Tillæg til miljøgodkendelse for Hestbækvej 8, 7870 Roslev
v/ Peter Christensen, Rybjergvej 31, 7870 Roslev,

efter § 11, stk. 3 i LBK nr. 1486 af 4. december 2009.

Meddelt d. 1. juni 2015

Tillægget omfatter ændring af vægtinterval og udvidelse af smågriseproduktionen fra 120,5 dyreenheder til 141,7 DE.
Udvidelsen sker i eksisterende bygninger.

Tillæg til godkendelse af husdyrbrug i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug (Lov nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 1486 af 4. december
2009), herefter kaldet husdyrgodkendelsesloven og Miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 358 af 6. juni
1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010).
Ansøger, kontaktperson og ejer af husdyrbrug og ejendom:
Navn:

Peter Christensen

Adresse:

Rybjergvej 31, 7870 Roslev

Telefon:

86 99 87 41/40 92 85 86

E-mail:

pcgamstrup@hotmail.com

Bedrift:
Navn:

Hestbækvej 8

Adresse:

Hestbækvej 8, 7870 Roslev

Matr. nr.:

5a Kirkeby By, Rybjerg
1n Rybjerg By, RYbjerg

CVR-nummer:

25227271

P-nr.:

1007441882

Konsulent:
Navn:

Linda Thordal

Adresse:

Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Telefon:

96 15 30 07

E-mail:

lth@landbo-limfjord.dk

Vigtige datoer:
Tillægsgodkendelsens annoncering

1. juni 2015

Klagefristen udløber den

29. juni 2015

Næste regelmæssige revurdering

24. juli 2023

Kort beskrivelse af det ansøgte projekt:

Der er søgt tillægsgodkendelse til at udvidelse af smågriseproduktion fra 24.000 smågrise (7,230,0 kg) ændret til 25.000 smågrise (7,0 – 35 kg). Der sker ingen bygningsmæssige ændringer
ud over en overdækning af gyllebeholderen.
Ansøgt husdyrproduktion
Stk.
Antal
Antal
Dyretype Staldsystem pr. år
Vægtinterval
stipladser
dyreenheder
ansøgt
Smågrise

Delvis
spaltegulv

25.000

4200

7,0-35,0 kg

141,70

Afstandskrav
Der opføres ingen nye staldbygninger i forbindelse med udvidelsen af besætningen.
Ammoniak og særlig værdifuld natur (NBL § 3, HBL § 7 og Natura 2000)
Ansøgningen overholder det generelle ammoniakkrav.
Anlæg og arealer er placeret i god afstand til ammoniakfølsom natur, og det vurderes, at det
ansøgte ikke vil påvirke tilstanden af de nærliggende naturområder i negativ retning.
Bilag IV arter
Det vurderes, at potentielle levesteder eller sporadiske opholdssteder for bilag IV arter ikke
påvirkes væsentligt af det ansøgte projekt.
Nitrat til overfladevand
Husdyrbruget ligger i kystvandsoplandet til Løgstør Bredning.
Det vurderes, at produktionen på Hestbækvej 8 ikke vil medføre, at den kumulative påvirkning
af områdets Natura 2000 områder øges i en sådan grad at områderne vil lide skade.
Lugt, støj, vibrationer, lys og lugt
Geneafstandene for lugt er overholdt til alle områdetyper og til enkeltbolig.
Antal transporter forventes at være uændret.
Der sker ingen væsentlige ændringer i ansøgt drift indenfor øvrige støjkilder, vibrationer og lys.
Samlet set vurderes der ikke at være væsentlige gener forbundet med udvidelsen.
Håndtering/opbevaring af olie, affald, sprøjtemidler og andre kemikalier
Det er vurderet, at håndtering og opbevaring af olie, affald, pesticider m.v. sker under
hensyntagen til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, således forurening af jord, grundvand og
overfladevand begrænses.

Skadedyrsbekæmpelse
Det er vurderet, at der er foretaget de nødvendige tiltag for at begrænse tilstedeværelsen af
skadedyr.
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 tilgængelig teknologi (BAT) og renere teknologi
Det ansøgte overholder det af Skive Kommune fastlagte BAT-niveau. Der etableres fast
overdækning på gyllebeholderen.
Det vurderes at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og
begrænse forureningen fra husdyrbrugets anlæg.
Arealer
Al husdyrgødning afleveres til biogasanlæg.
Udkast til tillæg til godkendelse blev sendt i høring hos naboer og andre relevante parter. Der
indkom ingen høringssvar.

Tillægget til godkendelsen er udarbejdet af:

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune

Skive Kommune

Natur og Miljø

Natur og Miljø

Kirke Allé 1

Kirke Allé 1

7860 Spøttrup

7860 Spøttrup

Sagsbehandler: Nina Sohn Hansen
Kvalitetskontrol: Marianne Dyhrberg

1 ANSØGNING OG GODKENDELSE
1.1

Ansøgning

Peter Christensen har søgt om et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse af dyreholdet på
Hestbækvej 8, 7870 Roslev. Der blev i 2009 meddelt miljøgodkendelse til etablering af en
smågriseproduktion på 24.000 smågrise (7,2-30,0 kg). Den produktion ønskes udvidet/ændret
til 25.000 smågrise (7,0 – 35 kg). Der sker ingen bygningsmæssige ændringer ud over at der
etableres fast overdækning på gyllebeholderen.
Ansøgningen er modtaget via www.husdyrgodkendelse.dk af Skive Kommune den 9. september
2014.
Ansøgningen bygger på oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af husdyrbrug


Lov nr. 1572 af 20. december 2006, Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug.



Bek. nr. 1280 af 8. november 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med
senere ændringer.

1.2

Godkendelse

Baseret på de givne oplysninger i ansøgningsskema 68378, version 1 (nudrift i ansøgningen er
det tilladte dyrehold før godkendelsen af den 7. januar 2009 blev meddelt) samt tilhørende bilag
og suppleret med kommunens vilkår og vurderinger, meddeles Peter Christensen tillæg til den
eksisterende miljøgodkendelse for husdyrproduktion på Hestbækvej 8, 7870 Roslev. Alle
udvidelser og ændringer foretaget de sidste 8 år er vurderet i denne tillægsgodkendelse.
Det er en forudsætning for tillægsgodkendelsens gyldighed, at husdyrbruget drives som
beskrevet i ansøgningsmaterialet.
Tillægget meddeles efter husdyrgodkendelseslovens § 11, stk. 3, samt bekendtgørelse nr. 1280
af 8. november 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er:
o

anvendelse af bedste tilgængelige teknik

o

hensyntagen til overfladevand og natur, herunder




områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer
fredede områder
områder særligt sårbare overfor næringsstofpåvirkninger

o

begrænsning af eventuelle gener for naboer fra luftforurening samt støj- og lugtgener

o

sikring af korrekt affaldshåndtering

o

beskyttelse af jord og grundvand

o

beskyttelse af recipienter og korrekt spildevandsafledning

Der er ikke med denne godkendelse taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning
som f.eks. Byggeloven eller Arbejdsmiljøloven m.v.

2 GENERELLE FORHOLD
2.1

Generelle forhold og informationer

VILKÅR
1.

Tidsfrist Tillægsgodkendelsen skal være udnyttet senest 2 år efter den er meddelt.
Hermed forstås, at der skal være indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte
produktion.

2.

Ansøgningsgrundlag Husdyrbruget på Hestbækvej 8 skal drives i overensstemmelse
med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema 68378, version 2 og med de
ændringer, der fremgår af denne tillægsgodkendelses vilkår.

3.

Tillæg til godkendelse Et eksemplar af tillægget til godkendelsen skal til enhver tid være
tilgængeligt på husdyrbruget. Eventuelt driftspersonale skal have direkte adgang til
tillægsgodkendelsen og være grundigt orienteret om dets indhold.

4.

Forholdet til den eksisterende § 11 godkendelse Tillægsgodkendelsen bliver meddelt
på samme vilkår som i den eksisterende § 11 godkendelse, der trådte i kraft den 7. januar
2009, med mindre andet fremgår af dette tillæg til godkendelsen.

5.

Bortfald af vilkår Når dette tillæg tages i brug, bortfalder vilkår 2, 8, 11, 16, 23, 33, 35,
42, 54 og 57 i godkendelsen meddelt den 7. januar 2009.

VURDERING
Vilkårene i dette afsnit har til formål på bedst mulig vis at sikre, at husdyrbrugets daglige drift
sker miljømæssigt forsvarligt
Tidsfrist
Tidsfristen for at tage godkendelsen i brug er sat til 2 år. 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.
Godkendelsespligtige forhold
Husdyrbruget gøres opmærksom på, at bygnings-, og driftsmæssige ændringer eller udvidelser,
som ikke er beskrevet i seneste version af ansøgningsskema 68378 kan være omfattet af Lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. I sådanne tilfælde skal der søges godkendelse af den
ønskede ændring og meddeles godkendelse inden ændringen må påbegyndes.
Landskabsvurdenring
Der etableres overdækning på eksisterende gyllebeholder.
Landskabsmæssigt ligger Hestbækvej på kandten mellem midtsalling og nordsalling.
Midtsalling er de åbne vidder, industrilandbrugenes og vindmøllernes land. Jorden er frugtbar
lerjord, terrænet er jævne plateauer og der er derfor høj opdyrkningsprocent. Kun få
landskabstræk adskiller det ene sted fra det andet oplevelsesmæssigt. Kommunens byer ligger i
Midtsalling og kirkerne ses langvejs fra i det åbne agerland.
Nordsalling veksler lavtliggende tørvejordssletter med storformede, udjævnede morænebakker.
Orienteringen er fra sydøst mod nordvest. De fleste lavbundsområder er vidtstrakte,
bebyggelsesfrie marker, mens arealanvendelsen andre steder er eng og mose. På
morænebakkerne er jorden ofte sandet med en del læhegn og småbrug.

Hestbækvej 8 ligger på oversiden af en skrænt orienteret nordvest-sydøst. Nedenfor skrænten
ligger Hinnerup Ådal som et udstrakt og fliget vådområde med vedvarende græs, mose med
pilekrat, selvgroet græs og ager.
Hestbækvej 8 ligger udenfor bygge- og beskyttelseslinjer i det åbne land.
Hestbækvej 8 ligger i et område der er præget af intensivt landbrugsproduktion. Der er store
åbne flader med dyrkede arealer. Hinnerup Ådals ekstensive præg, ændrer ikke på oplevelsen af
at landskabet er væsentlig præget af landbrugsproduktion.
På ejendommen ligger i forvejen en nyere stald og gyllebeholderen med overdækning ligger i
forlængelse heraf.
Skive Kommune vurderer at overdækningen ikke vil påvirke landskabet væsentligt.
Bortfald af vilkår
Ansøger har ønsket at få fjernet vilkår8, 11, 16, 23, 33, 35, 42, 54 og 57 i godkendelsen
meddelt den 7. januar 2009, da disse er enten eksisterende lovgivning eller ikke er relevante.
Anmeldelse af udskiftning af arealer
Husdyrbruget gøres opmærksom på, at der er anmeldepligt af udskiftninger i bedriftens
harmoniareal,
både
for
ejede
og
forpagtede
arealer,
samt
overførselsaftaler
(tredjemandsarealer). Nye harmoniarealer skal indberettes til Skive Kommune inden de tages i
brug og inden den 1. august. Det vurderes, om arealerne kan indgå i bedriften og eventuelt på
hvilke vilkår. Husdyrbruget meddeles godkendelse eller afslag på anvendelse af nye
harmoniarealer inden 1. oktober. Husdyrbruget har herefter 14 dage til at fremsende nye
harmoniarealer, såfremt der er meddelt afslag. I visse tilfælde kan nye overførselsaftaler
påkræve, at aftalearealernes driftsherre ansøger om godkendelse efter § 16 i Lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

2.2

Årsproduktion - staldbelægning

VILKÅR
6.

Husdyrproduktion Den årlige husdyrproduktion må ikke overskride 141,7 dyreenheder
svarende til:

Staldafsnit

ST-233881
Smågrisestald

Stk.
Antal
Antal
Dyretype Staldsystem pr. år
Vægtinterval
stipladser
dyreenheder
ansøgt

Smågrise

Delvis
spaltegulv

25.000

4200

7,0-35,0 kg

141,70

beregnet iht. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.
(bek. nr. 915 af 27. juni 2013 med senere ændringer).
Godkendelsen gives til ovenstående antal dyr og vægtinterval. Dette gælder også hvis
dyreenhedsberegningen ændres.
7.

Bortfald af vilkår Når dette tillæg tages i brug, bortfalder vilkår 7 i godkendelsen
meddelt den 7. januar 2009.

VURDERING
I dette afsnit defineres rammerne for den tilladte husdyrproduktion. Størrelsen af dyreholdet er
fastsat ud fra ansøgningen om godkendelse. Antallet af dyr og vægtintervaller er grundlag for
ansøgningssystemets beregninger af ammoniakfordampningen fra staldene, lugt, og
husdyrgødningens indhold af kvælstof og fosfor.
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.

3 STALDANLÆG
3.1

Drift af staldanlæg

VILKÅR
Ingen nye vilkår

VURDERING
Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er at sikre en miljømæssig hensigtsmæssig drift af
husdyrbrugets staldanlæg. Påvirkninger i form af støv og lugt fra husdyrbruget søges begrænset,
så omgivelserne sikres mod unødige gener.
Der er ingen ændringer i forhold til den tidligere meddelte godkendelse.

3.2

Ammoniak og natur

VILKÅR
8. Bortfald af vilkår Når dette tillæg tages i brug, bortfalder vilkår 17, 18 og 19 i
godkendelsen meddelt den 7. januar 2009.

VURDERING
Formålet med dette afsnit er at sikre, at tilstanden i de udpegede § 3-arealer, herunder
ammoniakfølsomme § 3-arealer, og Natura-2000 områder opretholdes, og at mulighederne for
at bevare eller genoprette udpegningsgrundlaget fremmes.
For at leve op til krav om BAT i forhold til ammoniak, var der i miljøgodkendelsen meddelt den 7.
januar 2009, valgt at etablere et gyllekølingsanlæg. Der er nu mulighed for at aftage varme fra
et nærliggende biogasanlæg. Gyllekøling er derfor ikke længere attraktivt. For at opfylde BAT
etableres der fast overdækning på gyllebeholderen.

Det generelle ammoniakkrav
Beregninger i ansøgningssystemet viser, at det generelle krav til reduktion af ammoniakemission
er overholdt med en margen på 61,01 kg N/år.

Følgende ammoniakfølsom natur er beliggende i nærheden af produktionsanlægget:
Der er i husdyrgodkendelse.dk beregnet ammoniakdisposition til de tre nærmeste naturområde
som er markeret med rødt på nedenstående luftfoto.

© Luftfoto COWI
Der er tale om kategori 3-natur, hvor der gælder:

Ammoniakdepositionen er beregnet til merdeposition på 0,1 kg N og en totaldeposition på 0,1 kg
N. Afskæringskriterierne i husdyrloven er derfor overholdt. Der er ikke muligheder for at skærpe
yderligere.

Forhold til Natura 2000 og EF-Habitatdirektivets Bilag IV
EU-landene har vedtaget fælles regler om at beskytte naturen. Medlemslandene skal dels udpege
og forvalte bestemte naturområder (Natura 2000-netværket), dels beskytte bestemte arter. Den
generelle beskyttelse skal bl.a. sikre arterne mod at blive slået ihjel, eller at deres levesteder
beskadiges eller ødelægges. EF-domstolen har i flere domme understreget, at artsbeskyttelsen
tillægges stor betydning for EU og skal fortolkes restriktivt.

Natura 2000-områder.
De nærmeste Natura 2000-områder er Risum Enge og Selde Vig, som ligger ca. 6 km mod nord.
På
grund
af
afstanden
til
habitatområderne
vurderes,
at
bevaringsstatus
for
udpegningsgrundlaget for habitatområderne ikke vil påvirkes væsentligt af ammoniak
emissionen fra Hestbækvej 8.
Bilag IV-arter
Arter beskyttet ifølge EF-Habitatdirektivets bilag IV må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med
vilje, og deres levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges. Ca. 35 arter findes i Danmark. I
nærheden af Hestbækvej 8 er registreret 6 af disse arter:







Vandflagermus
Sydflagermus
Odder
Markfirben
Stor vandsalamander
Spidssnudet frø

Emissionen af ammoniak vurderes ikke at få betydning for disse arters bevaringsstatus, da deres
levesteder ikke berøres i væsentlig grad heraf.
Vurdering af nitrat til overfladevand
Inden et projekt kan godkendes skal der ifølge habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1, foretages en
vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan
påvirke et Natura 2000-område væsentligt.
Husdyrbrugets påvirkninger på overfladevand vurderes indenfor de kystvandsoplande, som
Limfjorden er opdelt i, jf. udkast til vandplanerne. Vurderingen foretages i henhold til
Miljøstyrelsens vejledning1 om vurdering af nitrat og fosfor til overfladevande.
Kvælstoftab til overfladevande stammer fra de arealer, hvorpå husdyrgødningen fra
produktionen udbringes. Da denne godkendelse alene omfatter en godkendelse af anlægget på
ejendommen Hestbækvej 8, og alt husdyrgødning fra produktionen afsættes til biogasanlæg, kan
der i denne godkendelse kun vurderes på om projektet i kumulation med andre planer og
projekter vil kunne medvirke til skadevirkninger på Natura 2000 områder.
Husdyrbruget ligger i kystvandsoplandet til Løgstør Bredning.
Kystvandsoplandet Løgstør Bredning indeholder habitatområde nr. 16 - Løgstør Bredning,
Vejlerne og Bulbjerg, habitatområde nr. 29 – Dråby Vig og habitatområde nr. 221 – Rissum Enge
og Selde Vig, samt fuglebeskyttelsesområde nr. 12 – Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og
Skarrehage og fuglebeskyttelsesområde nr. 26 – Dråby Vig.
Da dyretrykket er stigende i oplandet til Løgstør Bredning, skal udvaskningen fra husdyrbruget
svare til udvaskningen fra et plantebrug. Da husdyrbruget afleverer al husdyrgødning til biogas,
er beregning af planteavlsniveau ikke relevant.
Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at produktionen på Hestbækvej 8 ikke vil medføre, at
den kumulative påvirkning af områdets Natura 2000 områder øges i en sådan grad at områderne
vil lide skade.
Afskæringskriteriet for projektets påvirkning i kumulation med andre planer og projekter
vurderes således at være overholdt.

1

http://www2.mst.dk/wiki/Husdyrvejledning.Nitrat%20(overfladevand).ashx og
http://www2.mst.dk/wiki/Husdyrvejledning.Fosfor.ashx

3.3

Lugt

VILKÅR
Ingen nye vilkår
VURDERING
Formålet med dette afsnit er at vurdere, om udvidelsen kan ske uden lugtgener for naboer til
ejendommen.
Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Grønning Kirkevej 3, der ligger ca. 348 meter nord for
bedriftens lugtcentrum. Ved beregning af lugt tages der kun hensyn til boliger på ejendomme
uden landbrugspligt.
Nærmeste byzone er sommerhusområdet Astrup Vig, som ligger ca. 3456 meter fra bedriftens
lugtcentrum.
Nærmeste samlet bebyggelse ligger ca. 1081 meter fra bedriftens lugtcentrum.
Den beregnede lugtgeneafstand i ansøgningsskemaet viser, at den vejledende geneafstand til
både enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone er overholdt med stor margen.
Skive Kommune vurderer, at udvidelsen ikke medfører uacceptable lugtgener hos naboer ved
normale driftsforhold, da den beregnede lugtgeneafstand er overholdt.

3.4

Støj og transport

Vilkår
Ingen nye vilkår

VURDERING
I dette afsnit vurderes ejendommens støjforhold, samt ejendommens adgangsveje.
Der ske ingen ændringer, der påvirker støj eller antal transporter fra husdyrholdet, hvorfor det
er vurderet, at der ikke skal stilles supplerende vilkår.

3.5

Lysforhold

Vilkår
Ingen nye vilkår

VURDERING
Vilkår i dette afsnit har til formål at forebygge, at husdyrbrugets belysningsforhold er til gene for
omgivelserne.
Der etableres ikke nye udendørs lyskilder på ejendommen i forbindelse med driftsændringen.
Skive Kommune vurderer, at den eksisterende belysning på ejendommen ikke er til gene for de
omkringboende.

3.6

Gyllebeholdere og gyllehåndtering

VILKÅR
9. Etablering af fast overdækning på gyllebeholder Der skal etableres fast overdækning
på den eksisterende gyllebeholder. Overdækningen skal være etableret senest, når dette
tillæg tages i brug.
10. Drift af overdækning af gyllebeholder Åbningen af overdækningen må kun stå åben i
forbindelse med omrøring og tømning af gyllebeholder.
11. Skader på overdækningen af gyllebeholderen I tilfælde af skader på overdækningen
skal disse udbedres inden en uge efter skadens opståen.

VURDERING
I dette afsnit vurderes ejendommens håndtering og opbevaring af gylle.
På ejendommen blev der i forbindelse med miljøgodkendelsen i 2009 etableret en gyllebeholder
på 4000 m3. Ansøger har indsendt en opgørelse, som viser at det svarer til en
opbevaringskapacitet på 12,9 måneder.
For at leve op til krav om BAT i forhold til ammoniak, var der i miljøgodkendelsen meddelt den 7.
januar 2009, valgt at etablere et gyllekølingsanlæg. Der er nu mulighed for at aftage varme fra
et nærliggende biogasanlæg. Gyllekøling er derfor ikke længere attraktiv. For at opfylde BAT har
ansøger valgt at etablere fast overdækning på gyllebeholderen.
Der er derfor stillet vilkår om etablering af fast overdækning på gyllebeholderen og driften af
overdækningen.
Skive
Kommune
vurderer,
at
ejendommen
har
tilstrækkelig
opbevaringskapacitet.

3.7

Spildevand og overfladevand

VILKÅR
Ingen nye vilkår

VURDERING
I dette afsnit vurderes risikoen for forurening af jord, overfladevand og grundvand med
spildevand og overfladevand.
Der sker ingen ændringer der kan påvirke spildevandsforhold og forårsage forurening af
overfadevand og derfor har Skive Kommune vurderet, at det ikke er nødvendigt at stille
yderligere vilkår.

3.8

Skadedyrsbekæmpelse

VILKÅR
Ingen nye vilkår

VURDERING
I dette afsnit vurderes ejendommens skadedyrsbekæmpelse.
Der sker ingen ændringer der påvirker skadedyrsbekæmpelse og derfor har Skive Kommune
vurderet, at det ikke er nødvendigt at stille yderligere vilkår.

3.9

Håndtering af affald og farlige produkter

VILKÅR
12.

Bortfald af vilkår Når dette tillæg tages i brug, bortfalder vilkår 52 og 53 i godkendelsen
meddelt den 7. januar 2009.

VURDERING
I dette afsnit vurderes håndteringen af farlige produkter på ejendommen. Formålet er at sikre, at
farlige produkter og affald håndteres forsvarligt for her i gennem at forebygge og minimere
risikoen for forurening af jord og grundvand.
Der sker ingen ændringer, der påvirker håndtering af affald og farlige produkter og der stilles
derfor ikke supplerende vilkår.

3.10 Egenkontrol

VILKÅR
13.

Egenkontrol Husdyrbruget skal årligt registrere følgende:


Vandforbrug (m3)



Elforbrug (kWh)



Datoer for vedligehold og kontrol med ventilationsanlæg.



Afhentning af døde dyr til destruktionsanlæg



Kvitteringer for aflevering af farligt affald med modtageanlæggets stempel



Uheld, der har medført forurening eller risiko for forurening af f.eks. jord eller
vandløb



Årligt forbrug af fytase og benzoesyre, eksempelvis via foderblandinger og
Effektivitetskontrol.

14.

Bortfald af vilkår Når dette tillæg tages i brug, bortfalder vilkår 59 i godkendelsen
meddelt den 7. januar 2009.

VURDERING
Formålet med de stillede vilkår i dette afsnit er dels at kontrollere, at de angivne oplysninger i
ansøgningen om godkendelse overholdes, og dels at give ansøger overblik over væsentlige
miljøforhold på husdyrbruget. Registrering af foder-, vand og energiforbrug kan eksempelvis ske
ved foderindlægssedler, aflæsning af vandur og elmålere, via årsregnskab eller lignende.
Skive

Kommune

anbefaler

desuden,

at

husdyrbruget

kontakter

sit

energiselskabs

energikonsulenter for en gennemgang af ejendommen. Der viser sig ofte muligheder for
besparelser ved at udskifte tekniske installationer til nye lavenergiteknikker. Der er for
svineproducenter oftest et særligt potentiale for besparelser i varmeforbrug og ventilation.

3.11 Renere teknologi og BAT
VILKÅR
15.

Gulvtype Der skal i stalden være delvis spaltegulv.

16.

Bortfald af vilkår Når dette tillæg tages i brug, bortfalder vilkår 61 i godkendelsen
meddelt den 7. januar 2009.

VURDERING
Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter § 11 blandt
andet varetage hensynet til anvendelse af den bedst tilgængelige staldteknologi i både
eksisterende og nye stalde.
Fastlagt BAT-niveau
BAT-niveauet for ammoniak er fastlagt til 1872,05 kg N/år ud fra Miljøstyrelsens vejledende
BAT-standardvilkår.
I den ansøgning, der ligger til grund for denne godkendelse er den samlede ammoniakemission
fra anlægget beregnet til 996,35 kg N/år.
BAT-niveauet for fosfor er fastlagt til 4137,64 kg P/år for den samlede produktion på anlægget
ud fra Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår.
I den ansøgning, der ligger til grund for denne godkendelse er den samlede fosformængde fra
anlægget beregnet til 4023,01 kg P/år.
Skive Kommune vurderer derfor, at BAT-niveauet er overholdt.
I forhold til områderne som management, fodring m.v. er disse uændret i forhold til
godkendelsen fra 2009. I godkendelsen fra 2009 indgår gyllekøling som BAT, men da det nu er
muligt at aftage varme fra et nærliggende biogasanlæg, er det ikke længere rentabelt at
anvende anlægget. Ansøger har i stedet valgt at etablere fast overdækning på gyllebeholderen.
Skive Kommune har vurderet, at ansøgningen lever op til kravene for anvendelse af bedste
tilgængelige teknik.

4 UDBRINGNINGSAREALER
VILKÅR
17.

Afsætning af husdyrgødning Al husdyrgødning, der produceres på ejendommen skal
afsættes til biogasanlæg.

VURDERING
Da al husdyrgødning afsættes til biogasanlæg, vurderer Skive Kommune, at det godkendte lever
op til husdyrloven.

5 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
- landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer
Produktionen på Hestbækvej 8 vurderes samlet set ikke at give anledning til væsentlige
påvirkninger/gener for lokale naturområder og omkringboende, hvis vilkårene i denne
godkendelse efterkommes.
Udkast til tillæg til miljøgodkendelsen er gennemgået af Peter Christensen og miljøkonsulent
Anders Lehnhardt og evt. bemærkninger er afklaret og godkendelsen tilpasset iht. aftale.

6 TILLÆGSGODKENDELSENS GYLDIGHED,
KLAGEVEJLEDNING OG UNDERRETNING
Husdyrbruget må i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug § 11 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.
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,

-

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.

6.1

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 enten 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.
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.
Der er sendt et høringsudkast ud i 3 ugers høring ved følgende parter (naboer indenfor
konsekvensradius):
-

Hestbækvej 5
Hestbækvej 9
Rybjergvej 31
Hestbækvej 7
Rybjergvej 55
Hestbækvej 9

Underretning om godkendelsen:
Kopi af godkendelsen er sendt til:
-

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Danmarks Fiskeriforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Ornitologisk Forening
Det Økologiske Råd
Danmarks Naturfredningsforening
Ferskvandsfiskeriforeningen
Forbrugerrådet
Friluftsrådet i Region Limfjord Syd
Kulturarvsstyrelsen
Museum Salling
Sundhedsstyrelsen
Landbo Limfjord

Godkendelsen er udarbejdet af:


Skive Kommune

Med venlig hilsen

Nina Sohn Hansen

Bilag 1. Grundlag for vilkår og lovgivning
Vilkår
Tillægsgodkendelsens 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 (lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4/12 2009),
kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante
for husdyrbruget:












Bek. nr. 1172 af 8. november 2013 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.
Bek. nr. 853 af 30. juni 2014 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
Bek. nr. 639 af 13. juni 2012 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. 825 af 26. juni 2013 om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af
plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler
Bek. nr. 1088 af 6. september 2013 om bekæmpelsesmidler.
Bek. nr. 1355 af 14. december 2012 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning
af plantebeskyttelsesmidler.
Bek. nr. 1321 af 21. december 2011 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 aktivitet.

Bilag 2. BAT beregning
Ammoniak:
De dyr, der blev godkendt i 2009 skal der beregnes BAT som ved nye anlæg for ansøgninger indkommet før
10. april 2011. Udvidelsen i dette tillæg skal beregnes som eksisterende anlæg.
24000 smågrise (7,0 – 35 kg) – ny anlæg:
((35-7)*(20,95+0,177*(35+7))) /628 = 1,265528662
0,060*1,265528662*24000 = 1822,36 Kg NH3-N
1000 Smågrise (7,0 -35 kg) – eksisterende anlæg:
((35-7)*(13,77+0,1733*(35+7))) /510 = 1,155609412
0,043*1,155609412*1000 = 49,69 Kg NH3-N
I alt: 1872,05 Kg NH3-N

Fosfor:
BAT-krav: 29,2 kg P pr DE

141,70 DE* 29,2 kg P pr. DE = 4137,64 kg P

Bilag 3. Vurdering af nitrat til overfladevand
Inden et projekt kan godkendes skal der ifølge habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1, foretages
en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan
påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Ved vurderingen af om et projekt kan påvirke et
Natura 2000 væsentligt, skal der ses på den eventuelle negative påvirkning projektet kan have
på området og dens bevaringsmålsætning, habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 2. Hvis projektet
vurderes at kunne skade området, kan der ikke meddeles tilladelse til det ansøgte. Hvis
vurderingen derimod viser, at projektet ikke kan skade området, kan der meddeles
godkendelse til det ansøgte.
Husdyrbrugets påvirkninger på overfladevand vurderes indenfor de kystvandsoplande, som
Limfjorden er opdelt i, jf. udkast til vandplanerne. Vurderingen foretages i henhold til
Miljøstyrelsens vejledning2 om vurdering af nitrat og fosfor til overfladevande.
Miljøstyrelsens vejledning fastlægger afskæringskriterier for graden af påvirkning af
nitratudvaskning til overfladevand. Et husdyrbrug vurderes ikke at medføre negativ påvirkning
på overfladevande, herunder Natura 2000-områder samt yngle- eller rasteområder for
beskyttede arter som følge af nitratudvaskning, såfremt afskæringskriterierne er overholdt.
Principperne for vurdering af nitratens skadevirkning, overføres i Miljøstyrelsens vejledning, til
også at gælde ved vurdering af påvirkningen af fosfor til overfladevande.
Kvælstoftab til overfladevande stammer fra de arealer, hvorpå husdyrgødningen fra
produktionen udbringes. Da denne godkendelse alene omfatter en godkendelse af anlægget på
ejendommen Hestbækvej 8, og alt husdyrgødning fra produktionen afsættes til biogasanlæg,
kan der i denne godkendelse kun vurderes på om projektet i kumulation med andre planer og
projekter vil kunne medvirke til skadevirkninger på Natura 2000 områder.
Husdyrbruget ligger i kystvandsoplandet til Løgstør Bredning.
Kystvandsoplandet Løgstør Bredning indeholder habitatområde nr. 16 - Løgstør Bredning,
Vejlerne og Bulbjerg, habitatområde nr. 29 – Dråby Vig og habitatområde nr. 221 – Rissum
Enge og Selde Vig, samt fuglebeskyttelsesområde nr. 12 – Løgstør Bredning, Livø, Feggesund
og Skarrehage og fuglebeskyttelsesområde nr. 26 – Dråby Vig.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 16 – Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg
Naturtyper:
Sandbanke (1110), Vadeflade (1140)*, Lagune (1150), Bugt (1160), Rev (1170), Strandvold
med enårige planter (1210), Strandvold med flerårige planter (1220), Kystklint/klippe (1230),
Enårig strandengsvegetation (1310), Strandeng (1330), Forklit (2110), Hvid klit (2120)*,
Grå/grøn klit (2130), * Klithede (2140), Havtornklit (2160), Grårisklit (2170), Klitlavning
2

http://www2.mst.dk/wiki/Husdyrvejledning.Nitrat%20(overfladevand).ashx og
http://www2.mst.dk/wiki/Husdyrvejledning.Fosfor.ashx
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(2190), * Enebærklit (2250), Søbred med småurter (3130), Kransnålalge-sø (3140),
Næringsrig sø (3150), Brunvandet sø (3160), Vandløb (3260), Våd hede (4010), Tør hede
(4030), Enekrat (5130), Kalkoverdrev (6210)*, Surt overdrev (6230), Tidvis våd eng (6410)*,
Kildevæld (7220), Rigkær (7230), Bøg på mor (9110), Ege-blandskov (9160), Stilkege-krat
(9190)*, Skovbevokset tørvemose (91D0)*, Elle- og askeskov (91E0).
Arter:
Havlampret (1095), Stor vandsalamander (1166), Damflagermus (1318), Odder (1355),
Spættet sæl (1365).

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 29 – Dråby Vig
Naturtyper:
Vadeflade (1140), * Lagune (1150), Bugt (1160), Rev (1170), Strandvold med enårige planter
(1210), Strandvold med flerårige planter (1220), Enårig strandengsvegetation (1310),
Strandeng (1330), Kalkoverdrev (6210), * Surt overdrev (6230), * Kildevæld (7220), Rigkær
(7230).
Arter:
Stavsild (1103), Odder (1355), Spættet sæl (1365).

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 221 – Rissum Enge og Selde Vig
Sandbanke (1110), Vadeflade (1140), Lagune (1150), Bugt (1160), Strandeng (1330),
Grå/grøn klit (2130), Næringsfattig sø (3130), Næringsrig sø (3150), Kalkoverdrev (6210),
Surt overdrev (6230), Rigkær (7230).

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 12 – Løgstør Bredning, Livø, Feggesund
og Skarrehage
Sangsvane (T), Kortnæbbet gås (T), Pibeand (T), Hvinand (T), Toppet skallesluger (T),
Dværgterne (Y).

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 26 – Dråby Vig
Lysbuget knortegås (T), Klyde (Y), Hjejle (T), Havterne (Y).

Vurdering af projektet i kumulation med andre planer og projekter
Ifølge Miljøstyrelsens fastlagte afskæringskriterium for påvirkning i kumulation med andre
planer og projekter må antal dyreenheder i det aktuelle opland, hvor projektet agtes
gennemført, ikke have været stigende siden 1. januar 2007. Hvis der er andre kilder til
udvaskning af næringsstoffer, der har givet anledning til en øget udvaskning fra det aktuelle
opland siden 1. januar 2007, skal dette også inddrages i vurderingen.
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Ved vurderingen af om forudsætningerne for husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer
er opfyldt samt hvorvidt et projekt har en væsentlig påvirkning på et Natura-2000 område,
skal der ses på udviklingen i antal dyreenheder indenfor et opland. Dette følger også af
Miljøstyrelsens vejledning. Der kan være andre opgørelsesmetoder, som kan bruges, når
denne vurdering skal foretages, men her mangler de værktøjer og den videnskabelige viden,
som skal til, for at kunne konkludere noget ud fra data. Skive Kommune henholder sig derfor
til Miljøstyrelsens vejledning, som giver et argumenteret fundament for at vurdere og
konkludere ud fra data vedr. det samlede antal dyreenheder.
Ifølge de rene CHR data er antallet af dyreenheder i perioden 2007 - 2014 i kystvandsoplandet
Løgstør Bredning steget med 3,5 %.
Da dyretrykket er stigende i oplandet til Løgstør Bredning, skal udvaskningen fra husdyrbruget
svare til udvaskningen fra et plantebrug. Da husdyrbruget afleverer al husdyrgødning til
biogas, er beregning af planteavlsniveau ikke relevant.
Meddelte miljøgodkendelser og tilladelser som endnu ikke er taget i brug, men som stadig kan
udnyttes, kan af gode grunde ikke være med i opgørelserne af udviklingen i antallet af
dyreenheder. Det samme gælder nedlagte dyrehold, siden status i udviklingen sidst er opgjort.
Skive Kommune har endnu ikke det fulde overblik over, hvor mange godkendte dyreenheder i
godkendelser og tilladelser, som endnu ikke er udnyttet indenfor de enkelte kystvandsoplande.
Det vurderes, at de endnu uudnyttede godkendelser og tilladelser ikke at være af et sådant
omfang, at det vil føre til en stigning i antallet af dyreenheder. Eventuelt nedlagte brug siden
årsskiftet vil yderligere trække udviklingen i antallet af dyreenheder i nedadgående retning.
Skive Kommune har ikke kendskab til, at der siden 2007 skulle være sket en øget belastning
med næringsstoffer fra andre kilder i kystvandsoplandet.
Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at produktionen på Hestbækvej 8 ikke vil medføre, at
den kumulative påvirkning af områdets Natura 2000 områder øges i en sådan grad at
områderne vil lide skade.
Afskæringskriteriet for projektets påvirkning i kumulation med andre planer og projekter
vurderes således at være overholdt.
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Bilag 4. Oversigt over gældende vilkår fra godkendelsen fra
den 2009 og dette tillæg
Vilkår fra godkendelsen fra 2009 er markeret med et a og vilkår fra dette tillæg er markeret med et b.

1b

Tidsfrist Tillægsgodkendelsen skal være udnyttet senest 2 år efter den er meddelt.
Hermed forstås, at der skal være indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte
produktion.

2b

Ansøgningsgrundlag Husdyrbruget på Hestbækvej 8 skal drives i overensstemmelse
med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsskema 68378, version 2 og med de
ændringer, der fremgår af denne tillægsgodkendelses vilkår.

3b

Tillæg til godkendelse Et eksemplar af tillægget til godkendelsen skal til enhver tid
være tilgængeligt på husdyrbruget. Eventuelt driftspersonale skal have direkte adgang
til tillægsgodkendelsen og være grundigt orienteret om dets indhold.

4b

Forholdet til den eksisterende § 11 godkendelse Tillægsgodkendelsen bliver
meddelt på samme vilkår som i den eksisterende § 11 godkendelse, der trådte i kraft
den 7. januar 2009, med mindre andet fremgår af dette tillæg til godkendelsen.

1a

Ansøgningsgrundlag Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i
overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af den vedlagte ansøgning om
miljøgodkendelse, skemanummer 3921, version 1 af 20.12.2007, og med de ændringer,
der fremgår af godkendelsens vilkår.

3a

Godkendelse Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på
virksomheden. Eventuelt driftspersonale skal have direkte adgang til godkendelsen og
være grundigt orienteret om godkendelsens indhold.

4a

Beredskabsplan På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret beredskabsplan.
Beredskabsplanen skal placeres således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til
den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens placering og indhold.
Beredskabsplanen skal forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.

5a

Salg/ophør Ved virksomhedens overdragelse eller ved ophør af virksomhedens
aktiviteter skal tilsynsmyndigheden straks orienteres.

6a

Driftsopgaver ved ophør Ved virksomhedens ophør skal der udføres følgende
forureningsbegrænsende foranstaltninger:
- Gyllebeholdere, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og
rengøres.
- Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om
udbringning af husdyrgødning.
- Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald og andet farligt affald skal bortskaffes i henhold
til Skive Kommunes affaldsregulativer.

6b

Husdyrproduktion Den årlige husdyrproduktion må ikke overskride 141,7 dyreenheder
svarende til:
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Staldafsnit

ST-233881
Smågrisestald

Stk.
Antal
Antal
Dyretype Staldsystem pr. år
Vægtinterval
stipladser
dyreenheder
ansøgt

Smågrise

Delvis
spaltegulv

25.000

4200

7,0-35,0 kg

141,70

beregnet iht. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage
mv. (bek. nr. 915 af 27. juni 2013 med senere ændringer).
Godkendelsen gives til ovenstående antal dyr og vægtinterval. Dette gælder også hvis
dyreenhedsberegningen ændres.
8a

Tidsfrist. Den tilladte husdyrproduktion skal tages fuldt i brug senest 3 år efter at
godkendelsen er meddelt, ellers nedskrives den godkendte produktion til det aktuelle
produktionsniveau.

9a

Tilsyn I forbindelse med afholdelse af tilsyn skal produktionsopgørelser for hele den
animalske produktion, dækkende de sidste 3 års produktion, ligge til rådighed for
tilsynsmyndigheden. Produktionsopgørelsen skal kunne dokumentere antallet af
producerede smågrise hvert af de pågældende år. Derudover skal smågrisenes
gennemsnitlige indsættelses og afgangsvægt fremgå af afregning/produktionsopgørelse.

10a Rengøring Emissioner fra staldene skal begrænses ved jævnlig rengøring af samtlige
staldafsnit for foder- og gødningsrester.
12a Støv forderhåndtering Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder og råvarer,
bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give
anledning til støv gener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for
omgivelserne.
13a Støv befæstet areal Udendørs arealer skal renholdes for at forhindre støvflugt og
begrænse lugtgener. Rengøringen skal udføres på sådan en måde, at den ikke giver
anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb og lignende.
14a Fytase Der skal anvendes fytase i alle foderblandinger. Fytase skal doseres, således at
fosforindholdet i foderet reduceres og så foderteknologien som helhed kan betragtes som
en renere teknologi.
15a Fasefodring Der skal anvendes fasefodring på ejendommen.
20a Støjemission Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente,
korrigerede lydtryksniveau målt i dB(A), må i intet punkt ved de nærmest liggende
enkeltboliger overskride følgende værdier:
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*) Nabobeboelse defineres som opholdsarealer ved nærmeste nabo. Ved tvivlsspørgsmål er det
tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder.
Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest
støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden.
De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en
måling/beregning der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:
For dagperioden, kl. 06 – 18 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede
tidsrum på 8 timer.
For aftenperioden, kl 18 – 22 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede
tidsrum på 1 time.

For natperioden, kl. 22 – 06 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum
på ½ time.

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser.
Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55
dB(A).
21a Støj I tilfælde af berettiget klage over støj kan virksomheden påbydes at udføre
egenkontrol af virksomhedens støjniveau. Kontrollen skal udføres efter retningslinjerne i
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder, eller
nyeste opdaterede version af denne.
Viser kontrollen at der sker en uacceptabel støjpåvirkning, kan tilsynsmyndigheden på
baggrund af en faglig vurdering, påbyde virksomheden at nedbringe støjniveauet.
22a Transport støj Transport til og fra ejendommen skal primært foregå indenfor normal
arbejdstid 06.00-18.00.
24a Lyskilde Lyskilder på ejendommen må ikke være rettet mod omkringboende, såfremt
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lyskilden ikke er afskærmet af bygninger, beplantning eller lignende.
25a Lugtemission Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden redegør for
ejendommens lugtemission, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra
virksomheden er velbegrundede. Tilsynsmyndigheden kan efterfølgende påbyde, at
virksomheden iværksætter lugtreducerende tiltag, hvis de vejledende genekriterier for
lugt er overskredne.
26a Foder og råvarer Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder og råvarer,
bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give
anledning til lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for
omgivelserne.
27a Udendørs arealer Udendørs arealer skal renholdes for at forhindre lugtgener.
Rengøringen skal udføres på sådan en måde, at den ikke giver anledning til støvgener i
omgivelserne eller til forurening af afløb og lignende.
28a Vask Efter hvert hold smågrise skal ventilatorer i staldafsnittene vaskes/rengøres
sammen med det øvrige staldinventar.
29a Staldhygiejne Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og
hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og
gødningsrester mindst 3 gange årligt.
30a Færdsel Risiko for påkørsel af gyllebeholdere skal minimeres gennem åbne til- og
frakørselsforhold med plads til manøvrering af større vogntog.
31a Opsyn Al pumpning af gylle til og fra ejendommens gyllebeholdere skal ske ved konstant
overvågning, således at eventuelle gyllespild kan opdages og minimeres hurtigst muligt.
32a Påfyldning af gyllevogne Ved pumpning af gylle fra gyllebeholdere skal der anvendes
gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb.
9b

Etablering af fast overdækning på gyllebeholder Der skal etableres fast
overdækning på den eksisterende gyllebeholder. Overdækningen skal være etableret
senest, når dette tillæg tages i brug.

10b Drift af overdækning af gyllebeholder Åbningen af overdækningen må kun stå åben i
forbindelse med omrøring og tømning af gyllebeholder.
11b Skader på overdækningen af gyllebeholderen I tilfælde af skader på overdækningen
skal disse udbedres inden en uge efter skadens opståen.
34a Rengøring af maskinel Rengøring af marksprøjter og vask af maskiner og lastbiler,
som anvendes til sprøjtning, gylletransport eller gylleudbringning skal enten foregå i
marken eller på en vaskeplads, som opfylder kravene i Landbrugets Byggeblad nr.
103.11-03, Vaskeplads til landbrugsmaskiner, eller nyeste version heraf.
36a Tagvand og overfladevand Ændringer i aflednings- og afløbsforhold for overfladevand,
inklusiv tagvand, skal forhåndsgodkendes af Skive Kommune.
37a Uheldsforanstaltning Der skal inden ½ år efter at godkendelsen er meddelt være
etableres et tætsluttende spjæld på afløbssiden af den samlebrønd der afleder alt
overflade vand fra Hestbækvej 8. Se bilag 2.1
38a Management Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri
for affald, foderrester, gødning m.v.
39a Døde dyr I tidsrummet indtil afhentning skal døde dyr opbevares, så de ikke giver
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anledning til tilhold af skadedyr.
40a Fluer Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens
Skadedyrslaboratorium.
41a Foder Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold
af skadedyr (rotter m.v.).
43a Placering af olietanke Olietanke til diesel- eller fyringsolie skal til enhver tid stå
overdækket og uden mulighed for afløb til dræn, kloak, overfladevand eller grundvand.
44a Påfyldning af olie Påfyldning af dieselolie på maskiner skal foregå på en plads med fast
og tæt bund således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet
olieabsorberende materiale. Påfyldning af dieselolie skal ske under konstant overvågning.
45a Opsamling af oliespild Et olieabsorberende materiale, eksempelvis kattegrus, skal til
enhver tid være let tilgængeligt i umiddelbar nærhed af alle ejendommens oliebeholdere,
således at spild omgående og effektivt kan opsamles.
46a Utæt olietank Virksomheden skal straks kontakte Skive Kommune, hvis det bliver
konstateret, eller der opstår mistanke om, at en olietank er utæt.
47a Opbevaring af farlige produkter og farligt affald Farlige produkter (smøreolie,
pesticider, insektgifte, m.v.) og farligt affald (råvare-, olie- og kemikalieaffald) skal
opbevares i beholdere beregnet til formålet og være tydeligt mærkede med angivelse af
indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet
således, at lækage eller spild kan opsamles og således, at der ikke er risiko for, at spild
kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den
største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. Der må ikke
være risiko for opsamling af slagregn eller sne.
48a Opbevaring af klinisk affald Klinisk affald skal opsamles og opbevares aflåst og i
specialbeholder, samt være adskilt fra fødevarer, således at det er utilgængeligt for dyr
og børn.
49a Opbevaring af medicin Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab,
således det er utilgængeligt for dyr og børn.
50a Opbevaring af kemikalier Sprøjtemidler og andre kemikalier skal opbevares i aflåst
rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foder, medicin eller
lignende. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet
således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til
volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke,
eller ved mindre spild et absorberende materiale, såsom kattegrus, savsmuld eller
lignende.
51a Spild af kemikalier Spild af flydende kemikalier, gyllekølingvæske, herunder
sprøjtemidler, på ejendommen skal omgående opsamles i en tæt beholder eller opsuges
med et egnet absorberende materiale (kattegrus, savsmuld, eller lignende). Det
opsamlede spild betragtes som farligt affald og skal håndteres derefter.
55a Emballage Tomme kemikaliedunke skal rengøres inden bortskaffelse.
56a Affaldsregulativer Enhver bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid
gældende affaldsregulativer udarbejdet af Skive Kommune.
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58a Stamkort Der skal udarbejdes stamkort over affaldsmængderne, herunder hvor store
mængderne er, hvor affaldet afleveres og hvem distributøren er. Stamkort skal kunne
forevises ved forlangende, for eksempel i forbindelse med tilsyn. Se bilag 3.0
13b Egenkontrol Husdyrbruget skal årligt registrere følgende:


Vandforbrug (m3)



Elforbrug (kWh)



Datoer for vedligehold og kontrol med ventilationsanlæg.



Afhentning af døde dyr til destruktionsanlæg



Kvitteringer for aflevering af farligt affald med modtageanlæggets stempel



Uheld, der har medført forurening eller risiko for forurening af f.eks. jord eller
vandløb



Årligt forbrug af fytase og benzoesyre, eksempelvis via foderblandinger og
Effektivitetskontrol.

60a

Registreringerne opbevares på virksomheden i minimum fem år og skal fremvises til
tilsynsmyndigheden, såfremt der anmodes herom.

15b Gulvtype Der skal i stalden være delvis spaltegulv
62a Landbruget skal under tilsyn redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i
form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som
kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.
Følgende områder skal som minimum indgå i redegørelsen:
Metoder til begrænsning af fordampning af ammoniak fra stalde og opbevaringsanlæg
samt i forbindelse med udbringning.
Reduktion af kvælstofudledning og fosforoverskud.
Reduktion af vand- og energiforbrug.
Ved udskiftning af råvarer og hjælpestoffer skal virksomheden redegøre for, at der
skiftes til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer.
63a Alle særligt energiforbrugende anlæg, eksempelvis ventilationsanlæg, foderanlæg og
gyllepumper, skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt
optimalt.
16b Afsætning af husdyrgødning Al husdyrgødning, der produceres på ejendommen skal
afsættes til biogasanlæg.

779-2015-32214

Bilag 4. Ansøgningsskema 68378, version 2

779-2015-32214

