra nærmeste nabobeboelse.
Den skal ligge mindst 50 m fra nærmeste vandløb, dræn eller sø.
Der sker ingen terrænændring ud over +/- 1 m.
Højden må maksimalt være 3 m over terræn.

Der søges samtidig om dispensation til efter §19 stk. 5 til at fravige kravet i § 11, stk. 8 om afskærmende beplantning, da restvandbeholderen er af yderst begrænset størrelse og synlighed,
der i forhold til det resterende anlæg og dets placering ikke vil virke skæmmende på landskabet.

Miljøvurdering
Da der kun etableres en 25 m3 opsamlingsbeholder til restvandet vil der blive monteret en
pumpe, så der kan ske overpumpning til gyllebeholderen i perioder, hvor restvandet ikke kan
eller må udsprinkles. Det skal fremhæves, at overpumpningen til gyllebeholderen skal være
2
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Bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
Lov nr. 256 af 21. marts 2017 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
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sikret mod tilbageløb til opsamlingsbeholderen. Opsamlingsbeholder og pumper skal desuden
være indrettet og dimensioneret, så opsamlingsbeholderen ikke løber over. Herved sikres, at
der ikke sker overløb fra opsamlingsbeholderen til det omgivende terræn.
Det skal desuden fremhæves, at hvis ensilagen afgiver saft (i perioden 1 måned efter høst) skal
afløb fra ensilagepladsen pumpes til gyllebeholderen, da restvand ikke omfatter ensilagesaft.
Derudover skal udsprinkling af restvand overholde husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser, jf. § 32, stk. 5, om udbringning, herunder særligt følgende bestemmelser:


Restvand må ikke udsprinkles på en måde og på sådanne arealer, at der er fare for afstrømning til vandløb, herunder dræn, søer over 100 m2 og kystvande.



Restvand må ikke udsprinkles, når jorden er vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket.

Ved dimensionering af udsprinklingsanlægget (rør, hydranter, sprinkler/kanon m.v.) skal der
bl.a. tages hensyn til det modtagende areals størrelse og beskaffenhed. Idet gødningsværdien
for restvand er meget lille, er der ingen håndfaste regler for størrelsen på det modtagende
areal, men det bør dog ikke være mindre end opsamlingsarealet. Det anmeldte areal på 2 ha til
udsprinkling af restvandet vurderes under normale forhold, at være rigeligt til udsprinkling af
restvandet.
Med hensyn til den anmeldte opsamlingsbeholder til restvand vurderer kommunen i henhold til
husdyrgodkendelsens § 11, stk. 3, 5, 7 og 8 følgende:







Den er erhvervsmæssigt nødvendig.
Der er ca. 600 m til nærmeste byzone- eller sommerhusområde.
Der er ca. 900 m fra nærmeste område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål,
blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
Der er ingen nabobeboelser indenfor 100 m.
Der er ingen vandløb, dræn eller søer indenfor 50 m.
Der sker ingen terrænændring i forbindelse med etableringen og højden er mindre end 3 m
over terræn.

Da restvandbeholderen er af yderst begrænset størrelse i forhold til det resterende produktionsanlæg vurderes den ikke at give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af landskabet.
Der vil derfor kunne meddeles dispensation efter § 19 stk. 5 til at fravige kravet om afskærmende beplantning.
Naboorientering
Der er ikke foretaget naboorientering i sagen, da det anmeldte vurderes at være af underordnet
betydning for naboerne.
Samlet vurdering
Samlet er det Nyborg Kommunes vurdering, at etableringen af opsamlingsbeholderen til restvand opfylder kravene for en anmeldelse i henhold til § 11, stk. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og at den kan etableres som anmeldt uden at det vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af det omgivende miljø og omboende. Det vurderes også, at det anmeldte anlæg til udsprinkling af restvand opfylder reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det er derfor Nyborg Kommunes vurdering, at det anmeldte kan udføres som anmeldt og på de betingelser, der fremgår af afgørelsen.
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Afgørelse
Nyborg Kommune meddeler hermed afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af en 25
m3 opsamlingsbeholder i tilknytning til det eksisterende produktionsanlæg på landbrugsejendommen matr. nr. 13a m.fl. Måre By, Herrested beliggende Ringholmvej 19, 5853 Ørbæk, da
det vurderes at den ikke vil være til skade for miljøet, herunder at den ikke vil påvirke naboerne
væsentligt.
Afgørelsen er truffet i medfør af § 11, stk. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Der meddeles samtidig dispensation efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 19 stk. 5 til
at fravige kravet om afskærmende beplantning.
Øvrige anlæg i forbindelse med etablering af udsprinklingsanlægget kræver ikke særskilt tilladelse fra kommunen, men skal udføres og dimensioneres i henhold til Landbrugets Byggeblad
nr. 103.09-05 ”Udsprinkling af ensilagesaft og restvand”.
Det skal fremhæves, at følgende særlige forhold også skal opfyldes ved etablering udsprinklingsanlægget:




Der skal i forbindelse med etablering af opsamlingsbeholderen monteres en pumpe, så
der kan ske overpumpning til gyllebeholderen i perioder, hvor restvandet ikke kan eller
må udsprinkles.
Overpumpningen til gyllebeholderen skal være sikret mod tilbageløb til opsamlingsbeholderen.
Opsamlingsbeholder og pumper skal desuden være indrettet og dimensioneret, så opsamlingsbeholderen ikke løber over.

Udsprinkling af restvand skal ske i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser
i § 32, stk. 5.
Afgørelsen er i øvrigt betinget af, at opsamlingsbeholderen og udsprinklingsanlægget etableres
i overensstemmelse med anmeldelsen.
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 6 år fra meddelelsen.
Eventuelle andre nødvendige tilladelser, er ikke omfattet af denne afgørelse.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på Nyborg Kommunes hjemmeside 24. juli 2018.
Klagevejledning
Den del af afgørelsen der omfatter den 25 m3 opsamlingsbeholder kan efter husdyrbruglovens
kap. 7, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.
Afgørelsen vedrørende øvrige anlæg der skal etableres i forbindelse med udsprinklingsanlægget kan i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 80 ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Klagefrist
Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsens annoncering. Miljø- og Fødevareklagenævnet
skal dermed have modtaget klagen senest 21. august 2018.
Indgivelse af klage
En klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen indsendes
via Klageportalen, der ligger på forsiden af klagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.
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Adgangen til klageportalen sker via www.borger.dk og www.virk.dk. Der er direkte link til disse
steder via forsiden af klagenævnets hjemmeside. Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider.
På klagenævnets hjemmeside findes information om, hvordan man klager via Klageportalen,
bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til
supportfunktionen i klagenævnet.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet
afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Gebyr
Der er et gebyr for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret betales ved elektronisk
overførsel eller ved giroindbetaling.
Virkning af klage
En klage over miljøgodkendelser eller andre afgørelser efter husdyrbrugloven har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen eller anden afgørelse, medmindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at evt. udnyttelse af godkendelsen inden klagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.
Domstolene
Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene. En eventuel sag skal være anlagt inden 6
måneder efter endelig afgørelse.
På Nyborg Kommunes vegne 16. juli 2018
Venlig hilsen
Elisabeth O. Sørensen
Gruppeleder Natur og Miljø

Bo Clausen
Miljøsagsbehandler

Modtagere af kopi af afgørelsen









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: dnnyborg-sager@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
E-post: natur@dof.dk; nyborg@dof.dk
Centrovice, att. Ejler Petersen. Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
E-post: ejp@centrovice.dk
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