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1.

Basisoplysninger

1.1

Datablad
Ansøger

Peder Enggaard
Hjelmerupvej 20, 5690 Tommerup
Mobil: 51744804
peder@billeholm.dk

Ejer

Peder Enggaard
Hjelmerupvej 20, 5690 Tommerup

Husdyrbrugets adresse

Hjelmerupvej 20, 5690 Tommerup

CVR-nummer

17517643

CHR-nummer

60867

Kommune

Assens Kommune

Ejendomsnummer

4200011572

Matrikel-nr.

2a – Hjelmerup By, Verninge

Produktionsmæssig
sammenhæng

Intet produktionsmæssigt sammenhæng med
øvrige husdyrbrug

Ansøgningsskema

223298

Konsulent

Velas
Søren Boe Rasmussen, Miljøkonsulent, Cand.
Agro
sbr@velas.dk
Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg

Ansøgning indsendt

20. november 2020
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1.2

Ikke-teknisk resumé
Ansøger
Peder Enggaard, Hjelmerupvej 20, 5690 Tommerup, ønsker at konvertere ejendommens
nuværende godkendelse over på ny lovgivning.

Ansøgt
Med ændringen af Husdyrloven i år 2017 angives der ikke længere et antal dyr i en
miljøansøgning, men et produktionsareal, som fremgår af nedenstående tabel 1.
Det samlede ansøgte produktionsareal er på 1.533 m2.
Husdyrbruget består af tre stalde der ligger i tilknytning til hinanden. I den nyeste
staldbygning fra 2006, er der yderligere foderopbevaring og lager. Øvrige bygninger på
husdyrbruget er lader og maskinhus.
Der bygges ikke nye stalde.
Husdyrbruget er IE-brug med over 2000 stipladser til slagtesvin.

Der søges en godkendelse efter §16 a i LBK 520 af 01/05/2019

Nudrift og 8 års-drift
8-årsdriften er en kapitel 5-godkendelse fra april 2004, revurderet i 2013.
Seneste miljøtilladelse er en §12-miljøgodkendelse fra 29. juni 2016, som er udnyttet i form
af husdyrbrugets nuværende stalde- og gødningsopbevaringsanlæg, som udgør nudriften. I
denne ansøgning blev staldene renovoreret i gulvprofilen, hvor man reducerede andelen af
fast gulv i staldsystemet. Det samlede produktionsareal forblev uændret.

Bygningsmæssige ændringer
Der bygges ikke nyt på husdyrbruget.

Lugtemission
Korrigeret geneafstand til nærmeste enkeltbolig, Hjelmerupvej 26 er 141 m og kortere end
vægtet gennemsnitsafstand på 217 m. Dermed er lugt overholdt.
Korrigeret geneafstand til nærmeste samlet bebyggelse Hjelmerupvej 40 er 325 m og
kortere end vægtet gennemsnitsafstand på 328 m. Dermed er lugt overholdt.
Korrigeret geneafstand til nærmeste byzone Kommuneplanramme nr. kommuneplanramme
3.2.E.10, er 540 m og kortere end vægtet gennemsnitsafstand på 1.175 m. Dermed er lugt
overholdt.
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Ammoniakemission
Ammoniakemissionen i ansøgt på 3.172 kg N/år, med en meremission på 373,5 kg N/år i
forhold til 8-årsdrift og en meremission på 0 kg N/år i forhold til nudrift.
Til de nærmeste naturområder, som er kategori 3-natur, sker der ingen merdeposition i
forhold til nudrift og 8 års drift. Kategori 1- og 2-naturområder påvirkes ikke af husdyrbruget.

BAT-Ammoniakemission
BAT-niveauet på 3.172 kg N/år er overholdt med en samlet ammoniakemission på 3.172 kg
N/år da der er tale om godkendelse af eksisterende stald.

Alternative løsninger
Nul-alternativet til denne ansøgning er ikke at foretage nogle ændringer af husdyrbruget og
fortsætte med produktionsbegrænsninger ud bundne ind- og afgangsvægt. Men for at
fremtidssikre ejendommen ift. optimal udnyttelse af produktionsanlægget, kræver det at
husdyrbruget kan godkendes efter ny lovgivning.

Ophør
Ved eventuelt ophør af produktionen vil ansøger tømme gyllebeholder og rengøre
staldbygninger.
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2.

Indretning og drift af anlægget
Husdyrbrugets produktionsanlæg er placeret isoleret, på adressen hjelmerupvej 20, 5690
Tommerup. Selve driftsanlægget er placeret samlet i tilknytning til ejendommens
oprindelige bygninger.
Husdyrbrugets driftsanlæg er bestående af fire stalde, hvoraf den nyeste er
slagtesvinestald er fra 2006. Dertil kommer en gyllebeholder og en række lagerbygninger.
Husdyrbruget fik i 2016 tilladelse til at renovere flere af staldenes staldsystemer.
Med denne godkendelse efter lovens §16a godkendes hele ejendommens produktionsareal
til produktion af slagtesvin. Godkendelsen er udarbejdet med flexgruppe for staldene,
hvilket betyder at der kan sættes de grise ind i staldene som ansøger ønsker. Ved
beregning af emissioner fra anlægget er der regnet på den gruppe svin der har den højeste
emission, hvilket er slagtesvin
Produktionsarealerne fremgår af bilag hvor staldafsnittene er indtegnet.

Figur 1. Staldafsnit og opbevaringsanlæg på Hjelmerupvej 20.
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2.1.1 Stalde og produktioner
Ansøgte produktionsareal sker i eksisterende bygninger. Der søges til flexgruppe
Slagtesvin og Smågrise. Ændringerne fremgår af www.husdyrgodkendelse.dk og
nedenstående tabel 1 referer til ovenstående Figur 1 og Bilag 1 med angivelse af beregning
af produktionsareal.

Tabel 1. Dyretype, staldsystem og produktionsareal (som udgangspunkt nettostiareal)

2.1.2 Husdyrgødning
På ejendommen produceres flydende husdyrgødning i form af gylle. På ejendommen er der
søgt til følgende gyllebeholder.
Tabel 2. Opbevaringslagre til husdyrgødning i ansøgt.
Lager
GB1
Gyllekummer
Fortank
I alt

Opbevaringskapacitet

Areal

2.050 m3

473 m2

500 m3

-

m3

-

21

Ca. 2.571 m3

Teknologi
Flydelag

Lukket

473 m2
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Det forventes ikke at gødningsproduktionen i ansøgt kommer over 4.922 t gylle baseret på
husdyrbrugets aktuelle dyrehold. Der er aftale om leje af beholdere på andre ejendomme.
Opgørelse om opbevaringskapacitet foretages ved tilsyn og med udgangspunkt i det
aktuelle dyrehold ved tilsyn.
Det vurderes at opbevaring af husdyrgødning sker på forsvarlig vis uden risiko for
forurening af det omkringliggende miljø.

2.2

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde
Der fortages ingen bygningsmæssige ændringer

2.3

Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug
Husdyrbruget er ikke teknisk, forurenings- eller driftsmæssigt forbundet med andre
husdyrbrug. Smågrisene og slagtesvin kan fedes op på hvilken som helst anden ejendom.

2.4

Beliggenhed
En oversigt over anlægget fremgår af Figur 1 ovenfor. Hjelmerupvej 20 er beliggende i
landzone øst for Verninge.

Figur 2. Beliggenhed.

Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed i forhold til omgivelserne er beskrevet i forhold
til de generelle afstandskrav i Husdyrbruglovens §§ 6 og 8 i nedenstående afsnit 2.4.1
Generelle afstandskrav.
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Afstande til naturområder er beskrevet i afsnit 2.5 Ammoniakemission og afstande til
omkringboende er yderligere beskrevet i afsnit 2.6 Lugtemission.

2.4.1 Generelle afstandskrav
Afstandskrav i Husdyrbruglovens §§ 6 og 8 skal vurderes i forhold til nye husdyranlæg og
gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg. Udvidelser eller ændring af anlæg, der medfører
forøget forurening, skal også vurderes i forhold til afstandskravene.
På Hjelmerupvej 20 bygges eller udvides svineproduktionen ikke, så husdyrbrugets
emissioner øges ikke. Det vurderes derfor ikke relevant at beskrive afstande.

2.4.2 Landskabelige hensyn
Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med ansøgningen. Der er
derfor ikke vurderet nærmere på den landskabelige påvirkning, da husdyrbruget vil fremstå
uændret i forhold til nudriften.

2.5

Ammoniakemission
Husdyrbrugets samlede ammoniakemission er 3.171,5 kg ammoniak-N/år. Dette er
uændret i forhold til nudrift. I forhold til 8-årsdrift, hvor er der en meremission på 373,5 kg
ammoniak N/år.
I dette afsnit er primært beskrevet den samlede ammoniakemission og
ammoniakdeposition til naturområder.

Figur 3. Resultat af ammoniakemissionen.
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2.5.1 Naturpunkter

Nærmeste naturområder udgøres af kategori 3-naturområder, bestående af mose og
potentielt ammoniakfølsom skov (samfaldende naturtype – derfor er ammoniakfølsom skov
ikke beskrevet nærmere). Totaldeposition til nærmeste kategori 3-naturpunkt er 0,8 kg
N/ha/år. Kategori 3-naturområderne modtager ingen meremission.
Kategori 1- og 2-naturområder ligge i en sådan afstand fra husdyrbruget at de jf.
husdyrgodkendelses modelberegninger for ammoniakdeposition, påvirkes af husdyrbruget
med en totaldeposition på 0,3 kg N/ha til kategori 1 og 0,8 kg N/ha til kategori 2.
Yderligere vurdering fremgår herunder.
Kategori 1-natur
Afskæringskriteriet til kategori 1-natur er afhængigt af kumulation eller ej:
0,2 kg N/ha, hvis der er flere end 1 andet husdyrbrug i nærheden.
0,4 kg N/ha, hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden.
0,7 kg N/ha, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden.
Elle- og askeskov, sydøst i Natura 2000
Nærmeste kategori 1-natur er en elle- askeskov, beliggende 700 m sydøst for
husdyrbruget. Inden for Natura 2000 område nr. 114 omkring Odense Å
Der er kumulation med et andet husdyrbrug, hvilket medfører restriktion på maksimal
totaldeposition til overdrevet på 0,4 kg N/ha/år.
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Total depositionen til området er 0,3 kg N/ha, derfor vurderes overdrevet ikke at blive
påvirket væsentligt af husdyrbruget.
Kategori 2-natur
Afskæringskriteriet til kategori 2-natur er en totaldeposition på max. 1,0 kg N/ha.
Overdrev, øst
Nærmeste kategori 2-natur er et §3-overdrev større end 2,5 ha. Beliggende ca. 440 m øst
for husdyrbruget. Totaldeposition til området er 0,8 kg N/ha, derfor vurderes overdrevet ikke
at blive påvirket væsentligt af husdyrbruget. I forhold til nudrift, er der er ikke tale om en
merdeposition til overdrevet, da der ikke foretages nogen udvidelser. I forhold til 8-årsdrift
der en merdeposition på 0,1 kg N/år, hvilket skyldes staldrenoveringen i 2017/2018.

Kategori 3-natur
Afskæringskriteriet til kategori 3-natur er således, at kommunen kan tillade en
merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha, men ikke stille krav om mindre merdeposition
end 1,0 kg N/ha.
§3-mose, SØ
§3-mosen 400 m syd for ejendommen får en totaldeposition på 0,9 og en merdeposition på
0,1 kg N/ha i forhold til 8-årsdrift og 0,0 kg N/ha i forhold til nudrift.
Som følge af ansøgningen og konvertering til arealbaserede depositionsberegninger,
vurderes mosen ikke at blive påvirket negativt i forhold til nudrift, da ammoniakdepositionen
er uændret.
Det vurderes ikke at være nødvendigt med yderligere vurdering på naturområdet, da
husdyrbruget overholder miljøstyrelsens gældende krav til merdeposition.
§3-mose - Syd
§3-mosen 500 m syd for ejendommen får en totaldeposition på 0,3 og en merdeposition på
0,0 kg N/ha i forhold til 8-årsdrift og 0,0 kg N/ha i forhold til nudrift.
Som følge af ansøgningen og konvertering til arealbaserede depositionsberegninger,
vurderes mosen ikke at blive påvirket negativt i forhold til nudrift, da ammoniakdepositionen
er uændret.
Det vurderes ikke at være nødvendigt med yderligere vurdering på naturområdet, da
husdyrbruget overholder miljøstyrelsens gældende krav til merdeposition.
§3-overdrev - øst
§3-overdrevet 450 m øst for ejendommen får en totaldeposition på 0,7 og en merdeposition
på 0,1 kg N/ha i forhold til 8-årsdrift og 0,0 kg N/ha i forhold til nudrift.
Som følge af ansøgningen og konvertering til arealbaserede depositionsberegninger,
vurderes mosen ikke at blive påvirket negativt i forhold til nudrift, da ammoniakdepositionen
er uændret.
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Det vurderes ikke at være nødvendigt med yderligere vurdering på naturområdet, da
husdyrbruget overholder miljøstyrelsens gældende krav til merdeposition.

2.5.2 Bilag IV-arter
Der er ingen registrerede bestande af Bilag IV-arter, eller potentielle levesteder i nærhed til
staldanlægget. Nærmeste registrering af bilag IV-arter ligger ca. 1000 m nordøst for
husdyrbruget i Holmehave Bæl, der løber til Odense Å og er en overvågningsregistrering af
Tykskallet malermusling i bækken.
Det vurderes, at dette levested ikke vil blive påvirket af driften af anlægget, grundet
emissionens størrelse samt afstanden, der betyder at husdyrbrugets ammoniakbelastning
ikke påvirker lokaliteten af arts-registreringen.
Tykskallet malermusling er knyttet til et akvatisk miljø. Et åbent vandløb kan være sårbart
overfor spild eller lækager med husdyrgødning og pesticider.
Husdyrbruget tager de nødvendige foranstaltninger for at undgå skadelige hændelser, ved
at følge de fastsatte krav til udbringning og opbevaring af husdyrgødning, så der ikke kan
forekomme overløb til vandløbet.
Bestanden af Tykskallet Malermusling vurderes ikke at blive påvirket negativ af den
ansøgte produktion, da husdyrbruget ikke foretager en produktionsmæssig udvidelse, der
har betydning for artens habitat.

Figur 4. Nærmeste registrering af Bilag IV-arter

13

2.6

Lugtemission

Figur 5. Samlet resultat af lugtberegningen.

Geneafstanden er beregnet på baggrund af lugtemissionen i Figur 6. Lugtemission i
ansøgt.

Figur 6. Lugtemission i ansøgt

Der er anvendes hyppig udslusning i stald 2, hvilket bidrager til en lugtreduktion på 20% i
fra stalden.

2.6.1 Nærmeste nabobebyggelser
Nærmeste enkeltbolig: Hjelmerupvej 26 beliggende 218 m. fra husdyrbruget.
Nærmeste samlet bebyggelse: Hjelmerupvej 40 beliggende 328 m fra husdyrbruget.
Nærmeste byzone: Kommuneplanramme nr. 3.2.E.10, er beliggende 1074 m fra
husdyrbruget.
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Figur 7. Placering af nærmeste nabobebyggelser.

2.6.2 Kumulation til naboer
Hvis der er andre husdyrbrug nærmere end 300 m fra samme punkt i byzone,
sommerhusområde, lokalplanlagt boligområde i landzone, samlet bebyggelse m.v. eller
nærmere end 100 m fra samme punkt på en enkeltbolig skal geneafstanden forøges med:
-

10 pct., hvis der er 1 husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N
pr. år, og
20 pct., hvis der er 2 eller flere husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750
kg NH3-N pr. år.

Der tages udgangspunkt i det punkt på zonegrænsen, planområdet, boligen m.v., som
ligger nærmest det staldanlæg, som medfører de største lugtgener. Afstanden på de 300 m
henholdsvis 100 m måles fra dette punkt til et centrum for det eller de pågældende
husdyrbrug.
Der er i denne ansøgning medregnet kumulation til byzone, da kommuneplanrammen
ligger nærmere end 300 m til husdyrbruget Verningelund.

2.6.3 Miljøteknologi til lugtreduktion
Der er ikke indregnet teknologi til lugtreduktion i ansøgningen.
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2.6.4 Resultat af lugtberegning
Korrigeret geneafstand til nærmeste enkeltbolig, Hjelmerupvej 26 er 141 m og kortere end
vægtet gennemsnitsafstand på 217 m. Dermed er lugt overholdt.
Korrigeret geneafstand til nærmeste samlet bebyggelse Hjelmerupvej 40 er 325 m og
kortere end vægtet gennemsnitsafstand på 328 m. Dermed er lugt overholdt.
Korrigeret geneafstand til nærmeste byzone Kommuneplanramme nr. kommuneplanramme
3.2.E.10, er 540 m og kortere end vægtet gennemsnitsafstand på 1.175 m. Dermed er lugt
overholdt.

2.7

Øvrige emissioner og gener
Udover lugt og ammoniakemission kan der fra et husdyrbrug være gener fra støj, støv, fluer
og transporter. Samlet set vurderes det ansøgte husdyrbrug ikke at give gener for
omgivelserne.

2.7.1 Støj
De væsentligste støjkilder vurderes at være driftsstøj fra ventilation, aflæsning af foder,
foderanlæg i foderladen, samt trafikstøj i forbindelse med husdyrgødning og udlevering af
grise.
Svinestaldene har mekanisk ventilation med et moderat støjniveau - især ved nattetid, hvor
ventilationsbehovet er lille.
Der kan lejlighedsvis forekomme støj fra af- og pålæsning af grise. Aflæsningsrampen er
centreret i centrum af produktionsanlægget, så en stor del af støjen vil være afskærmet i
form af de omkringliggende bygninger. Og beplantningen ud for stalden. Aflæsningsrampen
vender mod nordvest, modsat retning af samlet bebyggelse.
Der vil være periodisk støj fra omrøring og pumpning af gylle. Dette foretages typisk kun
omkring udbringning, som drejer sig om få dage om året i foråret og efteråret.
Der vil være periodisk støj i forbindelse med indblæsning af foder til fodersiloerne. Dertil
kommer der støj fra siloernes tørreanlæg. Denne støj er koncentreret omkring få uger i
høstmånederne, hvor siloerne påfyldes.
Dertil kommer kortvarig støj fra kørsel med vare- og lastbiler samt traktorkørsel m.v. til og
fra bedriften.
Tilkørselsforholdende til bedriften er anlagt så så der er god afstand til naboer. Nærmeste
nabo vil være Hjelmerup 15 der ligger ca. 220 m fra husdyrbrugets til- og frakørsler.
Der forventes ingen driftsstøj i øvrigt, og alt i alt vurderes det ansøgte ikke at give støjgener
for omgivelserne grundet ejendommens placering på mark.
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2.7.2 Støv
Der er grusveje omkring anlægget, der i tørre perioder kan støve, ved kørsel på vejene.
Afstanden til naboer gør, at det ikke vurderes at forekomme støvgener fra foderhåndtering
og transporter på ejendommen.

2.7.3 Lys
Der er dagsbelysning i staldene. Der vil være udendørs belysning i forbindelse med
aflæsningsrampen af hensyn til sikker håndtering af dyr. Belysningen tændes og slukkes
manuelt. Det vurderes ikke at genere omgivelserne, da læsserampen er placeret mellem
driftsbygningerne, afskærmet fra omboende.

2.7.4 Skadedyr
Skadedyr og fluer bekæmpes efter gældende regler, så de ikke er til gene for
omgivelserne.
Der udsættes rovfluer i staldende, for at begrænse tilstedeværelsen af fluer.
Ved observation af rotter anmeldes der straks, for hurtig og effektiv bekæmpelse.
Det vurderes at der er taget de nødvendige forholdsregler for rotte og skadedyrs
bekæmpelse. Dette gøres ved at der generelt holdes rent og ryddeligt på og omkring
ejendommen. Ved foderspild opsamles dette således der ikke opstår uhygiejniske forhold
der kan medføre rotter.

2.7.5 Transporter
Transporter i forbindelse med husdyrbruget sker via eksisterende udkørsler til Hjelmerupvej
Transporttype

Antal læs pr. år
Nudrift Ansøgt

Tidsrum

Hyppighed

Smågrise ind
Grise til slagt
Foder

28
40
25

28
40
25

05-19
05-19
6-19

Ca. en gang hver anden uge
Ca. en gang pr uge
1 gang hver anden uge ugen

Olie, døde dyr, diverse
Gylleafhentning
(36t/læs)
Traktor

150
90

150
90

06-19
06-19

Efter behov
Løbende efter behov

Gylleudbringning
(25 t/læs)

120

120

6-20

3-4 dage i forår/efteår

10

10

6-19

Få dage i høst

Halm

I alt
373
Tabel 3. Transporter til og fra ejendommen.
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Derudover vil der være almindelige kørsel med maskiner koblet til landbrugsdrift.
Husdyrgødningstransporter udgør den største andel af transporterne, men er samtidig også
koncentreret i korte perioder af året. Husdyrbruget opbevarer gylle på anden ejendom, så
der transporteres gylle fra ejendommen med lastbil. Den resterende mængde, svarende til
gyllebeholderens indhold udbringes på de nærliggende arealer med traktor.
I alt produceres knap 5000 tons gylle i ansøgt og nudrift. En andel af transporterne vil
foregå direkte fra gyllebeholder til mark, så de ikke kører på offentlig vej.
I forbindelse med såvel interne som eksterne transporter vurderes det ansøgte ikke at
forårsage en generende støjbelastning eller støvgener for naboer.
Ved husdyrbrugets overgang til ny husdyrlov, vurderes der ikke at forekomme en væsentlig
forøgelse af transporterne til og fra husdyrbruget.
Det vurderes at trafik på til- og frakørselsvejen til anlægget ikke giver gener for
omkringboende. Trafikmængden øges ikke som følge at denne godkendelse, da størrelsen
af læs på de enkelte transporter tilpasses besætningens størrelse. Det vurderes at der ikke
forholdsmæssigt til ejendommens størrelse, er flere transporter end nødvendig
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2.8

Reststoffer, affald og naturressourcer

2.8.1 Døde dyr
Døde dyr afhentes af DAKA efter bestilling.
De opbevares hygiejnisk og overdækket, ved indkørsel fra Hjelmerupvej.

2.8.2 Affald
Brændbart affald opsamles i en container og bortskaffes til genbrugsplads. Årlig mængde
anslås til ca. 2 t.
Generelt oplagres der ikke gammelt jern, men afhændes til skrothandler ved ophobning.
Øvrigt affald bortskaffes efter gældende regler.

2.8.3 Olie- og kemikalier
Dieselolie opbevares på ejendommen i en tank på 3.500 liter fra 2008.
Spildolie opbevares i tætte beholdere i maskinhuset så der ikke kan ske spild og afhændes
til mekaniker efter bestilling.
Pesticider og sprøjteudstyr håndteres efter gældende regler.
Kemikalier (EAK-Kode 02 01 09) opbevares i tætte beholdere placeret i aflåst rum med fast
bund uden afløb, mellem stald og halmlager.
Tomme embellagebeholdere vaskes og håndteres efter embelageetiketten eller afhændes
til genbugsplads.
Der håndteres begrænset mængde veterinære lægemidler (EAK-Kode 18 02 00) efter
aftale med dyrlæge. De opbevares forsvarligt i stald, og dyrlægen udleverer ikke mere end
der bruges.

2.8.4 Spildevand
Spildevand fra vask af stalde løber til kanaler og ender i gyllebeholderen, som en del af
husdyrbrugets samlede kapacitetsopgørelse. Vand fra vaskeplads ledes til gyllebeholder og
udbringes sammen med gylle.
Tagvand fra husdyrbrugets bortledes gennem dræn.

2.8.5 Energiforbrug
Energiforbrug
• El
• Diesel

Nudrift
111.000 kWh
35.000 L

Ansøgt
111.000 kWh
35.000 L

Derudover har ejendommen halmfyr der producere varme til korntørring, staldtørring og boliger.
Der bruges ca. 300 minibigballer á ca. 200 kg.
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2.8.6 Energibesparende foranstaltninger
De væsentligste strømforbrugende aktiviteter er i forbindelse ventilation, belysning og
fodringssystem.
Al ventilation er frekvensstyret, som sikrer at ventilationen kører optimalt, både med hensyn
til temperatur i staldene og elforbruget. Ventilationen rengøres jævnligt for at undgå
aflegringer, der kan yde modstand. Ventilationsanlægget er tilsluttet program, der sikrer at
systemet er i god driftsmæssig stand.

Der er alle steder valgt LED-belysning, hvilket anses som enegibesparende. Der vil for
fremtiden fortsat anvendes laveneribelysning.
Ved udskiftning af ventilationsanlæg, vælges anlæg med lavt energiforbrug.
Energiforbruget opgøres årligt i forbindelse med regnskabet, men vil variere afhængigt af
varmebehovet.
Diesel bruges primært i markdriften. Der bestræbes på at markdrift og maskinarbejder
håndteres så hurtigt og tidsbesparende som muligt.

2.8.7 Vandforbrug
Ejendommen forsynes med vand fra egen boring, hvor der er tilladelse til indvinding af
6.500 m3 vand.

Vandforbrug:

Nudrift

Efter

ca. 5.000 m3

ca. 5.000 m3

2.8.8 Vandbesparende foranstaltninger
Vandforbruget er beskrevet under pkt. 2.8.7 Vandforbrug.
Den væsentligste del af vandforbruget er drikkevand til dyrene, som der ikke kan spares
på, da dyrenes vandbehov skal dækkes.
Dyrene har adgang til drikkevand over krybber eller via drikkekopper for at minimere
vandspildet.
Ved vask af stalde anvendes iblødsætningsanlæg, hvorefter staldene vaskes med
højtryksrenser. Både iblødsætning og vask med højtryksrenser er vandbesparende.
Derudover vil der gennem dagligt tilsyn blive observeret eventuelle hændelser der
forårsager vandspild. Eventuelle lækager identificeres og små reparationer udføres hurtigst
mulig. Service tilkaldes, hvis der er behov for det.
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2.9

BAT-Ammoniakemission

Figur 8. Samlet BAT-beregning og ammoniakemission.

Det samlede BAT-krav er i Husdyrgodkendelse.dk beregnet til 3.172 kg N/år og
ammoniakemissionen er på 3.172 kg N/år, dermed er det vejledende emissionsniveau
overholdt med 0 kg N/år.

BAT-beregningen er baseret på følgende forudsætning om eksisterende og renoverede
staldafsnit.

Figur 9. Forudsætning for BAT-beregning.

Stald 3 og 4 blev i forbindelse med miljøgodkendelsen i 2016 renoveret til gulvtypen delvis
spaltegulv, 25-49% fast gulv. En eventuel implementering af ammoniakreducerende tiltag i
slagtesvinestalden ville omfatte gennemgående renovering. Da slagtesvinestalden er
eksisterende lever den i sig selv op til BAT-kravet.

2.10 Grænseoverskridende virkninger
Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse og en vurdering af indvirkning på miljøet i
en anden stat finder ansøger ikke relevant.
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3.

Oplysninger om IE-husdyrbruget
Husdyrbruget er et IE-brug med mere end 2000 slagtesvin.

3.1

Ophør af IE-husdyrbruget
Ved eventuelt ophør af produktionen vil ansøger tømme gyllebeholdere og rengøre
staldbygninger.

3.1.1 Management
Fordampning af ammoniak fra gyllebeholder flydelag, som reducere ammoniakemissionen
fra overfladen.
Fodring af svinene optimeres løbende sammen med konsulent, så mest mulig af de tilførte
næringsstoffer omsættes til produktion og mindst muligt tabes og går ud af stalden som
husdyrgødning.
Herudover er der alle de lovpligtige registreringer til blandet andet:
-

CHR-registret
Mark- og gødningsregnskab
10-års beholderkontrol

Der foretages produktionsopgørelser i markbruget og dyreholdet.
IE-husdyrbruget vil også være omfattet af Miljøledelse, når tilladelsen udnyttes.

3.1.2 Foranstaltninger for at begrænse det ansøgtes virkning på miljøet
Befolkningen og menneskers sundhed
Den ansøgte produktion udleder ikke sundhedsskadelige stoffer, som f.eks.- tungmetaller
eller dioxin. Al brug af kemi og medicin er godkendt til formålet, og benyttes jf. fastsatte
rammer for brugen deraf. Rester og emballage afhændes forsvarligt, så der ikke kan ske
udslip.
Der vil ikke forekomme luftforurening eller forurening af vand, der kan påvirke mennesker
sundhed.
I forbindelse med befolkning og menneskers sundhed påvirker anlægget mest med støv,
støj, lugt og ammoniakemissionerne. Reglerne for ammoniak er overholdt. Ved
management og foranstaltninger, forventes det at støj og støv ikke vil give anledning til
nabogener.
Det vurderes derfor at den ansøgte produktion ikke vil medføre nogen påvirkning af
menneskers sundhed.
Smittebeskyttelse
Smittebeskyttelse er både beskyttelse af besætningens egne dyr mod indførsel af
smitsomme sygdomme, beskyttelse mod spredning af sygdomme mellem forskellige
besætninger og beskyttelse mod spredning af zoonotiske smitstoffer fra besætninger til det
omgivende samfund (zoonoser er sygdomme, der kan smittemellem dyr og mennesker).
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Der er regler om smittebeskyttelse for svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale.
For svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale gælder desuden særlige regler om
zoonotisk smittebeskyttelse, hvor den besætningsansvarlige i samarbejde med
besætningsdyrlægen skal udarbejde en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, som har til
formål at modvirke smittespredning fra besætningen.
Biologisk mangfoldighed
Der er jf. kapitel 2,5 vurderet på husdyrbrugets belastning på natur og omgivelser ud fra
ammoniakbelastningen til nærområdet og nærområdets registreringer af bilag IV-arter.
Der foretages ingen udvidelser der direkte har indflydelse på nærområdets leve- og
rastepladser. Den ansøgte produktion bidrager ikke til en væsentlig merudledning af
ammoniak.
Samlet vurderes den ansøgte produktion ikke at have negativ indflydelse på nærområdets
biologiske mangfoldighed.
Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima
Husdyrbrugets markbrug foregået kun på arealer, der er egnet til det og dyrkningen
planlægges, så den overholder gældende krav for brugen og opbevaring af kemi og
gødning.
Samlet vurderes den ansøgte produktion at leve op til gældende krav og risiko for
forurening af jordarealer, jordbund, luft og klima vurderes at være minimal.

3.2

Ikke-teknisk resumé af alternativer til teknologi og foranstaltninger
BAT-niveauet er opfyldt da det er et eksisterende staldanlæg og der ikke bygges nyt.
Ansøger har ikke fundet andre alternativer til reduktion af ammoniakemissionen i de
eksisterende stalde, da dette vil påkræve omfattende renovering.

3.2.1 Alternative løsninger
Nul-alternativet til denne ansøgning er ikke at foretage nogle ændringer af husdyrbruget og
fortsætte uændret produktion. Produktionen af svin er gennem årene blevet mere effektiv,
så den reelle produktion ikke længere kan indeholdes i den nuværende godkendelse. Nulalternativet vil betyde at staldende ikke kan udnyttes fuldt og ikke kan fyldes til den optimale
kapacitet og reguleres til slagteriernes ønskede slagtevægt.
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Bilag 1: Situationsplan, Hjelmerupvej 20
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Bilag 2: Produktionsarealer
Stald 1

Areal ved foderautomat fratrukket fra produktionsareal. 100 cm * 38 cm pr. automat
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Stald 2:

Areal ved foderautomat fratrukket fra produktionsareal. 100 cm * 38 cm pr. automat
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Stald 3

Areal ved foderautomat fratrukket fra produktionsareal. 100 cm * 38 cm pr. automat
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Stald 3 + foderlager

I alle beregningerne af produktionsareal er der rundet op til et helt tal uden decimal.

28

29

