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Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov nr.
1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 442 af 13. maj 2016) og Miljøbeskyttelsesloven
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Kort beskrivelse af det ansøgte projekt:
Ansøger ønsker at ændre gulvtypen i en ny stald fra drænet gulv + spalter (33/67) til delvis
spaltegulv 25-49 % fast gulv.
Kort resumé af godkendelsens indhold:
Afstandskrav
Denne ansøgning indeholder ikke ændringer som udløser vurdering af om afstandskrav efter
§ 6, 7, 8 og 20 i husdyrloven er overholdt.
Ammoniak og særlig værdifuld natur (NBL § 3, HBL § 7 og Natura 2000)
Det ansøgte reducerer ammoniakemissionen yderligere både for scenarie 1 og scenarie 2 i
forhold til hovedgodkendelsen.
Ansøgningen overholder det generelle ammoniakkrav.
Der er ingen kategori 1 eller 2 natur i nærheden af anlægget.
Der er beregnet ammoniakdepostion på 5 naturtyper (kategori 3 natur)
Det ansøgte vurderes ikke at få væsentlig indflydelse på naturområdernes tilstand.
Bilag IV arter
Det vurderes, at potentielle levesteder eller sporadiske opholdssteder for bilag IV arter ikke
påvirkes væsentligt af det ansøgte projekt.
Lugt, støj, vibrationer og lys
Det ansøgte ændrer ikke på de vurderinger der er foretaget i hovedgodkendelsen i forhold til
lugt, støj, vibrationer og lys.
Håndtering/opbevaring af olie, affald, sprøjtemidler og andre kemikalier
Det ansøgte ændrer ikke på de vurderinger der er foretaget i hovedgodkendelsen i forhold til
håndtering/opbevaring af olie, affald, sprøjtemidler og andre kemikalier.
Skadedyrsbekæmpelse
Det ansøgte ændrer ikke på de vurderinger der er foretaget i hovedgodkendelsen i forhold til
skadedyrsbekæmpelse.
Driftskontrol
Af afsnittet om driftskontrol fremgår de vilkår om dokumentation som husdyrbruget skal kunne
fremvise for tilsynsmyndigheden for at eftervise, at de øvrige vilkår i godkendelsen er
overholdt.
Bedst anvendelig teknologi (BAT) og renere teknologi
BAT-niveauet for ammoniak er uændret i forhold til hovedgodkendelsen, 3833 NH3-N/år og for
den alternative produktion 3108 kg NH3-N/år. Af ansøgningen for scenarie 1 kan aflæses et
ammoniaktab på 3406 kg NH3-N/år og 2735 NH3-N/år for scenarie 2. BAT for ammoniak er
således overholdt med stor margin for begge scenarier.
BAT-niveauet for fosfor er af Skive Kommune fastlagt til 7341 kg P/år ud fra Miljøstyrelsens
opdaterede retningslinjer for BAT fosfor (22,3 kg P/DE * 329,2 DE). Ansøgningen viser P ab
lager på 7329 kg P/år. For den alternative produktion kan BAT-niveauet for fosfor fastlægges
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til 5976 kg P, og ansøgningen viser P ab lager på 5600 kg P/år. BAT for P er overholdt for
begge scenarier.
BAT-kravene overholdes ved at vælge et staldgulv med lav ammoniakemission, ved at
overdække gyllebeholderne, ved foderkorrektion og ved at øge effekten af gyllekøling (ved at
den årlige driftsperiode øges fra 1000 til 8760 timer).
Skive Kommune vurderer, at husdyrbruget kan drives uden væsentlige indvirkninger på
miljøet, såfremt vilkårene i denne godkendelse overholdes.
Arealer
Der indgår ingen arealer i denne godkendelse. Husdyrgødningen fra Lyngtoften 4 udbringes på
arealer der er godkendt under bedriften Lyngtoften 15 og den gødningsproduktion der ligger
ud over hvad der må modtages jf. arealgodkendelsen på Lyngtoften 15 afsættes til
biogasanlæg eller til andre godkendte modtagere.
Indkomne høringssvar
Der er ikke foretaget nabohøring, da der kun er ændret på staldgulvet og dette giver en lavere
ammoniakemission end det der tidligere er godkendt.

Godkendelsen er udarbejdet af:

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Marianne Dyhrberg
Kvalitetskontrol: Katarina Sandberg
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1. ANSØGNING OG GODKENDELSE
1.1

Ansøgning

Avlscenter Dalsgaard har søgt om et tillæg til at ændre gulvtypen i en ny stald på bedriften på
Lyngtoften 4, 7860 Spøttrup. Ansøgningen er indsendt via husdyrgodkendelse.dk.
Bedriften har en eksisterende miljøgodkendelse efter § 12 i husdyrloven meddelt i april 2016.
Hovedgodkendelsen indeholder 2 scenarier i forhold til besætningsstørrelse og vægtintervaller.
Disse fastholdes i tillægget.
Ansøgningen, skema nr. 89255, med tilhørende fiktiv skema, nr. 89466 er modtaget via
husdyrgodkendelse.dk af Skive Kommune den 15. juni 2016.
Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug:
 Lovbkg. nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
(husdyrbrugloven).


Bkg. nr. 44 af 11. januar 2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Alternative løsninger
Hovedgodkendelsen indeholder en alternativ løsning med flere slagtesvin med et lavere
vægtinterval.
0-alternativ
Nul-alternativet til dette projekt er, at bedriften vil udnytte hovedgodkendelsen og etablere et
gulv med en højere ammoniakemission med risiko for en øget ammoniakdeposition på den
omkringliggende natur.

1.2

Godkendelse

Bedriften på Lyngtoften 4 meddeles godkendelse til en årlig produktion af slagtesvin bestående
af, enten
7500 slagtesvin (30-107 kg) og 9000 slagtesvin (30-80 kg)
eller
18000 slagtesvin (30-80 kg)
fordelt som angivet i tabel 2a eller 2b under afsnit 6.1 årsproduktion.
Godkendelsen meddeles på de givne oplysninger i ansøgningen og suppleret med kommunens
vilkår og vurderinger.
Landbrugsejendommen er omfattet af husdyrbruglovens kapitel 3, § 12 stk.1, der vedrører
anlæg til animalsk produktion for mere end 210 dyreenheder i slagtesvin samt bekendtgørelse
om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er anvendelse af bedste
tilgængelige teknik, beskyttelse af overfladevand og natur med dens bestand af vilde planter
og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller
fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særligt sårbart
overfor næringsstofpåvirkninger, begrænsning af eventuelle gener for naboer fra luftforurening
samt støj- og lugtgener, sikring af korrekt affaldshåndtering, beskyttelse af jord og grundvand,
recipienter og spildevandsafledning, hovedhensynet til de landskabelige værdier, samt en plan
for nødvendige foranstaltninger ved ophør af driften for at undgå forureningsfare og for at
bringe stedet tilbage i tilfredsstillende stand.
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Endvidere er godkendelsen behandlet i henhold til de retningslinjer, der i dag er til rådighed for
vurdering af Natura 2000 områder.
Der er ikke med denne godkendelse taget stilling til eventuel godkendelse efter anden
lovgivning som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven m.v.
Bortfald af vilkår i godkendelsen fra 1. april 2016
Følgende vilkår i hovedgodkendelsen bortfalder ved udnyttelse af dette tillæg:
Vilkår 1, 9, 11.
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2. GODKENDELSENS GYLDIGHED, RETSBESKYTTELSE OG
REVURDERING
2.1

Godkendelsens udnyttelse og ibrugtagning

Vilkår
1.

Forudsætning Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de
oplysninger, der fremgår af ansøgningen om miljøgodkendelse, skemanummer 89255
version 1, alternativt skemanummer 89466 version 1, og efter de vilkår der fremgår af
godkendelsen fra 1. april 2016 med de ændringer, der fremgår af dette tillæg.

2.

Tidsfrist for udnyttelse Med dette tillæg fastsættes en udnyttelsesfrist på 3 år.

Husdyrbruget 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 Skive Kommune.
Hvis husdyrbruget ønskes ændret eller udvidet, skal Skive Kommune have meddelelse, inden
ændringen eller udvidelsen foretages.
Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter Lov om miljøgodkendelse af
husdyrbrug m.v. og Miljøbeskyttelsesloven ikke fritager husdyrbruget for de nødvendige
tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.
Skive Kommune skal som tilsynsmyndighed påse, at denne godkendelse og den øvrige
miljølovgivning overholdes. Der skal altid være adgang for de personer, der af Skive Kommune
er bemyndiget til at føre tilsyn.
Udnyttelsesfrist
Tidsfristen for at tage godkendelsen i brug, vil almindeligvis være 2 år.
Der er ansøgt om en frist for påbeyndelse af projektet på 3 år, da der ønskes mulighed for at
kunne opstarte projektet på det rigtige tidspunkt.
Det er en forudsætning for overholdelse af fristen, at den udnyttelse, der er påbegyndt inden
udløbet af de 3 år, fortsættes og færdiggøres i et rimeligt tempo og normalt skal være afsluttet
inden for et år efter fristens udløb. Et påbegyndt byggeri kan således ikke afbrydes i en
længere periode og derefter genoptages. I så fald vil godkendelsen blive anset for bortfaldet.
Det betyder også, at hvis godkendelsen ikke er fuldt udnyttet senest 3 år efter den er taget i
brug, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke er taget i brug og dermed vil den tilladte
produktion blive nedskrevet tilsvarende (kontinuitetsprincippet).

2.2

Retsbeskyttelse og revurdering

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 og i medfør af § 41 i bekendtgørelse om tilladelse og
godkendelse mv. af husdyrbrug.
Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele
påbud eller forbud hvis:
-

der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,

-

forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved
godkendelsens meddelelse,
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-

forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens
meddelelse,

-

væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig
nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger
for virksomheden,

-

det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er
påkrævet, at der anvendes andre teknikker,

-

der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der
er omfattet af regler fastsat i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 7 om risikobetonede
processer m.v.

-

BAT-konklusioner fra EU giver anledning til at ændre vilkårene.

Vilkårene for driftskontrol/egenkontrol kan dog til enhver tid ændres for at forbedre
husdyrbrugets kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.
Revurdering
Generelt gør sig gældende, at husdyrbrugets miljøgodkendelse regelmæssigt og mindst hver
10. år skal tages op til revurdering jf. § 40 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv.
af husdyrbrug. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år
fra bedriften første gang blev godkendt.
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3. KLAGEVEJLEDNING
Datoen for annoncering af denne godkendelse fremgår af skemaet på side 2.
Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder
og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Digital klage
En eventuel klage skal indgives via Natur- og miljøklagenævnets ”klageportal”, der findes link til
klageportalen på www.virk.dk og www.borger.dk.
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du
betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være indsendt via
klageportalen senest på den på side 2 under ”klagefristen udløber” anførte dato (inden midnat).
Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, hvis vi modtager en klage.

Udnyttelse af godkendelsen på trods af klage
Husdyrbruget vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid Natur- og Miljøklagenævnet
behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet, eller medmindre der er
stillet vilkår efter § 27 stk. 1 nr. 2, og stk. 2 i husdyrloven om landskabelige forhold.
Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i
denne godkendelse.
Civilt søgsmål
Søgsmål kan anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.
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4. OFFENTLIGGØRELSE OG HØRING
4.1

Parter, der har fået resume af udkast eller udkast til godkendelse
tilsendt i høring

Afgørelsen er ikke sendt i nabohøring, da den ansøgte ændring skønnes at være af
underordnet betydning for naboerne.

4.2

Underretning om godkendelsen

Underretning om godkendelsen er sendt til:


Kulturarvsstyrelsen



Embedslægeinstitutionen Midtjylland



Danmarks Fiskeriforening



Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark



Arbejderbevægelsens Erhvervsråd



Forbrugerrådet



Danmarks Naturfredningsforening



Danmarks Sportsfiskerforbund



Det Økologiske Råd



Friluftsrådet i Region Limfjord Syd



Dansk Ornitologisk Forening



Museum Salling

Godkendelsen er udarbejdet af:


Skive Kommune
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5. GENERELLE FORHOLD
5.1 Drift og indretning
Vilkår
Ingen nye vilkår
Driftsforstyrrelser og uheld
Forebyggelse og håndtering af driftsforstyrrelser og uheld er beskrevet i hovedgodkendelsen
fra april 2016, og der er i denne forbindelse udarbejdet en beredskabsplan.
Planen vil blive videreført, men skal kontrolleres for om der er behov for justeringer i forhold til
den ansøgte udvidelse.
Husdyrbrugets ophør
Vilkårene har til formål at sikre at eventuel afvikling af husdyrbruget sker miljømæssigt
forsvarligt og med tilsynsmyndighedens vidende. I den forbindelse ønskes det ikke, at gylle,
olie, kemikalier eller andre potentielt forurenende stoffer fra driften efterlades på
ejendommen. Det vil ved evt. ophør, være muligt at anvende ejendommens gyllebeholdere,
forudsat der gennemføres 10 års beholderkontrol.
Godt landmandskab
Det anbefales husdyrbruget at være bekendt med og søge at efterleve ”Godt Landmandskab
2005”, udarbejdet af Landsudvalgenes Fællesudvalg, eller den nyeste version heraf.
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6. ANLÆGGET
6.1 Årsproduktion
Vilkår
3. Tilladt produktion Husdyrproduktionen pr. år skal holde sig indenfor en af følgende 2
scenarier,
Scenarie 1
Antal
dyr/stipladser

Antal DE

Drænet gulv +
spalter (33/67)

7500/1925

195,21

Delvis spaltegulv,
25-49 % fast gulv

9000/2496

133,99

Dyretype

Staldafsnit

Staldsystem

Slagtesvin
30-107 kg

stald af 2009
godkendelse

Slagtesvin
30-80 kg

Nyt staldafsnit
2950 m2
I alt

329,20

TABEL 2 A

Scenarie 2
Antal
dyr/stipladser

Antal DE

Drænet gulv +
spalter (33/67)

9000/1925

133,99

Delvis spaltegulv,
25-49 % fast gulv

9000/2496

133,99

Dyretype

Staldafsnit

Staldsystem

Slagtesvin
30-80 kg

stald af 2009
godkendelse

Slagtesvin
30-80 kg

Nyt staldafsnit
2950 m2
I alt

267,99

TABEL 2 B

Beregnet iht. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage
mv. (Bkg. nr. 1318 af 26. november 2015).
Godkendelsen gives til ovenstående antal dyr, vægtgrænser og staldsystemer. Dette
gælder også hvis dyreenhedsberegningen ændres.
Miljøteknisk redegørelse:
Der er ansøgt om udvidelse af besætningen med en fordeling og sammensætning som angivet
i tabel 2a eller 2b i vilkår 3. Som i § 11 godkendelsen søges der om en alternativ produktion,
hvor der produceres flere slagtesvin i en lavere vægtklasse. Beregninger af den alternative
produktion er indsendt som et fiktivt skema nr. 89466.
Vurdering:
I dette afsnit defineres rammerne for den tilladte husdyrproduktion. Størrelsen af dyreholdet
er fastsat ud fra ansøgningen om godkendelse. Antallet af dyr og afgangsvægt er grundlag for
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ansøgningssystemets beregninger af ammoniakfordampningen fra staldene, lugt, og
husdyrgødningens indhold af kvælstof og fosfor.
De ansøgte staldtekniske tiltag fastholdes i andre vilkår i godkendelsen.
Vilkåret om husdyrproduktionens størrelse vil efter Skive Kommunes vurdering være med til at sikre, at
miljøpåvirkningerne fra ejendommen i form af ammoniak og lugt, samt husdyrgødningens indhold af
kvælstof og fosfor, fastholdes på det niveau, der fremgår af ansøgningen.

6.2

Placering i landskabet og i forhold til beskyttelseslinjer, lokalisering
m.v.

Vilkår
Ingen nye vilkår
Miljøteknisk redegørelse og vurdering
Der ændres ikke på det allerede godkendte anlægs ydre rammer eller placering af stalden.

6.3

Drift og indretning af staldanlæg

Vilkår
4.

Staldsystem Staldene skal være indrettet som angivet i vilkår 3 under kolonnen
”staldsystem” eller med et gulvsystem som har en lavere ammoniakemission.

Miljøteknisk redegørelse og vurdering
Der ændres ikke på indretningen i eksisterende stalde.
Den nyansøgte staldbygning vil blive indrettet med gulvtypen, delvis spaltegulv, 25-49 % fast
gulv, der giver en lavere ammoniakfordampning og mindre lugt i forhold til den tidligere
godkendelse.

6.4

Gødningsproduktion og opbevaring

Vilkår
Ingen nye vilkår
Miljøteknisk redegørelse og vurdering
Det søgte projekt giver ikke anledning til ændringer i mængden af gødning og den beregning
af tilstrækkelig opbevaringskapacitet som er indeholdt i godkendelsen fra april 2016.
I nedenstående tabel gives en oversigt over de forskellige typer husdyrgødning m.v. der
produceres, modtages og afsættes i den ansøgte produktion i form af kg N (kvælstof) og kg P
(fosfor) og i DE (dyreenheder).
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Gødningstype

kg kvælstof

kg fosfor

DE

Svinegylle, produceret

max. 26.894

max. 7329

max. 329,2

Svinegylle, afsat til
Lyngtoften 15 og
biogas

max. 26.894

max. 7329

max. 329,2

I alt til rådighed

0

0

0

TABEL 4

6.5

Ammoniak og natur

Vilkår
Ingen nye vilkår.
Miljøteknisk redegørelse og vurdering
Det generelle ammoniakkrav er overholdt med en margin på mindst 916 kg N/år.
Der er gennemført ammoniakreducerende foderkorrektioner på FE/dyr.
Ammoniak-deposition i forhold til omkringliggende natur
Vurderingen bygger på følgende beregnede mer- og totaldepositioner
Naturpunkt

Total- og merdeposition (den samme, da nudriften er sat til 0)

1

max. 9,8

2

1,0

3

0,5

4

2,3

5

0,3

Det ansøgte giver anledning til en lavere deposition end i hovedgodkendelsen. Der er derfor ikke behov
for at stille supplerende vilkår.
For vurdering i forhold til Natura2000 områder og bilag 4 arter henvises til hovedgodkendelsen.

BAT-niveau ammoniak
Der er beregnet et vejledende BAT-niveau for ammoniakemissionen på bedriften i henhold til
Miljøstyrelsens vejledende standardvilkår for slagtesvin.
Scenarie 1:
7500 slagtesvin (30-107 kg) * 0,3 * 1,0127741) = 2279 kg N
9000 slagtesvin (30-80 kg) * 0,3 * 0,5756141) = 1554 kg N
Scenarie 2:
18000 slagtesvin (30-80 kg) * 0,3 * 0,5756141) = 3108 kg N
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1)

Vægtkorrektion
((afgangsvægt-indgangsvægt)*(13,77+0,1733*(afgangsvægt+indgangsvægt)))/2852
Summen af eksisterende og ansøgt produktion giver et BAT-niveau på 3833 kg NH3-N/år (med
vægtkorrektionsligning 2014/15) for den alternative produktion kan den beregnes til 3108 kg
NH3-N/år ud fra Miljøstyrelsens retningslinjer for BAT. Ansøgningen viser et samlet
ammoniaktab på 3406 kg NH3-N/år. For den alternative produktion er ammoniaktabet
beregnet til 2735 kg NH3-N/år. BAT-niveauet for ammoniak er således overholdt.

6.6

Foder og ammoniakreducerende tiltag

Vilkår
Ingen nye vilkår
Miljøteknisk redegørelse og vurdering
Der foretages ingen ændringer i besætningen eller i fodertiltag, og der henvises til
hovedgodkendelsen fra april 2016.

6.7

Spildevand og restvand herunder regnvand

Vilkår
Ingen nye vilkår
Miljøteknisk redegørelse og vurdering
Det søgte projekt giver ikke anledning til ændringer i forhold til godkendelsen fra april 2016.

6.8

Støj og vibrationer, herunder transport

Vilkår
Ingen nye vilkår
Miljøteknisk redegørelse og vurdering
Det søgte projekt giver ikke anledning til ændringer i forhold til godkendelsen fra april 2016

6.9

Lysforhold

Vilkår
Ingen nye vilkår
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Miljøteknisk redegørelse og vurdering
Det søgte projekt giver ikke anledning til ændringer i forhold til godkendelsen fra april 2016

6.10 Lugt og støv
Vilkår
Ingen nye vilkår
Miljøteknisk redegørelse og vurdering
Det søgte projekt giver anledning til en mindre lugtemission end i hovedgodkendelsen. Der er
derfor ikke behov for at stille supplerende vilkår.

6.11 Affald, råvarer, ressourcer og hjælpestoffer
Vilkår
Ingen nye vilkår
Miljøteknisk redegørelse og vurdering
Det søgte projekt giver ikke anledning til ændringer i forhold til godkendelsen fra april 2016.

6.12 Skadedyrsbekæmpelse
Vilkår
Ingen nye vilkår
Miljøteknisk redegørelse og vurdering
Det søgte projekt giver ikke anledning til ændringer i forhold til godkendelsen fra april 2016.

6.13 Driftskontrol/Egenkontrol og dokumentation
Vilkår
Ingen nye vilkår
Miljøteknisk redegørelse og vurdering
Det søgte projekt giver ikke anledning til ændringer i forhold til godkendelsen fra april 2016.

6.14 Renere teknologi og BAT
Vilkår
Ingen nye vilkår
Miljøteknisk redegørelse og vurdering
Der er foretaget en BAT-vurdering i hovedgodkendelsen fra april 2016. Det eneste der ændres
på er afsnittet om staldindretning.
Staldindretning
De eksisterende stalde er med drænet gulv med spalter og delvis fast gulv. Den nye stald
søges indrettet med gulvtypen delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv, som er en gulvtype med
en lavere ammoniakemission end gulvtypen i den eksisterende stald.
Konklusion
Skive Kommune vurderer, at anvendelsen af BAT på ejendommen er tilfredsstillende.
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7. AREALER
Der indgår ingen arealer i denne godkendelse. Al gødning afsættes til Lyngtoften 15,
biogasanlæg eller andre godkendte modtagere.

8. PÅVIRKNING AF NATURA 2000 VANDOMRÅDER
Påvirkning af NATURA 2000 vandområder er vurderet i hovedgodkendelsen fra april 2016. Det
ansøgte giver ikke anledning til ændring i denne vurdering.

9. KONKLUSION
Skive Kommune vurderer,
o

at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse
forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger
på miljøet.

o

at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en
måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

o

at de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkninger 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.

o

at udvidelse af husdyrbrugets produktion overordnet betragtet ikke medfører en
øget husdyrproduktion og en øget miljøpåvirkning i kommunen, i det
strukturudviklingen går mod færre men større bedrifter.

o

at produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af:
- nabobeboelser
- Natura2000-områder og natur i øvrigt
- overfladevand
- nitratfølsomme indvindingsområder
- landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer

Produktionen på Lyngtoften 4 vurderes samlet set ikke at give anledning til væsentlige
påvirkninger/gener for lokale naturområder og omkringboende, hvis vilkårene i denne
godkendelse efterkommes.
Udkast til miljøgodkendelsen er gennemgået af Jørgen Dalsgaard og miljøkonsulent Anders
Lehnhardt og evt. bemærkninger er afklaret og godkendelsen tilpasset iht. aftale.
Med venlig hilsen

Marianne Dyhrberg
Miljøingeniør
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BILAG
Bilag 1. Grundlag for vilkår og lovgivning
Vilkår
Godkendelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af
Miljøstyrelsens bekendtgørelser, 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. 6/1997 om kontrol af gyllebeholdere
Vejledning om logbog for beholdere med flydende husdyrgødning
Vejledning nr. 1/2009 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af
bekæmpelsesmidler
Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
Vejledning nr. 6/2005 Om Håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)

samt



”Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde”
udgivet af FMK

Lovgivning
Udover vilkårene i nærværende miljøgodkendelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i
gældende love og bekendtgørelser.
Udover Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (lov nr. 1572 af 20. december 2006), kan
bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for
husdyrbruget:












Bek. nr. 44 af 11. januar 2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.
Bek. nr. 1318 af 26. november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning,
ensilage m.v.
Bek. nr. 467 af 23.maj 2016 om miljøregulering af visse aktiviteter
Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende
husdyrgødning og ensilagesaft
Bek. nr. 969 af 28. juni 2016 om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af
plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler
Bek. nr. 907 af 24. juni 2016 om bekæmpelsesmidler.
Bek. nr. 906 af 24. juni 2016 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af
plantebeskyttelsesmidler.
Bek. nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke,
rørsystemer og pipelines.
Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for
husdyrbrugets aktiviteter.
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