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Stamblad for husdyrbruget
Godkendelsesdato:
Godkendelse hjemmel, lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Husdyrbrugets ejer
Husdyrbrugets navn
Husdyrbrugets adresse
Husdyrbrugets telefonnumre
Husdyrbrugets E-mail adresse
Husdyrbrugets kontaktperson
Husdyrbrugets driftsansvarlig
Matr. nr.
Ejerlav
CVR-nr. / P-nr.
CHR
Ejendomsnr.
Byggetilladelse

Udarbejdet af
Husdyrbrugets konsulent

Godkendelses- og tilsynsmyndighed

Sagsnummer

11-04-2017
§ 10 mindre end 75 DE

Gert Daugaard Pedersen
Gert Daugaard Pedersen
Djeldvej 36, 7830 Vinderup
97448666 / 20270672
info@emontage.dk
Gert Daugaard Pedersen
Gert Daugaard Pedersen
7a
Djeld By, Sevel
19956474 / 1000019207
91381
661-0186444
Du bedes være opmærksom på, at såfremt dit
projekt omfatter udvidelser i form af byggeri ombygning eller lignende, skal der forinden søges
om byggetilladelse via www.bygogmiljoe.dk
Holstebro Kommune, Natur og Miljø
SvineRådgivningen / Heidi Birch Wentzlau
Birk Centerpark 24, 7400 Herning.
Tlf.nr.: 70151200 / Mobil: 30704057
E-mail: hbw@sraad.dk.
Holstebro Kommune, Natur og Miljø,
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro
E-mail: naturogmiljo@holstebro.dk
Tlf. 96 11 75 63
09.17.16-P19-1-17
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Meddelelse af tilladelse
På baggrund af de foreliggende oplysninger i ansøgningen og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering meddeler Holstebro Kommune hermed tilladelse til den ansøgte udvidelse produktionen til 1800 smågrise (12 - 32 kg) og 1800 slagtesvin (32 -113
kg), svarende til i alt 57,93 DE, på husdyrbruget matr. nr. 7a, Djeld By, Sevel beliggende Djeldvej 36, 7830 Vinderup.
Tilladelse bygger på husdyrbrugets ansøgning og supplerende oplysninger samt
kommunens konkrete vurdering støttet af Miljøstyrelsens vejledninger og orienteringer.
Tilladelsen er meddelt på vilkår som er beskrevet i nedenstående. Husdyrbruget skal
fremover drives efter disse vilkår.

På Holstebro Kommunes vegne

______________________
Helene Kiærskou
Agronom

Side 5/28

Vilkår
Generelle forhold
1. Husdyrbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, og med de ændringer, der fremgår af tilladelsens vilkår.
2. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af tilladelsens vilkår. Lovpligtig registrering iht. husdyrgødningsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelse m.v., samt andre relevante oplysninger,
skal efter anmodning kunne fremlægges for tilsynsmyndigheden.
3. Tilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i anlægget, herunder dyreholdet, stalde, gødningsopbevaringsanlæg,
ensilageanlæg og lignende, før ændringen er godkendt af Holstebro Kommune.
4. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra tilladelsesdatoen.
5. Ændringer i ejerforhold eller ændringer i, hvem der er ansvarlig for driften, skal
meddeles til kommunen senest 14 dage efter at ændringen har fundet sted.
Dyreholdets størrelse
Den godkendte produktion gælder antallet af dyr (indenfor de angivne alders- eller
vægtintervaller) fordelt på dyretyper. Antallet af dyreenheder er således kun retningsgivende for godkendelsestypen.
6. Husdyrbruget har pr. planår (1/8-31/7) maksimalt godkendelse til følgende dyrehold og staldsystemer:
Slagtesvin (32 – 113 kg)
Smågrise (12 – 32 kg)
I alt (DE)

Ansøgt
Antal
DE
1.800
50,95
1.800
6,98
57,933

Staldsystem
Dybstrøelse, opdelt lejeareal
Toklimastald, delvis spaltegulv

7. I dybstrøelsesdelen skal der altid strøes rigelige mængder halm, så der sikres
et tørt leje.

Opbevaring af dybstrøelse og fast husdyrgødning
8. Komposteret dybstrøelse, der opbevares i markstakke, må ikke placeres på
drænede jorde eller lavbundsarealer. Dybstrøelsesmarkstakke skal være overdækkede og skal overholde nedenstående afstandskrav:
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Anlæg

Afstandskrav

Fælles vandindvindingsanlæg

50 meter

Naboskel

30 meter

Enkelt vandindvindingsanlæg

25 meter

Vandløb (herunder dræn) og søer, offentlig vej og privat fællesvej

15 meter

Nabobeboelse uden landbrugspligt

150 meter

Skadedyr
9. Der skal i forbindelse med driften føres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med Retningslinjer for fluebekæmpelse udarbejdet
af Aarhus Universitet.
10. Hvis Holstebro Kommune finder det nødvendigt kan det forlanges, at der føres
journal over fluebekæmpelsen/skadedyrsbekæmpelsen på husdyrbruget.
Journalen skal føres efter kommunens anvisninger.
Landskabelige og kulturhistoriske forhold
11. Eksisterende beplantning omkring stalden skal bevares/genetableres.
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Offentliggørelse og generelle forhold
Klagevejledning
Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en
væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Natur- og
Miljøklagenævnet.
Fristen for at klage over afgørelsen er den 09-05-2017.
Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis du
er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med NemID.
Når du er logget ind, kan du søge på ”Klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet”, hvor
du bliver guidet igennem klageprocessen. Det koster 900 kr. for private og 1.800 kr.
for organisationer og virksomheder i klagegebyr at få behandlet klagen.
Aktindsigt
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reglerne
for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Søgsmål
Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for
domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.
Fritagelse for brug af klageportal
Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige
omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.
Offentliggørelse
Afgørelsen sendes til:



Gert D. Pedersen, Djeldvej 36, 7830 Vinderup (ansøger).
Heidi Birch Wentzlau, SvineRådgivningen, e-mail: hbw@sraad.dk (ansøgers rådgiver).

Orientering om meddelelse af miljøgodkendelse er sendt til:













Laura Michelle Clare Bentley, Sevelskovbyvej 1, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Djeld Smede- Og Vvs-Forretning A/S, Sevelskovbyvej 2, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Bo Jensby Nielsen, Djeldvej 32, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Gary Carl Mc Donagh, Djeldvej 32, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Henrik Grønne, Svendshedevej 13, 7830 Vinderup (ejer af Djeldvej 33)
Lauris Mangulis, Djeldvej 33, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Sabine Sturstepa, Djeldvej 33, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Inga Spalvina-Mangule; Djeldvej 33, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Peder Flemming Jensen, Stokholmvej 6, 7830 Vinderup (ejer af Djeldvej 34)
Sten Mølgaard, Djeldvej 34, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Ivan Gravesen, Djeldvej 35, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Jytte Nygaard Gravesen, Djeldvej 35, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
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Gert Daugaard Pedersen, Djeldvej 36, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Ibeth Pedersen, Djeldvej 36, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Jannie Borup Gade, Djeldvej 37, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Anton Wegersleff Mikkelsen, Djeldvej 37, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Harry Teglgaard, Djeldvej 38, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Jens Poulsen Madsen, Djeldvej 39, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Bent Thorkild Kristensen, Djeldvej 40, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Jenny Birgit Kristensen, Djeldvej 40, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Børge Lippert Thrige, Djeldvej 41, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Rita Lippert Thrige, Djeldvej 41, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Niels Nybo Davidsen, Djeldvej 42, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Astrid Davidsen, Djeldvej 42, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
David Nyboe Jørgensen, Djeldvej 43, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Marinel Acatrinei, Djeldvej 44 1., 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Vasilica Acatrinei, Djeldvej 44 1., 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Hans Christian T Enevoldsen, Djeldvej 44, st, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Ulla Nyboe Enevoldsen, Djeldvej 44, st, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Bente Hareskov Bang-Madsen, Djeldvej 45, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Jens Peder Bang-Madsen, Djeldvej 45, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Kim Vestergaard, Djeldvej 46, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Heidi Kallesø Vestergaard, Djeldvej 46, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Nilawan Feder, Djeldvej 48, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Kjeld Georg Feder, Djeldvej 48, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Susanne Bang Søegaard, Djeldvej 50, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Claus Møller-Jakobsen, Djeldvej 50, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Danmarks Naturfredningsforening, CVR: 60804214, P-nr: 1002121278 - (Interesseorganisation)
Styrensen for patientsikkerhed, CVR: 37105562, P-nr: 1020753931 - (Myndighed)
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, CVR: 45812510, P-nr:1001874009 - (Interesseorganisation)
Danmarks Sportsfiskerforbund, v/ Gunnar H. Pedersen, CVR:, P-nr:, Ove Krarupsvej 17, 6990 Ulfborg (Interesseorganisation)
Danmarks Sportsfiskerforbund, CVR: 37099015, P-nr: 1001751945 - (Interesseorganisation)
FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN FOR DANMARK, CVR: 25145615, P-nr: 1004659823 (Interesseorganisation)
Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Jens Ole Nielsen, CVR:, P-nr:, Hagevej 14, 6990 Ulfborg (Interesseorganisation)
Dansk Ornitologisk Forening, CVR: 54752415, P-nr: 1001712827 - (Interesseorganisation)
Dansk Ornitologisk Forening - Vestjylland, CVR: 29287112, P-nr: 1011976545 - (Interesseorganisation)
Det Økologiske Råd, CVR: 15428376, P-nr: 1000921784 - (Interesseorganisation)
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, CVR: 34744866, P-nr: 1018099531 - (Myndighed)
Kulturarvsstyrelsen, CVR: 26489865, P-nr: 1008973780 - (Myndighed)
Maabjerg Bioenergy - Leverandørforening, CVR: 30507509, P-nr: 1014584060 - (Gyllemodtager)

I perioden 17-03-2017 til 07-04-2017 har forslag til afgørelse været sendt i offentlig
høring hos nedenstående:






Laura Michelle Clare Bentley, Sevelskovbyvej 1, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Djeld Smede- Og Vvs-Forretning A/S, Sevelskovbyvej 2, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Bo Jensby Nielsen, Djeldvej 32, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Gary Carl Mc Donagh, Djeldvej 32, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Henrik Grønne, Svendshedevej 13, 7830 Vinderup (ejer af Djeldvej 33)
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Lauris Mangulis, Djeldvej 33, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Sabine Sturstepa, Djeldvej 33, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Inga Spalvina-Mangule; Djeldvej 33, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Peder Flemming Jensen, Stokholmvej 6, 7830 Vinderup (ejer af Djeldvej 34)
Sten Mølgaard, Djeldvej 34, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Ivan Gravesen, Djeldvej 35, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Jytte Nygaard Gravesen, Djeldvej 35, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Gert Daugaard Pedersen, Djeldvej 36, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Ibeth Pedersen, Djeldvej 36, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Jannie Borup Gade, Djeldvej 37, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Anton Wegersleff Mikkelsen, Djeldvej 37, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Harry Teglgaard, Djeldvej 38, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Jens Poulsen Madsen, Djeldvej 39, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Bent Thorkild Kristensen, Djeldvej 40, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Jenny Birgit Kristensen, Djeldvej 40, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Børge Lippert Thrige, Djeldvej 41, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Rita Lippert Thrige, Djeldvej 41, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Niels Nybo Davidsen, Djeldvej 42, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Astrid Davidsen, Djeldvej 42, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
David Nyboe Jørgensen, Djeldvej 43, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Marinel Acatrinei, Djeldvej 44 1., 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Vasilica Acatrinei, Djeldvej 44 1., 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Hans Christian T Enevoldsen, Djeldvej 44, st, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Ulla Nyboe Enevoldsen, Djeldvej 44, st, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Bente Hareskov Bang-Madsen, Djeldvej 45, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Jens Peder Bang-Madsen, Djeldvej 45, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Kim Vestergaard, Djeldvej 46, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Heidi Kallesø Vestergaard, Djeldvej 46, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Nilawan Feder, Djeldvej 48, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Kjeld Georg Feder, Djeldvej 48, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Susanne Bang Søegaard, Djeldvej 50, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Claus Møller-Jakobsen, Djeldvej 50, 7830 Vinderup (Lugtkonsekvensradius)
Heidi Birch Wentzlau, SvineRådgivningen, e-mail: hbw@sraad.dk (ansøgers rådgiver)

I 3 ugers nabohøringen er der indkommet bemærkninger fra følgende:


Laura Michelle Clare Bentley, Sevelskovbyvej 1, 7830 Vinderup (nabo)

Udnyttelse af tilladelsen
Denne tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra offentliggørelse.
Hvis tilladelsen ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i 3 på hinanden følgende år,
så bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste 3 år, med
mindre andet fremgår af tilladelsen. Det er ikke hensigten, at fravigelser, der skyldes
naturlige produktionsudsving, betragtes som kontinuitetsbrud.
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Oplysninger om grundlag for miljøgodkendelsen
Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og bl.a. følgende af Miljøstyrelsens vejledninger og orienteringer:











Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
Vejledning nr. 4/1997 om godkendelse af husdyrbrug
Vejledning nr. 97/2002 om husdyrhold og arealkrav
Vejledning nr. 1/2005 om rotter
Miljøcenter Fyn/Trekantområdets ”Vejledende retningslinier for vurdering af
lugt og begrænsning af gener fra stalde”. 2. udgave udarbejdet maj 2002
IPPC Reference Document on Best Available Techniques for Intensive
Rearing of Poultry and Pigs, juli 2003
Skadedyrslaboratoriet: Retningslinier for fluebekæmpelse på gårde med husdyr
Vejledning om tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Udover vilkårene i nærværende miljøgodkendelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og forordninger – hvis disse regler er skærpede i forhold til
vilkårene i denne godkendelse.
Husdyrbruget har pligt til at kende og overholde gældende lovgivning, samt eventuelle revisioner og ændringer i den gældende lovgivning. Gældende love og regler kan
bl.a. findes på www.retsinfo.dk.
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Anlæg, stalde og dyrehold
Der er ansøgt om det i skema 1 angivne dyrehold. Placering af husdyrbruget fremgår
af bilag 1. Af skema 2 fremgår ansøgt dyrehold ift. tidligere produktionstilladelse på
husdyrbruget.
Skema 1 Ansøgt dyrehold samt staldsystem
Ansøgt
Antal
DE
Slagtesvin (32 – 113 kg)
1.800
50,95
Smågrise (12 – 32 kg)
1.800
6,98
I alt (DE)
57,933

Staldsystem
Dybstrøelse, opdelt lejeareal
Toklimastald, delvis spaltegulv

Skema 2. Ansøgt dyrehold ift. tidligere produktionstilladelse
Ansøgt
Nudrift
drift
Antal
DE Antal
DE
Slagtesvin (32 - 107 kg)
2.400 61,54
Slagtesvin (32 - 113 kg)
1.800 50,95
Smågrise (12 - 32 kg)
1.800
6,98
I alt (DE)
61,54
57,93

I forbindelse med omlægningen etableres et udeareal på i alt 365 m2 for at efterkomme gældende lovgivning for økologisk produktion. Arealet belægges med fast gulv og
spalter, - en del af arealet vil være overdækket.
Staldene har tidligere været indrettet med fulddrænet bund. Da der omlægges til økologi, er husdyrbruget pålagt at ændre bundtypen. Økologiske smågrise og slagtesvin
skal have strøet lejet og et aktivitetsareal ude/inde med spalter eller fast gulv. Alle
områder uden for lejet, vil derfor fungere med afløb eller daglige skrabninger til gyllekanaler hvorfra gyllen opsamles i eksisterende fortank.
Produktionsniveauet ligger stabilt hen over året, og der forventes ikke varierende belastning fra husdyrproduktionen i løbet af året. Almindelige sæsonudsving, naturlige
produktionsudsving samt tilpasninger pga. sygdom og lignende kan ske og accepteres.
Udnyttelse af produktionsniveau
Hvis godkendelsen ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste
3 år, med mindre andet fremgår af godkendelsen. Det er ikke hensigten, at fravigelser, der skyldes naturlige produktionsudsving, betragtes som kontinuitetsbrud.
Opbevaring af flydende husdyrgødning
Af de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet samt beregninger af produceret mængde gylle, bliver der efter ændringen produceret ca. 1.366 m3.
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På husdyrbruget findes en fortank på 20 m3, derudover har husdyrbruget en lejeaftale på en gyllebeholder beliggende Sevelskovbyvej 12 på 1.200 m3, hvor gyllen transporteres til opbevaring.
Der er således mere end 9 måneders opbevaringskapacitet for flydende husdyrgødning. Der stilles ikke vilkår til opbevaring af flydende husdyrgødning.
BAT i forhold til gødningsopbevaring er bl.a. følgende tiltag:
 at udbringningen ikke giver anledning til unødige gener.
 at anlæg til opbevaring af gødning mindst en gang om året tømmes for inspektion
for revner/utætheder m.v. og vedligeholdelse.
 at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på husdyrbruget.
 at flydelag på gyllebeholdere opretholdes, og at flydelaget hurtigt reetableres, når
det brydes.
Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbruget lever op til BAT.
Opbevaring af dybstrøelse
Der produceres dybstrøelse på ejendommen. Som hovedregel skal fast husdyrgødning (inkl. dybstrøelse) opbevares i en mødding med fast bund og afløb. Kompost må
dog opbevares i marken såfremt tørstofprocenten er mindst 30 % for ethvert delparti.
Dybstrøelse der har ligget i stald i 3-5 måneder i gennemsnit, er oftest så kompostlignende, at det kan opbevares i marken.
I svinestalde med separat gødeareal, afsættes en meget stor del af gødningen her,
og dybstrøelsen i lejearealet bliver mere homogen og tør. Den kompostlignende gødning fra lejearealet kan dermed umiddelbart opbevares i markstak.
I forhold til gældende regler, må markstakke ikke ligge det samme sted i mere end 1
år og ikke det samme sted igen før efter 5 år. Yderligere skal placeringen af
markstakke løbende noteres på kortbilag, som et redskab til sikring af, at reglerne
overholdes.
Der stilles vilkår om at dybstrøelsesmarkstakke skal overholde samme afstandskrav
som ensilagestakke.

Affald
Holstebro Kommune har udarbejdet et affaldsregulativ for erhvervsaffald. Dette regulativ er gældende for husdyrbruget. Affald fra produktionen skal opsamles, sorteres
og bortskaffes og registreres iht. affaldsbekendtgørelsen og det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald i kommunen. Der gøres opmærksom på, at farligt affald såsom spildolie skal transporteres og afhændes til en godkendt transportør/modtager. Liste over godkendte transportører/modtagere kan ses på Miljøstyrelsens
hjemmeside (affaldsregister).
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Foderrester m.v.
Gødning, foderrester mv. fra den daglige rengøring må ikke opbevares i markstak, da
det ikke opfylder kravene i loven for opbevaring af kompost i markstakke, men skal i
stedet opbevares på godkendt opbevaringsanlæg f.eks. ensilagesilo, møddingsplads,
container beregnet til mødding, gyllebeholder eller lignende.
Fluegener
Der er i miljøtilladelsen stillet vilkår om, at der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse på husdyrbruget i overensstemmelse med de af Statens Skadedyrslaboratorium senest fastsatte retningslinjer. Fluegener skal forebygges ved at holde en god hygiejne i staldene og omkring foderopbevaring, samt omhyggelig tildækning af
markstakke med komposteret dybstrøelse.
Der stilles vilkår om, at hvis Holstebro Kommune finder det nødvendigt, kan det forlanges, at der føres journal over fluebekæmpelsen.
Øvrige gener
Antallet af transporter til og fra ejendommen er meget begrænset og vurderes ikke at
være til gene for omkringboende.
Forhold omkring støv, støj og lysgener behandles ikke yderligere i denne tilladelse,
da de forventes indeholdt i de for husdyrbruget gældende afstandskrav i forhold til de
omkringboende. Såfremt der ved tilsyn konstateres gener i form af lugt, støj, støv eller lignende kan disse forhold evt. reguleres ved påbud efter miljøbeskyttelsesloven.
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Anvendelse af Bedste Tilgængelige Teknik (BAT)
Strategien i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v., bygger på forureningsbegrænsningsprincippet, der er beskrevet i lovens § 1. Lovens strategi prioriterer forebyggelse højest. Forurening skal først og fremmest forebygges ved anvendelse af renere teknologi, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg. Den forurening, der ikke kan forebygges, skal begrænses mest muligt ved anvendelse af
bedst mulige renseteknologi.
Ved godkendelse af husdyrbrug efter loven skal husdyrbruget og godkendelsesmyndigheden i forbindelse med godkendelsen foretage en vurdering af virksomhedens
teknologi i forhold til det, som beskrives som ”Bedste Tilgængelige Teknik”.
De vejledende emissiongrænseværdier for ammoniak og fosfor er ikke anvendelige i
økologiske besætninger.
Hverken vejledningerne til ikke-gyllebaserede systemer (Notat af 6. februar 2012) eller de til gyllebaserede systemer for slagtesvin (maj 2011). Der er ikke taget stilling til
niveauerne i økologiske besætninger.
Der er desuden ingen reduktionskrav for ammoniak for økologiske slagtesvinebesætninger.
Da der er tale om en økologisk slagtesvinebesætning, er der ikke muligheder for, at
anvende en lang række af teknologierne til reduktion af ammoniakfordampningen fra
stald og lager.
Gylleforsuring kan ikke anvendes i økologiske besætninger. Foderteknologier er uanvendelige, da man ikke må anvende kunstige aminosyrer, og det er de kunstige aminosyrer der gør, at man kan reducere proteinindholdet i konventionelt foder uden det
får for store produktionsmæssige omkostninger. Luftrensning kan ikke anvendes, da
der skal være naturlig ventilation i økologiske svinestalde. Gyllekøling er ikke anvendeligt i naturligt ventilerede stalde, hvor opvarmning ikke er aktuelt.
Der er ansøgt om et totalt ammoniaktab på produktionsniveau på 1.123 kg N/år, hvilket er en meremission på 134 kg N/år. Det vurderes på baggrund af ovenstående, at
husdyrbrugets ammoniakudledning fra stald og lager overholder kravet om anvendelse af BAT.
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Indpasning i landskabet
Ejendommen ligger i det åbne land ca. 1,2 km syd for Sevel, der er nærmeste byzone.
Husdyrbruget er beliggende i landzone uden for lokalplanlagt område. Der bygges ikke i det ansøgte, men der anlægges et mindre udeareal på ca. 350 m2 foran den eksisterende stald.
Ejendommens eksisterende anlæg ligger uden for bygge- og beskyttelseslinjer samt
kulturhistoriske områder. Terrænforholdet i nærområdet omkring ejendommen er varierende og skabt under sidste istid – det kaldes dødisrelief. Området præget af landbrugsarealer med spredt bebyggelse mod vest og med mere bebyggelse mod nord
og syd for ejendommen.
Området er beskrevet i Holstebro Kommunes landskabskarakteranalyse som følger:
”Karakterområdets landskab er et sammensat, småbakket landbrugslandskab med
spredt bebyggelse, mindre kratbevoksninger, plantager og en del tekniske anlæg i
form af bl.a. højspændingsledninger og vindmøller. Landskabet er overvejende i middel skala, men på grund af de meget sammensatte strukturer opleves landskabets
skala nogle steder mindre. Bebyggelsesstrukturen i området tegnes af en del mellemstore landbrugsejendomme, der ligger spredt ud over marker og langs veje uden
noget gentagende mønster. Det højtliggende terræn betyder, at der fra flere punkter i
landskabet er langstrakte udsigter over de lavtliggende landskaber mod nordøst og
syd. Langs bakkestrøgene (randmorænerne) mellem Ryde og Sevel rejser landskabet sig helt op til 89 meter over havet. Ryde Plantage, Fællesjorderne ved Møgelmose og kløften Gjæven udgør områdets særligt oplevelsesrige landskaber”.
Produktionsændringen sker i eksisterende bygninger og ændringen påvirker dermed
ikke landskabet. Da der ikke foretages byggeri, vurderer Holstebro Kommune at ændringen ikke får betydning for landskabet i området.
Bygge og beskyttelseslinjer og landskabelige interesseområder fremgår af bilag 4.
Holstebro Kommune vurderer samlet, at den ansøgte drift ikke vil medføre forringelser af de landskabelige eller kulturhistoriske værdier i området. Der stilles vilkår om,
at eksisterende beplantning bevares/genetableres.
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Afstande og lugt
Afstande
Skema 4. Lokalisering og planmæssige forhold.
Afstand til nærmeste nabo, byzone m.v. (HBL § 6)
Nærmeste nabo – krav 50 meter
Nærmeste nabo uden landbrugspligt
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller
sommerhusområde - krav 50 meter
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative
formål og lignende - krav 50 meter
En beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet
bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren
Afstand fra hele anlægget til nærmeste naturområder (HBL § 7)
Kategori 1-natur - ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder (krav 10 m).
Kategori 2-natur ammoniakfølsomme naturtyper, jf. stk. 2, beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder (krav 10 m).
Kategori 3-natur - § 3 natur i form af heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove.

Afstand
117 m
117 m
> 1 km
> 1 km
117 m
Afstand
> 2 km
> 3 km
> 800 m

Lugt
Lugtberegningen i det ansøgte falder fra 20.329 OUE/m3 til 19.126 OUE/m3.
Jf. den elektroniske ansøgning overholder det ansøgte lugtgenekriterierne til eksisterende eller fremtidig byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig uden landbrugspligt.
Holstebro Kommune stiller ikke skærpende vilkår ift. lugt.
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Natur
Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 (kategori 1 natur)
Det nærmest liggende Natura 2000-område i forhold til ejendommen er EF-habitatomåde nr. 41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø.
Mindsteafstanden hertil er lidt over 2 kilometer i østlig retning. Der er ikke foretaget
beregninger af kvælstofdepositionen her, men med den pågældende afstand og en
samlet emission fra stald og lager på 1.077 kg N/år vil reglerne for kategori 1 natur
være overholdt.
Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra ejendommen på de nærmest liggende Natura 2000-områder.
Større ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000 (kategori 2 natur)
Ejendommen ligger i intensivt dyrket agerland, og det nærmeste større naturområde
er omfattet af Natura 2000. Afstanden til de nærmeste områder med lobeliesø, højmose eller større heder/overdrev udenfor Natura 2000-områder er derfor høj, dvs.
omkring 5 kilometer.
Der er ikke foretaget beregninger af kvælstofdepositionen her, men med de store afstande og en samlet emission fra stald og lager på 1.077 kg N/år vil reglerne for kategori 2 natur være overholdt.
Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra ejendommens drift på de nærmest liggende områder med kategori 2 natur.
Ammoniakfølsomme naturområder i øvrigt (kategori 3 natur)
De nærmeste naturområder i forhold til ejendommen, som kan tænkes at være omfattet af reglerne for kategori 3 natur, er to mindre, registrerede mosearealer i omkring 1 kilometers afstand fra ejendommen. Der er ikke foretaget beregninger af
kvælstofdepositionen her, idet reglerne for kategori 3 natur under alle omstændigheder vil være overholdt med den relativt lave meremission fra stald og lager på 88 kg
N/år.
Tilsvarende vurderes for det nærmest liggende område med potentielt ammoniakfølsom skov, som ligger ca. 450 meter mod sydvest, og som i øvrigt næppe vil falde ind
under kriterierne for kategori 3 natur. Afstanden til det nærmeste registrerede egekrat
er ca. 600 meter mod nordvest.
Reglerne for kategori 3 natur er således overholdt.
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Arter på EF-habitatdirektivets bilag IV
Følgende arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter)
kunne tænkes at forekomme i Holstebro Kommune:
Småflagermus: Forekommer næsten overalt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt
påvirket af projektet.
Birkemus: Arten er ikke registreret i området.
Odder: Lever udbredt i Vestjylland, men er med sin levevis næppe truet af projektet.
Markfirben: Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomster nær ejendommen.
Stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og strandtudse: De tre førstnævnte af
disse arter har alle bestande i et område ca. 1 kilometer sydvest for ejendommen.
Ejendommens kvælstofemission ventes dog ikke at påvirke arterne negativt.
Grøn kølleguldsmed: Forekommer udbredt i Storå og Karup Å, men vil ikke blive negativt påvirket af projektet.
Vandranke: Vokser nær Felsted Kog og i Husby Sø, men i stor afstand fra ejendommen.
Gul stenbræk: Holstebro Kommune rummer mindst 3 paludella-væld, hvor arten kan
tænkes at forekomme, men den er trods eftersøgninger ikke fundet her i nyere tid.
lle vejrforhold, dvs. kølligt, fugtigt og vindstille eller ved direkte nedfældning.
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Holstebro Kommunes samlede vurdering af husdyrbruget
Holstebro Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og
kvalitet.
Husdyrbrugets forenelighed med naturområders sårbarhed og kvalitet er desuden
vurderet og sammenfattende vurderes det, at områdernes integritet ikke ødelægges
af husdyrbrugets drift.
På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrbruget kan drives uden
væsentlige gener for omgivelserne og risiko for forurening, såfremt vilkårene i denne
tilladelse overholdes.
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Bilag
Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed
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Bilag 2 – Situationsplan
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Bilag 3 – Husdyrbrugets indretning
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Bilag 4 – Landskabelige og kulturhistoriske interesser omkring anlæg
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Bilag 5 – Naturområder omkring anlæg
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Bilag 6 – Driftsjournal
Nedenstående driftsjournal skal føres løbende i henhold til godkendelsernes vilkår.
Datoer, handlinger m.v. skal fremgå.
PRODUKTIONSKONTROL PR. PLANÅR
Egenkontrol 01/08-31/07
Maksimalt
antal DE

antal
dyr

DE pr. dyr

DE

± DE

Skemaet kan erstattes af bilag som f.eks. E-kontrol, slagteriafregninger m.m., såfremt disse indeholder de samme informationer som ovenstående.

Husk at gemme bilag til dokumentation af ovenstående
MEKANISK VENTILATION
Rengøring
Vedligehold

Dato for udførelse

INSPEKTION AF GYLLEBEHOLDERE
Størrelse Dato for
tømning

Beskrivelse af det udførte

Er der
synlige
revner

Er der
Er evt.
synlige
kabler
utætheder intakte

Reparatør Dato for
tilkaldt
reparation
(dato)

Gyllebeholder nr. 1
Ovenstående årlige inspektion af gyllebeholdere kan i stedet fremgå af et bilag, som indeholder de angivne oplysninger.

UHELD
Hændelse
…

fra dato

til dato

Alarmcentral
alarmeret

Anmeldelse
til Natur og Miljø
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Bilag 7 – Bemærkninger fra Laura Michelle Clare Bentley, Sevelskovbyvej 1, 7830 Vinderup indkommet i høringsperioden
Bemærkninger fra Sevelskovbyvej 1, 7830 Vinderup:

Holstebro Kommunes kommentarer til bemærkninger
Fluer
Der er i miljøtilladelsen stillet vilkår om, at der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse på husdyrbruget i overensstemmelse med Retningslinjer for fluebekæmpelse
udarbejdet af Aarhus Universitet.
Forebyggelse af flueplage kræver først og fremmest en god gødningshåndtering og
en generel god staldhygiejne med fjernelse af gødnings- og foderrester. Dette er det
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primære fokusområde for at undgå masseforekomst af fluer i stalde, mens forskellige
former for aktiv bekæmpelse kan bruges som et supplement, hvor det kan være vanskeligt at forebygge.
Der er endvidere stillet vilkår om, at hvis Holstebro Kommune finder det nødvendigt,
kan det forlanges, at der føres journal over fluebekæmpelsen.
Der er ikke tidligere klaget over fluegener fra husdyrbruget fra ejendommen.
Det er Holstebro Kommunes vurdering og erfaring, at det ikke er antallet af slagtesvin
og smågrise men i stedet implementeringen af de forebyggende foranstaltninger, der
er afgørende for om der opstår flueproblemer. Med god hygiejne fjernes mulighederne for udvikling af fluelarverne, og med overdækket opbevaring af den gødning undgås æglægning og klækning af fluer fra pupper, der eventuel befinder sig i oprensningsmaterialet. Forebyggende foranstaltninger er ligeledes anvendelse af larvebekæmpelsesmidler og bekæmpelse af de voksne fluer ved hjælp af kemiske bekæmpelsesmidler.
Holstebro Kommune finder det derfor ikke grundet, at der skal stilles yderligere vilkår
til fluebekæmpelsen ud over de allerede nævnte vilkår.
Lugtgener:
Som beskrevet i høringsudkastet, er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil give
anledning til væsentlige lugtgener. Dermed ikke sagt, at der ikke vil opleves lugtgener fra husdyrbruget. Et husdyrbrug kan godt blive miljøgodkendt, selvom der er en
vis lugtemmission derfra, og selvom lugtemmissionen stiger ved udvidelsen. Spørgsmålet er, om lugtgener fra husdyrbruget er, eller vil blive, af 'væsentlig' karakter - hermed forstået, at husdyrbruget ikke kan drives på stedet på en måde, som er forenelig
med hensynet til omgivelserne (husdyrlovens § 19).
Lugtgeneafstanden for Djeldvej 36 er beregnet ud fra data vedrørende lugtemissionen og standardspredningskurven og husdyrbruget på Djeldvej 36 overholder disse
geneafstande.
Som det fremgår af tilladelse er lugtgenekriterierne, som beskrevet i Miljøstyrelsens
vejledning, og som beregnet i husdyrgodkendelse.dk overholdt. Dette betyder dog ikke, at der ikke vil kunne opleves lugt fra husdyrbruget, men det betyder at lugtgenerne fra husdyrbruget ikke er af 'væsentlig' karakter, hvorfor husdyrbruget kan drives
på stedet på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.
Holstebro Kommune opfordrer naboer og ansøger til at indgå i dialog om lugtgener
fra husdyrbruget, og i den forbindelse se på, i hvilke situationer generne fra husdyrbruget optræder med henblik på afhjælpning af generne.
Holstebro Kommune behandler ansøgninger og træffer afgørelser efter gældende
lovgivning, herunder de vejledninger, der er gældende på området.
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Vedr. værdiforringelse
Det er anført, at udvidelse af husdyrbruget vil medføre værdiforringelse af omkringliggende ejendomme. Holstebro Kommune kan ikke afvise, at dette kan være et resultat af at meddele miljøgodkendelse, og det er ikke detailbehandlet i miljøgodkendelsen, da kommunen som udgangspunkt ikke skal tage stilling til spørgsmål om erstatning som følge af ulemper i forbindelse med husdyrbruget. Sådanne spørgsmål er
privatretlige og må afgøres af domstolene efter almindelige erstatningsretlige regler,
herunder naboretten. Dette forhold er fastslået i adskillige Natur- og Miljøklagenævnsafgørelser.

