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Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse efter § 12 i
Husdyrgodkendelsesloven for udvidelsen af eksisterende svineproduktion
på Terslev Skolevej 26, 4690 Haslev af den 6. marts 2016
Faxe kommune meddeler tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse efter
§ 12 i husdyrgodkendelsesloven1 for udvidelsen af eksisterende
svineproduktion på Terslev Skolevej 26, 4690 Haslev af den 6. marts 2015.
Tillægsgodkendelsen omfatter følgende ændringer:
Vilkår:
Som vilkår 13.1 indsættes:
”De to gyllebeholdere på 3.500 m3 skal etableres med fast overdækning i
form af teltoverdækning eller lignende.”
Vilkår 18 ændres til:
”De 10 afkast på den nye stald skal etableres med en diameter på 0,92 m
og en afkasthøjde på 12,5 m svarende til 5,8 m over staldens kip.
Placeringen af afkastene må ikke ligge inden for de første 40 m af den nye
bygning regnet fra den eksisterende bygning.”
Som vilkår 19.1 indsættes:
”Ventilationsanlæg m.m. for det eksisterende og nye staldanlæg skal
indrettes og drives således, at forudsætningerne, der ligger til grund for
OML-modellens lugtberegninger, overholdes.”
Vilkår 21 ændres til:
”Den totale mængde P ab dyr pr. år beregnet som Kg P ab dyr pr.
slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end
13.100 kg P pr. år.
"Kg P ab dyr pr. slagtesvin" beregnes ud fra følgende ligning:
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Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
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Dato
j./sagsnr.

19-08-2016
09.17.18-P19-7-14

P ab dyr pr. slagtesvin = ((afgangsvægt – indgangsvægt) x FEsv pr. kg
tilvækst x gram fosfor pr. FEsv/1000) – ((afgangsvægt – indgangsvægt) x
0,0055 kg P pr kg tilvækst). Dvs.:
P ab dyr pr slagtesvin= ((116 – 32) x 2,86 FEsv pr kg tilvækst x 4,65 g fosfor pr
FEsv/1000) – ((116 – 32) x 0,0055 kg P pr kg tilvækst) = 0,655 kg P ab dyr
Ovenstående er beregnet ud fra forudsætningerne i nedenstående tabel.
De enkelte forudsætninger er ikke bindende, men vilkårsligningen skal
samlet set overholdes.
Faktor
Antal slagtesvin
Indgangsvægt, kg
Afgangsvægt, kg
FEsv pr. kg tilvækst
Gram fosfor pr. FEsv
Kg P ab dyr pr. slagtesvin

Værdi
20.000
32
116
2,86
4,65
0,655

Tilladelsen skal udnyttes inden den 15. august 2018
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år fra datoen for
nævnets afgørelse jf. § husdyrbruglovens2 § 33, stk. 1. Natur- og
Miljøklagenævnet afgjorde klagesagen den 15. august 2016. Tilladelsen
skal derfor udnyttes inden den 15. august 2018.
Baggrund
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede den 15. august 2016 Faxe
Kommunes miljøgodkendelse efter § 12 i husdyrgodkendelsesloven for
udvidelsen af eksisterende svineproduktion på Terslev Skolevej 26, 4690
Haslev af den 6. marts 2015.
Samtidig ændrede og supplerede Natur- og Miljøklagenævnet nogle vilkår
i miljøgodkendelsen.
Ansøger har, under klagesagens behandling, ønsket at ændre på de 2
gyllebeholderes størrelse. Der etableres 2 stk. gyllebeholdere på hver 3.500
m 3.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes
for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og
Miljøklagenævnet3. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være
anlagt inden 6 måneder, jf. husdyrbruglovens § 90.

Med venlig hilsen
Hanne Christensen
Miljømedarbejder
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Tillægsgodkendelsen er også sendt til:
 Gefion, Att.: Piil Krogsgaard, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, pkr@gefion.dk
 Gertrud Thøfner, Bøgenakkevej 5, 4690 Haslev, gjj@post.tele.dk
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