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1. RESUMÉ OG SAMLET VURDERING
1.1

ANSØGNING OM TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

John Jensen, Herredsvejen 193, 9500 Hobro fik den 12. august 2009 miljøgodkendelse til at udvide
sin slagtesvineproduktion fra 7.315 stk. slagtesvin til 11.635 slagtesvin, svarende til ca. 304 DE.
I forbindelse med udvidelsen opføres der en tilbygning til eksisterende staldbygning samtidig med at
en eksisterende stald renoveres, og bibeholder et gulv bestående af et delvis spaltegulv. Herudover
opføres en gyllebeholder på 5.000 m3.
Af miljøgodkendelsen af 12. august 2009 fremgår det, at den nye tilbygning skal etableres med delvis
spaltegulv. Ansøger har efterfølgende ønsket at ændre gulvtypen til drænede gulve + spalter. Den
ændrede gulvtype har medført, at der søges om tillæg til miljøgodkendelsen af 12. august 2009.
Ændringer indgår i IT-ansøgning nr. 21704 indsendt den 14. januar 2011.
1.2

AFGØRELSE

Viborg Kommune har vurderet, at der kan meddeles godkendelse af det ansøgte tillæg til miljøgodkendelsen af 12. august 2009 for svineproduktionen på Herredsvejen 193 i henhold til de gældende
regler. Tillægget til miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr.
1486 af 4. december 2009 og i henhold til Bekendtgørelse nr. 294 af 31. maj 2009 om tilladelse og
godkendelse m.v. af husdyrbrug.
Tillægget til miljøgodkendelsen er baseret på oplysningerne i ansøgning nr. 21704.
Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid generelle miljøregler overholdes herunder reglerne i den til enhver tid gældende Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for
mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. samt de nedenstående supplerende vilkår.
RESUMÉ
I ansøgning nr. 21704 er der sket følgende ændringer i forhold til ansøgning nr. 5038 som miljøgodkendelsen af 12. august 2009 er baseret på:
- Nedsættelse af råprotein i fodret for alle slagtesvin.
- Gulvtypen i den nye tilbygning er ændret fra delvis spaltegulv til drænede gulve + spalter.
For at overholde de af Miljøstyrelsens udsendte vejledende BAT-standardvilkår for slagtesvin har
ansøger valgt at nedsætte indholdet af råprotein i fodret til 143,0 gram pr. FE.
Alternativt har ansøger indsendt en ”fiktiv ansøgning” (nr. 22495) hvor BAT-standardvilkårene overholdes ved etablering af fast overdækning på den nye gyllebeholder på 5.000 m3 + nedsættelse af
råprotein til 145,5 gram pr. FE.
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Beregning af emissionsgrænseværdier for slagtesvin efter Miljøstyrelsens vejledning:
Ifølge vejledningen er kravet på 0,29 kg N/ produceret slagtesvin for nye stalde og 0,4 kg
N/produceret slagtesvin i et eksisterende staldsystem med drænet gulve.
På Herredsvejen 193 produceres der 8200 stk. slagtesvin (35 – 105) kg i eksisterende stalde og 3435
stk. slagtesvin (35 – 105) kg i nye stalde.
8200 stk. x 0,4 kg N / stk. x 1,0035 (korrektionsfaktor)
3435 stk. x 0,29 kg N/ stk. x 1,0035 (korrektionsfaktor)
I alt:

= 3292 kg N
= 1000 kg N
= 4292 kg N

I ansøgningsskema nr. 21704 er emissionsniveauet 4260 kg N/år via et fodringsniveau på 143 gram
råprotein/FE.
I ansøgningsskema nr. 22495 er emissionsniveauet 4263 kg N/år via et fodringsniveau på 145,5 gram
råprotein/ FE og en fast overdækning på gyllebeholderen på 5.000 m3.
I miljøgodkendelsen fra 2009 er det samlede emissionsniveau 5037 kg N/år.
Nedsættelsen af råproteinen i fodret medfører vilkår om foderkorrektioner (Type 2). Korrektionen for
slagtesvin hænger sammen med antallet af FE/slagtesvin, samt udgangs- og indgangsvægten. Sammenhængen er jf. normtallene for 2005/2006 som vist nedenfor:
Type 2 korrektion for slagtesvin = ((FEsv pr. produceret svin × g råprotein pr. FEsv) / 6250) - ((udgangsvægt - indgangsvægt) × 0,028 kg N pr. kg tilvækst)) / 3,19
Korrektionsfaktor (143 gram råprotein) = ((200,9 × 143) / 6250) - ((105 - 35) × 0,028)) / 3,19 = 0,827.
Korrektionsfaktor (145,5 gram råprotein) = ((200,9 × 145,5) / 6250) - ((105 - 35) × 0,028)) / 3,19 =
0,852.
1.3

OFFENTLIGHED

Ifølge § 56 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kan godkendelse først meddeles, når der er
forløbet 3 uger efter, at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til naboerne til den omhandlede ejendom, med mindre det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn er af
underordnet betydning for naboerne jf. § 56 stk. 2.
Viborg Kommune skønner, at den ansøgte ændring er af underordnet betydning, hvorfor godkendelse
meddeles uden forudgående naboorientering.

1.4

BESKRIVELSE AF HUSDYRBRUGET

I forbindelse med tillægget sker der ingen ændringer af dyreholdet, udbringningsarealer mv. i forhold
til det allerede godkendte.
1.5

MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG, AREALER, EJERFORHOLD

I henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug må der ikke foretages ændringer, hverken
bygnings-, arealmæssigt eller driftsmæssigt, før ændringen/udvidelsen er godkendt af Viborg
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Kommune. For udskiftning af arealer indeholdt i denne godkendelse gælder, at ændringer forud skal
anmeldes til kommunen, senest inden planårets start den 1. august, jf. § 16 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Anmeldelsen vurderes herefter af kommunen. Udskiftning
af arealer inden for samme kategori (ejede/forpagtede/tredjemands arealer) kan ske uden en ny godkendelse, såfremt kommunen vurderer, at de nye arealer ikke er mere sårbare, jf. § 15 i ovennævnte
bekendtgørelse.
1.6

GYLDIGHED

Tillægget bortfalder, såfremt det ikke er udnyttet inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Hvis den
meddelte miljøgodkendelse, efter de 2 års opstartsfase, ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i 3
på hinanden følgende år betragtes det som kontinuitetsbrud. Derved bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år, med mindre andet fremgår af miljøgodkendelsen. Det
er ikke hensigten at fravigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, betragtes som kontinuitetsbrud.
1.7

RETSBESKYTTELSE

Med denne miljøgodkendelse følger 8 års retsbeskyttelse. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud før der er forløbet 8 år, jf. § 40, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
1.8

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSEN

Virksomhedens miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, tages op til revurdering,
jf. § 17 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug. Den første regelmæssige
vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år.
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2

VILKÅR

Tillægget medfører følgende ændrede/nye vilkår i miljøgodkendelsen af 12. august 2009 for Herredsvejen 193, 9500 Hobro.
Generelle vilkår:
1. A) Vilkårene fra miljøgodkendelsen af 12. august 2009 med undtagelse af vilkår 14 videreføres,
idet ejendommen skal indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet til miljøgodkendelsen af 12. august 2009.
Fodrings vilkår:
Vilkår 14 i miljøgodkendelse af 12. august 2009 ændres til:
14) For samtlige slagtesvin må type 2 korrektionsfaktoren for kvælstof maksimalt være 0,827.
Alternativt til vilkår 14) skal vilkår 14 a) overholdes:
14 a) For samtlige slagtesvin må type 2 korrektionsfaktoren for kvælstof maksimalt være 0,852 og der
skal etableres fast overdækning gyllebeholderen på 5000 m3.
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3

SAMLET KONKLUSION

På baggrund af ansøgningsmaterialet samt tilgængelige registreringer af områdets miljø- og naturforhold har Viborg Kommune vurderet, at tillægget til miljøgodkendelse ikke vil medføre en væsentlig
virkning på miljøet.
Nedsættelsen af råproteinen i fodret medfører en væsentlig reduktion i ammoniakemissionen i forhold
til den eksisterende miljøgodkendelse. Desuden fremgår det af ansøgning nr. 21704 (og nr. 22495 fiktiv ansøgning), at fosforoverskudet og kvælstofudvaskningen reduceres i forhold til den eksisterende miljøgodkendelse i forbindelse med meddelelse af tillægget.
Ændringen af gulvtypen medfører en mindre stigning af lugtgenegrænsen i forhold til den meddelte
miljøgodkendelse fra 2009. Lugtgenegrænserne for byzone stiger fra 777 m. til 808 m. for samlet bebyggelse stiger grænsen fra 597 m. til 623 m og for enkelt boliger stiger lugtgenegrænsen fra 295 m.
til 311 m. Afstanden til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig (uden landbrugspligt) er hhv. ca.
2600 m, 1000 m. og 430 meter. Nærmeste enkelt bolig til Herredsvejen 193 er et kvægbrug på Herredsvejen 170 som ligger ca. 300 meter fra lugtgenecentrum. Viborg Kommune vurderer ikke, at den
fortrinsvis lille stigning af lugtgenegrænserne vil få betydning for de nævnte områder, da husdyrlovens afskæringskriterier for lugt er klart overholdt.
Det er Viborg Kommunes opfattelse at:
- ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra
husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet
- husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne
- de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets
produktion bliver begrænset til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle
miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes
- udvidelsen af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke medfører en øget miljøpåvirkning i kommunen, idet strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter
- produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:
• nabobeboelser
• Natura 2000-områder og natur i øvrigt
• overfladevand
• nitratfølsomme indvindingsområder
• landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer
På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger overholder ændringerne afskæringskriterierne (lovens beskyttelsesniveau). Derfor meddeler Viborg Kommune tillæg til miljøgodkendelse til bedriften.
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4.1

GODKENDELSENS GYLDIGHED, KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING
GODKENDELSENS GYLDIGHED

Virksomheden må i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, § 12 ikke udvides eller
ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde der
indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune. Hvis virksomheden ønskes ændret eller udvidet, skal Viborg Kommune i
henhold til lovens § 12, stk. 3 have meddelelse herom, inden ændringen eller udvidelsen foretages.
Med denne godkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de stillede vilkår.
Den første regelmæssige revurdering af godkendelsen af virksomheden skal foretages, når der er forløbet 8 år, efter at virksomheden er godkendt første gang. Tilsynsmyndigheden skal herefter tage godkendelsen op til revurdering mindst hvert 10. år og om nødvendigt ændre vilkårene ved påbud efter
Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. § 41.
I tilfælde af at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige afgørelse er
meddelt. Vilkårene kan dog i henhold til Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. § 53, stk. 2, til
enhver tid ændres for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere
hensigtsmæssigt tilsyn.
Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug
m.v. ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.
Viborg Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige miljølovgivning overholdes. Der skal i henhold til § 71 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. altid være
adgang for de personer, der af Viborg Kommune er bemyndiget til at føre tilsyn.
4.2

KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL

Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Lov
om miljøgodkendelse af husdyrbrug § 84 - 87.
En eventuel klage skal indgives skriftligt (gerne elektronisk) og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet,
men sendes til Viborg Kommune, som umiddelbart efter klagefristens udløb sender klagen videre til
Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af denne afgørelse og det materiale, som er indgået i sagens
bedømmelse. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen. Offentliggørelsen finder sted den 2. marts
2011, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være Viborg Kommune i hænde senest den 30. marts
2011 inden kontortids ophør. Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr.
for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
8

Miljøgodkendelse
Man modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget
klagen fra Viborg Kommune. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist
på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen
ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug
m.v. Fristen er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.
En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen,
medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse.
4.3

UNDERRETNING OM GODKENDELSEN

Kopi af godkendelsen er sendt til:
−Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1,8270 Højbjerg. (midt@sst.dk)
− Naturstyrelsen Vestjylland, Holstebrovej 31, 6950 Ringkøbing. (ves@nst.dk)
− Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. (mail@dkfisk.dk)
− Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup.
(nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
− Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1611 København V.
(ae@aeraadet.dk)
− Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 2188, 1017 København K. (fbr@fbr.dk)
− Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. (dn@dn.dk)
− Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle (post@sportsfiskerforbundet.dk)
− Friluftsrådet Limfjord Syd, (ajj-7600@webspeed.dk)
− Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N (husdyr@ecocouncil.dk)
− Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140. København V, (natur@dof.dk, viborg@dof.dk)
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