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Afgørelse vedr. ansøgning om miljøtilladelse til ændring af svineproduktionen på Møllegyden 3, 5853 Ørbæk, cvr-nr: 68089018
Nyborg Kommune modtog den 15. september 2008 ansøgning om
tilladelse til ændring af husdyrproduktionen efter § 10 i husdyrgodkendelsesloven1 på ovennævnte ejendom. Nedenstående tabel viser
den nuværende produktion og den ansøgte produktion.
Nudrift
Art
Årssøer m.
grise t. 4 uger
Smågrise
(7,2-30 kg)
Slagtesvin
(30-102 kg)
Ialt

Antal dyr

25-08-2010
Sagsid. 450-2010-42202
Sagsansvarlig: bcl
Direkte tlf. 63337159

Ansøgt

Antal DE

Antal dyr

Antal DE

90

20,9

0

0

2100

9,7

0

0

2050

52,6

2490

63,9

83,2

63,9

Af ansøgningen fremgår desuden, at gulvet i løbe/drægtighedsstalden udskiftes fra fuldspaltet gulv til delvis spaltegulv.
Miljøvurdering
Den mindste afstand fra produktionsanlægget til byzone er 55 m.
Af beregningerne af geneafstanden i ansøgningen fremgår, at den
vægtede gennemsnitsafstand til nærmeste nabobeboelse i byzone er
mindre end 50% af den beregnede geneafstand. Geneafstanden er
således beregnet til 248 m og den vægtede gennemsnitsafstand til
nærmeste nabobeboelse i byzone er 84 m. Genekriterierne for samlet
bebyggelse og enkeltbolig i landzone er overholdt. Den beregnede
geneafstand for byzone er i nudriften 280 m.
Af bilag 5 til vejledningen til husdyrgodkendelsesloven fremgår, at for
ejendomme hvor afstanden til nærmeste nabobeboelse er mindre end
50% af geneaftsanden kan udvidelser og ændringer som hovedregel
ikke gennemføres. Der kan dog i områder med moderate lugtgener
tillades enkelte produktionsmæssige tilpasninger, hvis lugtgenerne
1

Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, med
senere ændringer.

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

ikke forøges. På denne baggrund vurderede kommunen, at der skulle
meddeles afslag til projektet. Dette blev relativt tidligt i sagsforløbet
meddelt ansøger og ansøgers konsulent, der ikke var enige om at
vejledningen umuliggjorde det ansøgte projekt.
Kommunen forespurgte derfor Miljøstyrelsens Helpdisk på husdyrområdet om hvordan ”enkelte produktionsmæssige tilpasninger” skal forstås. Der blev også spurgt om ændring af gulvtype i stalde og ændring af søer med smågrise til slagtesvin falder ind under ”enkelte
produktionsmæssige tilpasninger”. Miljøstyrelsen har svaret, at ved
”enkelte produktionsmæssige tilpasninger” skal forstås tilpasninger,
som ikke udløser krav om ansøgning om godkendelse (godkendelsespligt). Miljøstyrelsen afgjorde endvidere, at ændring af gulvtype i
stalde og ændring af søer med smågrise til slagtesvin er godkendelsespligtige ændringer.
I den aktuelle sag fremgår det, som nævnt, at i et af staldafsnittene
udskiftes gulvet fra fuldspaltet gulv til delvis spaltegulv. Ændring af
gulve i stalde er en godkendelsespligtig ændring. Også ændringen af
søer og smågrise til slagtesvin er en godkendelsespligtig ændring.
Da det ansøgte udløser krav om godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven og da afstanden til nærmeste nabobeboelse er mindre end
50% af den beregnede geneafstand vurderes det, at der ikke kan
meddeles tilladelse til det ansøgte projekt.
Afgørelse
Nyborg Kommune meddeler hermed afslag på ansøgningen af 15.
september 2008 om tilladelse efter §10 i husdyrgodkendelsesloven2 til
ændring af dyreholdet på ejendommen matr. nr. 23aa Refsvindinge
By, Refsvindinge beliggende Møllegyden 3, 5853 Ørbæk, cvr-nr.:
68089018.
Begrundelsen for afslaget er, at der, på grund af ejendommens beliggenhed i forhold til omboende, ikke kan meddeles tilladelse til de ansøgte godkendelsespligtige ændringer af dyreholdet og produktionsanlægget.
Det skal fremhæves, at der heller ikke vil kunne meddeles godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §11 til det ansøgte projekt.
Afgørelsen meddeles i henhold til husdyrgodkendelseslovens §31.
Klagevejledning
Afgørelse kan påklages til Miljøklagenævnet i henhold til § 76 i husdyrgodkendelsesloven. En evt. klage skal være skriftlig. Den indsendes til Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Nørrevoldgade
9, 5800 Nyborg, der videresender den til Miljøklagenævnet.
Klagefristen udløber den 28. september 2010 kl. 15.
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Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Afgørelsen kan i øvrigt indbringes for domstolene indtil 6 måneder
efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.

