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 IKKE TEKNISK RESUME 

Figur 1 Oversigt over matriklerne(blå) tilhørende ejendommen Over Lyngen 4 fra kort.bbr.dk 
ejedomsnummer 3900014066. Den primære bygningsmasse befinder sig på matrikel 10a, Stavreby By, 
Jungshoved. På matrikel 7b Ambæk By, Jungshoved er det udelukkende en fritliggende gyllebeholder, som 
er markeret som teknisk anlæg 19 i BBR. Matrikel 6b Bønsvig By, Jungshoved er uden bygninger og anlæg.  
 
På ejendommen Over Lyngen 4 gives der miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven § 16 stk. 2 pkt. 
1 til en eksisterende husdyrproduktion med et produktionsareal på 6.839 m2. Til ejendommen 
hører flere matrikler der ses i figur 1. 
 
Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, da der er mere end 750 stipladser til søer. Betegnelsen IE 
stammer fra EU-direktivets navn Industrielle Emissioner.  
 
Når husdyrbruget er et IE -brug, træder en del særregler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i 
kraft, og nogle hensyn ift. forebyggelse af forurening er generelt reguleret via 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 
 
Beskrivelse af det ansøgte projekt 
I Tabel 1 nedenfor fremgår de respektive staldes anvendelse og produktionsarealets størrelse. I 
ansøgers miljøkonsekvensrapport er der situationsplan med en oversigt over og beskrivelse af 
driftsbygningerne på ejendommen.  
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Tabel 1: Oversigt over produktionsarealerne i de respektive staldafsnit. 
Nr. Staldafsnit/anlæg  Dyretype Produktionsareal  Staldsystem 

R Eksisterende stald Søer, golde og 
drægtige 

472 m2 Løsgående, delvis 
spaltegulv* 

S Eksisterende stald 
S 

Smågrise 582 m2 Toklimastald, delvis 
spaltegulv  

Æ Klima container Æ Smågrise 53 m2 Toklimastald, delvis 
spaltegulv  

M Klima container M Smågrise 36 m2 Toklimastald, delvis 
spaltegulv 

L Stald L smågrise +  
ny farestald 

Smågrise 770 m2 Toklimastald, delvis 
spaltegulv 

Søer, diegivende 356 m2 Kassestier, delvis 
spaltegulv 

C Stald C Søer, golde og 
drægtige 

215 m2 Individuel 
opstaldning, delvis 
spaltegulv  

E Stald E Søer, golde og 
drægtige 

509 m2 Individuel 
opstaldning, delvis 
spaltegulv  

G Stald G Søer, golde og 
drægtige 

503 m2 Løsgående, delvis 
spaltegulv* 

H Stald H Søer, diegivende 702 m2 Kassestier, delvis 
spaltegulv** 

I Stald I Søer, diegivende 186 m2 Kassestier, delvis 
spaltegulv** 

J Stald J Søer, diegivende 386 m2 Kassestier, delvis 
spaltegulv 

K Stald K Søer, diegivende 450 m2 Kassestier, delvis 
spaltegulv** 

O Stald O Søer, diegivende 172 m2 Kassestier, delvis 
spaltegulv** 

Q1 Stald Q1 Søer, golde og 
drægtige 

251 m2 Løsgående, delvis 
spaltegulv 

Q Stald Q Søer, golde og 
drægtige 

838 m2 Løsgående, delvis 
spaltegulv* 

Q2 Stald Q2 Søer, golde og 
drægtige 

224 m2 Løsgående, delvis 
spaltegulv* 

B Sygestald Søer, golde og 
drægtige 

49 m2 Løsgående, 
dybstrøelse 

Sygestald 
G 

Stald mellem G og 
E 

Søer, golde og 
drægtige 

134 m2 Løsgående, 
dybstrøelse 

 I alt  6.889 m2  
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*Stalden er indrettet med løsgående, delvis spaltegulv, dog med fuld gyllekumme under lejeareal. Derfor er den pågældende produktion 
i husdyrgodkendelse.dk indsat med gulvsystemet ”individuel opstaldning, fuldspaltegulv” for hvorved der beregnes worst case på lugt og 
ammoniak. 
**Stalden er indrettet med kassestier, delvis spaltegulv, dog med fuld gyllekumme under lejeareal. Derfor er den pågældende produktion 
i husdyrgodkendelse.dk indsat med gulvsystemet ”kassestier, fuldspaltegulv” for hvorved der beregnes worst case på lugt og 
ammoniak. 
 

Som der ses i tabel 1, gives der miljøgodkendelse til en eksisterende husdyrproduktion med et 
samlet produktionsareal på 6.889 m2. Ved godkendelse af produktionsareal er det ikke længere 
antallet af dyr, vægtinterval og DE, der er styrende for produktionen.  
 
Denne regulering af husdyrbrug blev indført med ændring i husdyrloven i 2017, og er baseret på ny 
faglig viden om, at ammoniakfordampning (emission) fra gødningsoverfladerne i højere grad 
afhænger af produktionsarealets størrelse end af det årligt producerede antal dyr. Når et 
husdyrbrug godkendes efter de nye regler, kan der indarbejdes fleksibilitet således 
staldanlæggene fremover kan udnyttes fuldt ud inden for grænserne af dyrevelfærdsreglerne. 
 
Ejendommens stalde kan inddeles i 18 staldafsnit, der anvendes til søer og smågrise. Der opføres 
ingen nye driftsbygninger, og der foretages ingen ændringer af det eksisterende produktionsanlæg.  
 
Stald Æ er i husdyrgodkendelse.dk indsat som ny stald, idet klimacontaineren Stald Æ skal retlig 
lovliggøres. Klimacontaineren er ansøgt i tidligere § 12 miljøgodkendelse for ejendommen fra den 
27. oktober 2014. Denne miljøgodkendelse blev påklaget og hjemvist til fornyet behandling. 
Miljøgodkendelsen havde ikke opsættende virkning og derfor er klimacontaineren etableret.  
 
I forbindelse med miljøgodkendelsen i 2014 blev 2 sektioner i Stald L omlagt fra klimastald til 
farestier. Farestierne blev etableret med delvis fast gulv, dog uden af gulvkummerne blev 
renoveret. Der er derfor ikke tale om en godkendelsespligtig ændring eller ny stald1. Stalden er 
derfor indsat som eksisterende i nærværende ansøgning. Klimacontainer Stald M blev desuden 
udskiftet i forbindelse med miljøgodkendelsen i 2014. Udskiftningen skyldes dyrevelfærdsmæssige 
krav og da arealet ikke blev øget, anses stalden som eksisterende.   
 
Gulvsystemet ved smågrisene er i ansøgt drift indsat som delvis spaltegulv, idet det tidligere er 
ændret fra fuldspalte. Da denne gulvtype ikke er til rådighed i husdyrgodkendelse.dk er 
gulvsystemet drænet gulv + spalter anvendt for at tage bedst muligt højde for 
ammoniakemissionen og lugten fra staldsystemet.   
 
Godkendelsen her er således en godkendelse af eksisterende anlæg hvor eventuelle 
udvidelses/ændrings muligheder består i den mulige fleksibilitet reguleringsmodellen giver i forhold 
til tidligere, fordi der er beregnet på den worst case belastning fra de dyretyper der er ansøgt om.   
 
Der findes fire gyllebeholdere på ejendommen med en samlet kapacitet på 8.600 m3. De er alle 
med teltoverdækning. Alle beholderne tilknyttet ejendommen er udlejet til Lynggård Biogas.  
 
 
 

 
1 https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#7 
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Lugt 
Lugtgeneafstanden til nærmeste nabo, nærmeste samlede bebyggelse og byzone er overholdt. 
Der er foretaget OML-beregning af ansøger som dokumentation for overholdelse af lugt.   
 
Transporter 
Antallet af transporter og indkørselsvej på husdyrbruget øges og ændres ikke. Det vurderes at 
generne for nabobeboelser som følge af transport til og fra virksomheden vil være begrænsede, da 
ejendommens til- og frakørselsforhold ligger hensigtsmæssigt i forhold til omboende.   
 
Ammoniakemission og påvirkning af natur 
Det nærmeste internationalt naturbeskyttelsesområde ligger ca. 1,4 km fra ejendommen. Der ligger 
flere § 3-beskyttede naturområder indenfor 1.000 meter af staldanlægget. Produktionen efter den 
nye regulering vil ikke medføre væsentlige tilstandsændringer af de pågældende naturtyper. 
 
Andre miljøpåvirkninger 
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og transport af gylle, håndtering af 
spildevand og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Projektets virkninger på miljøet, hvad angår 
disse faktorer, vurderes at være uændret og ikke mere end man må forvente. Det samme gælder 
gener fra støv, støj og fluer. 
 
Bedste Tilgængelige Teknologi (BAT) 
Projektet overholder den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdi) pr. år 
opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de 
retningslinjer og beregningsmetoder, der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT. Der er 
desuden anvendt BAT i forhold til management, foder, vand og energi. 
 
Alternative løsninger 
Der er ikke overvejet alternativer til det ansøgte, da der er tale om en fortsættelse af den 
nuværende husdyrproduktion i de eksisterende driftsbygninger. 
 
0-alternativ 
Strukturudviklingen i dansk landbrug betyder, at der kontinuerligt bliver færre, men større landbrug. 
De enkelte landbrugsvirksomheder har derfor brug for at udvikle mere effektive og miljøvenlige 
driftsformer. Et 0-alternativ på Over Lyngen 4 vil betyde, at der ikke sker den nødvendige udvikling 
med en løbende tilpasning af produktionsanlægget. 
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 AFGØRELSE  

Godkendelse efter husdyrlovens § 16a stk. 2 pkt. 1 
Vordingborg Kommune meddeler hermed godkendelse efter husdyrlovens § 16a stk. 2 pkt. 1 til IE-
husdyrbrug med sohold og smågrise på ejendommen Over Lyngen 4, 4720 Præstø. Godkendelsen 
omfatter alle anlæg på ejendommen. 
 
Der meddeles godkendelse til et samlet produktionsareal på 6.889 m2 i husdyrbrugets stalde som 
fremgår af tabel 1. Godkendelsen meddeles på en række vilkår, der fremgår af næste afsnit. 
 
Vurdering 
Det er Vordingborg Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt ikke vil medføre 
væsentlig påvirkning af miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet bl.a. ved 
anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi. 
 
Vordingborg Kommune har desuden vurderet, at projektet ikke vil gøre skade på de arter og 
naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for nærmeste Natura 2000 område og at projektet ikke 
vil beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for dyre- og plantearter omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV. 
 
Der er i den indsendte miljøkonsekvensrapport i bilag 11.1 beskrevet det ansøgtes fysiske 
karakteristika, placering og potentielle indvirkning på miljøet. Redegørelsen ligger til grund for de 
vurderinger som afgørelsen er truffet på. 
 
Bedriften skal ud over miljøgodkendelsen også overholde gældende love og bekendtgørelser for 
landbrug. Det gælder også selvom lovgivningen er skærpet i forhold til godkendelsen. 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Julie Birk Christiansen 
 

Miljømedarbejder 
Vordingborg Kommune 
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 VILKÅR FOR GODKENDELSEN  

1. Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, 
der fremgår af ansøgningsskema 211173 version 6, og de forudsætninger der er 
grundlaget for OML-beregninger samt med de ændringer, der fremgår af godkendelsens 
vilkår. 
 

2. Miljøgodkendelse og beredskabsplan skal altid være at finde på ejendommen, enten 
udskrevet eller digitalt.  

 
3. Ændringer i ejerforhold af produktionen og ejendommen skal meddeles til 

tilsynsmyndigheden. 
 

4. Produktionsarealet må samlet set udgøre 6.889 m2 og skal være fordelt i staldafsnittende 
som angivet i tabel 1 med de dyregrupper og staldsystemer som angivet. 

 
Tabel 2: Oversigt over produktionsarealerne i de respektive staldafsnit. Situationsplan med 
placering af staldafsnittende miljøkonsekvensrapporten bilag 11.1 

Nr. Staldafsnit/anlæg  Dyretype Produktionsareal  Staldsystem 
R Eksisterende stald Søer, golde og 

drægtige 
472 m2 Løsgående, delvis 

spaltegulv* 
S Eksisterende stald 

S 
Smågrise 582 m2 Toklimastald, delvis 

spaltegulv  
Æ Klima container Æ Smågrise 53 m2 Toklimastald, delvis 

spaltegulv  
M Klima container M Smågrise 36 m2 Toklimastald, delvis 

spaltegulv 
L Stald L smågrise +  

ny farestald 
Smågrise 770 m2 Toklimastald, delvis 

spaltegulv 
Søer, diegivende 356 m2 Kassestier, delvis 

spaltegulv 
C Stald C Søer, golde og 

drægtige 
215 m2 Individuel 

opstaldning, delvis 
spaltegulv  

E Stald E Søer, golde og 
drægtige 

509 m2 Individuel 
opstaldning, delvis 
spaltegulv  

G Stald G Søer, golde og 
drægtige 

503 m2 Løsgående, delvis 
spaltegulv* 

H Stald H Søer, diegivende 702 m2 Kassestier, delvis 
spaltegulv** 

I Stald I Søer, diegivende 186 m2 Kassestier, delvis 
spaltegulv** 

J Stald J Søer, diegivende 386 m2 Kassestier, delvis 
spaltegulv 
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K Stald K Søer, diegivende 450 m2 Kassestier, delvis 
spaltegulv** 

O Stald O Søer, diegivende 172 m2 Kassestier, delvis 
spaltegulv** 

Q1 Stald Q1 Søer, golde og 
drægtige 

251 m2 Løsgående, delvis 
spaltegulv 

Q Stald Q Søer, golde og 
drægtige 

838 m2 Løsgående, delvis 
spaltegulv* 

Q2 Stald Q2 Søer, golde og 
drægtige 

224 m2 Løsgående, delvis 
spaltegulv* 

B Sygestald Søer, golde og 
drægtige 

49 m2 Løsgående, 
dybstrøelse 

Sygestald 
G 

Stald mellem G og 
E 

Søer, golde og 
drægtige 

134 m2 Løsgående, 
dybstrøelse 

 I alt  6.889 m2  
 
*Stalden er indrettet med løsgående, delvis spaltegulv, dog med fuld gyllekumme under lejeareal. Derfor er den pågældende 
produktion i husdyrgodkendelse.dk indsat med gulvsystemet ”individuel opstaldning, fuldspaltegulv” for hvorved der beregnes 
worst case på lugt og ammoniak. 
**Stalden er indrettet med kassestier, delvis spaltegulv, dog med fuld gyllekumme under lejeareal. Derfor er den pågældende 
produktion i husdyrgodkendelse.dk indsat med gulvsystemet ”kassestier, fuldspaltegulv” for hvorved der beregnes worst case på 
lugt og ammoniak. 

 
5. Reklamering skal overholde reglerne for friluftsreklamer i den gældende natur-

beskyttelseslov og der må ikke etableres anden belysning end den, der er nødvendig for 
landbrugsdriftens udførelse og overvågning. 

  
6. Afskærmende beplantning skal så vidt muligt bevares og i øvrigt vedligeholdes så der ikke 

opstår ”huller” i læbælter mv.   
 

7. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således spild og uheld undgås, og der tages 
mest muligt hensyn til omgivelserne. 

 
8. Alle gyllebeholde skal være teltoverdækkede. 

 
9. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af 

gylle. 
 

10. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. 
 

11. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation 
inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom. 
 

12. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen 
noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal 
opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 

 
13. Marstakke med ensilage er ikke tilladt: 

1) i et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller 
sommerhusområde, 
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2) i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og 
erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative 
formål og lignende, 
3) i en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder, eller 
4) i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse. 

 
14. Vandforbruget for ejendommen skal aflæses årligt. Registreringerne skal opbevares i min 5 

år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 
 

15. Elforbruget for ejendommen skal registreres årligt. Registreringerne skal opbevares i min 5 
år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 

 
16. Olieudskilleren på vaskepladsen skal være tilmeldt en tømningsordning. 

 
17. Kvitteringer for tømning af olieudskiller skal opbevares på husdyrbruget. Registreringerne 

skal opbevares i min 5 år og kunne forevises ved tilsyn. 
 

18. Tagnedløb skal sikres på en sådan måde, at der ikke kan indsive forurenende stoffer. 
 

19. Der skal opretholdes god staldhygiejne, herunder sikres, at stiernes bund holdes tør, og at 
stalde og fodringsanlæg holdes rene. Desuden skal der ske renholdelse af omgivelserne på 
ejendommen. 
 

20. Ventilationssystemet skal løbende vedligeholdes og rengøres. Der skal fremvises 
dokumentation for service af ventilationen af autoserieret firma der skal foretages minimum 
hvert 2. år. Registreringerne skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på 
tilsynsmyndighedens forlangende. 
 

21. Der skal ske en registrering af uheld og driftsnedbrud i ventilationsanlægget i 
driftsjournalen. Registreringen skal ske indenfor 1 uge af uheldet/nedbruddet og opbevares 
på husdyrbruget mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 
  

22. Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget 
dokumentere, at husdyrbruglovens lugtgenekriterier overholdes. Denne dokumentation kan 
dog kun kræves én gang årligt og skal foretages efter en metode, som er godkendt af 
Miljøstyrelsen eller efter en metode anvist af tilsynsmyndigheden. 
Hvis dokumentationen viser, at husdyrbruget medfører væsentlige lugtgener, skal 
husdyrbruget gennemføre lugtreducerende foranstaltninger, der sikrer, at husdyrbruglovens 
lugtgenekriterier overholdes. De lugtreducerende foranstaltninger skal accepteres af 
tilsynsmyndigheden inden etablering. 

 
23. Husdyrbruget skal leve op til forudsætningerne i de indsendte OML-beregninger af 15. 

december 2021. Afkasthøjder m.v. for alle ventilationsafkast skal leve dermed opfylde 
nedenstående krav i tabel 2 til højde over terræn, og ventilatorerne skal levere den anførte 
ventilationsydelse (maksimal ventilation). 
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Tabel 2 *Afkasthøjden for naturlig ventilation sættes til 2,5 m ifølge husdyrvejledningen.  

Stald Dyretype 

Anvendt 
ventilation pr. 

stiplads Stipladser 
Afkast i 

alt 

Afkast 
højde 
meter 

Anvendt 
ventilation 
m3/h pr. 
afkast 

Stald C Søer, golde og drægtige 100 172 1 10 17200 
Stald E Søer, golde og drægtige 100 290 2 7 14500 
Stald G Søer, golde og drægtige 100 402 4 6+7 10050 
Stald H Søer, diegivende 400 144 6 7 9600 
Stald I Søer, diegivende 400 38 1 8,5 15200 
Stald J Søer, diegivende 400 79 2 7 15800 
Stald K Søer, diegivende 400 93 2 8 18600 
Stald R Søer, golde og drægtige 100 236 2 7,5 11800 
Stald S Smågrise 45 1940 6 7,5 14550 
Klima Æ Smågrise 40 353 2 3,5 7060 
Klima M Smågrise 40 250 2 3 5000 
Stald L Smågrise 45 2567 

12 8 12060 
Søer, diegivende 400 73 

Stald O Søer, diegivende 400 35 3 6+6,5 4667 
Stald Q Søer, golde og drægtige 100 670 9 6 7444 
Stald Q1 Søer, golde og drægtige 100 125 2 7,5 6250 
Stald Q2 Søer, golde og drægtige 100 179 1 6 17900 
Sygestald 
G 

   
Søer, golde og drægtige 

 Naturlig 
ventilation  

Areal 
kilde 2,5*  

Stald B/5  Søer, golde og drægtige  -  - 2,5*  
 
 

24. Der skal kunne fremvises datablade for kapaciteten af ventilatorer på anlægget, således 
det kan kontrolleres, at hastighederne i staldene, som angivet i tabel 2, efterleves. De 
aktuelle datablade skal opbevares på husdyrbruget og forevises på tilsynsmyndighedens 
forlangende. 
 

25. Inden 6 måneder fra afgørelsen af miljøgodkendelsen skal der fremsendes dokumentation 
til Vordingborg kommune for at der er monteret miljøkryds i alle afkast på staldene: C, E, G, 
H, I, Q2, Q, Q1, R, K, S, J og L. Dokumentationen kan tage udgangspunkt i 
leverandøroplysninger. 
 

26. Inden 6 måneder fra afgørelsen af miljøgodkendelsen skal følgende afkast på anlægget 
indrettes som følger:  

- Stald R: afkast forhøjet til 7,5 m over terræn. Samling af afkast nr. 28 + 30, tidligere 
afkastskal blændes.  

- Stald K: afkast skal forhøjes til 8 m over terræn. Der skal ske samling af afkast og afkast nr. 
35 + 36 skal blændes.  

- Stald J: afkast skal forhøjes fra 6,0 m til 7,0 m over terræn. Der skal ske samling af afkast 
og afkast nr. 47 + 48 skal blændes.  
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Dokumentationen for arbejdet kan tage udgangspunkt i leverandøroplysninger og billede 
dokumentation og skal fremsendes til Vordingborg kommune.   

 
27. Alle afkast skal være uden hat.  

 
28. Husdyrbruget skal sikre klar skiltning ved indkørslen fra Bøged Strandvej, ligesom det er 

husdyrbrugets ansvar at sikre gode oversigtsforhold ved udkørslen ved vedligehold af 
beplantning.  

 
29. Husdyrbruget og de aktiviteter der foregår på ejendommens bidrag til det ækvivalente, 

korrigerede støjniveau målt i dB(A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det 
åbne land ikke overstige følgende værdier.  

 
 Tidsrum max. 

lydniveau 

Mandag – fredag 

kl. 07.00 – 18.00 55 dB(A) 

kl. 18.00 – 22.00 45 dB(A) 

kl. 22.00 – 07.00 40 dB(A) 

Lørdag 

kl. 07.00 – 14.00 55 dB(A) 

kl. 14.00 – 22.00 45 dB(A) 

kl. 22.00 – 07.00 40 dB(A) 

Søn- og 
helligdage 

kl. 07.00 – 22.00 45 dB(A) 

kl. 22.00 – 07.00 40 dB(A) 

 
Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 – 07.00) må ikke overstige 55 
dB (A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land. 
 

30. Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkårene i vilkår 29 overholdes, 
hvis Vordingborg Kommune finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af 
støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller 
kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder, kombineret med beregninger efter den fælles 
nordiske beregningsmodel for industristøj. En sådan dokumentation kan højst kræves én 
gang årligt 

 
31. Dokumentation skal ske ved måling/beregning af den støj, aktiviteterne påfører 

omgivelserne. Målingerne/beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993.  

 
32. Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og som er 

godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre dette arbejde. 
 

33. Tomgangskørsel må kun ske, når det af tekniske årsager er påkrævet. 
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34. Støjvilkår omfatter al støj fra virksomheden – det vil sige også støj fra andet end faste, 
tekniske installationer. Vilkår om støj gælder al støj fra landbrugsdrift på ejendommens 
bygningsparcel, og ikke støj fra for eksempel markdriften.  
 

 
35. Driften af ejendommen må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget 

areal. 
 

36. Foderanlæg skal indrettes således at støvgener i forbindelse med indblæsning og 
behandling af foder undgås. 

 
37. Dokumentation for korrekt bortskaffelse affald skal opbevares i min 5 år og forevises på 

tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen kan bestå af kvitteringer fra 
genbrugsstationen, DAKA og andre eksterne modtagere. 
 

38. Olie og dieselforbruget skal registreres en gang årligt på samme tidspunkt. 
Registreringerne skal opbevares i min. 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens 
forlangende. 

 
39. Der skal foretages en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse, som minimum er i 

overensstemmelse med de til enhver til gældende retningslinjer fra Agro, Institut for 
Agroøkologi ved Århus Universitet. 
 

40. Dokumentation for skadedyrsbekæmpelse skal opbevares i min. 5 år og forevises på 
tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen kan f.eks. bestå af kvitteringer fra 
indkøb af bekæmpelsesmidler, forebyggende serviceaftale eller rapporter fra 
skadedyrsbekæmper  

 
41. Alle medarbejdere skal være bekendt med beredskabsplanen og den skal opsættes et 

centralt sted på ejendommen. Hvis der er udenlandske medarbejdere på ejendommen, skal 
beredskabsplanen forefindes i forståelig form for disse med blandt andet skitser og billeder. 
Planen skal opdateres hvert 2. år og dato for udarbejdelse eller revidering af planen skal 
fremgå af planens forside. Planen skal udleveres til indsatslederen/miljømyndigheden i 
forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol. 
 

42. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund med afløb til 
enten en olieudskiller samt evt. magasinbrønd eller således, at spild kan opsamles, og at 
der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overflade- eller grundvand.  
 

43. Alt olie- og kemiaffald på ejendommen skal opbevares under tag i dobbeltvægget 
emballage på støbt gulv uden afløb i nærheden eller i lukkede beholdere på støbt gulv med 
opkant, som minimum kan tilbageholde indholdet af den største beholder.  
 

44. Vask af maskiner og redskaber skal ske på fast, tæt plads med afløb til gyllebeholder eller 
andens opsamlingsbeholder. 
 

45. Befæstede arealer med afledning til dræn renholdes ved spild, så det ikke giver anledning 
til øget næringsstoftilførsel i omkringliggende vandmiljøer. 
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 GENERELLE FORHOLD 

Vordingborg Kommune modtog den 2. august 2019 en ansøgning om miljøgodkendelse til 
produktionen på Over Lyngen 4, der er et IE- husdyrbrug med sohold og tilhørende smågrise. 
Produktionen kommer nu under den husdyrregulering, der er baseret på stipladsmodellen. I denne 
regulering er produktionsrammen udtrykt i kvadratmeter(m2) produktionsareal i stedet for antal dyr. 
Denne nye model blev indført i husdyrbrugloven i 2017.  

Der er løbende tilgået kommunen revideret ansøgningsmateriale og supplerende oplysninger fra 
ansøger og konsulent. Vordingborg kommunen har sammen med konsulent Henrik Maibom fra 
Husdyrgodkendelse.nu vurderet ansøgningsmateriale og vedlagte OML-beregning. Med denne 
miljøgodkendelse godkender Vordingborg Kommune husdyrbrugets anlæg og produktion. 
 
Godkendelsen er omfattet af § 16a stk. 2 pkt. 1 i Husdyrbrugloven, da der er tale om en 
ammoniakemission på mere end 3.500 kg ammoniak pr. år og da ejendommen har mere end 750 
stipladser til søer.   
 
Der er i den indsendte miljøkonsekvensrapport beskrevet det ansøgtes fysiske karakteristika, 
placering og potentielle indvirkning på miljøet. Redegørelsen ligger til grund for de vurderinger som 
afgørelsen er truffet på. Udgangspunktet for miljøkonsekvensrapporten er ansøgningen om 
miljøgodkendelse fremsendt via www.husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 211173 version 6. 
 
Bedriften skal ud over miljøgodkendelsen også overholde gældende love og bekendtgørelser 
indenfor landbrug. Det gælder også selvom lovgivningen er skærpet i forhold til godkendelsen. 
 
Vordingborg kommune fastsætter følgende generelle vilkår for husdyrbruget 
 
Vilkår 

1. Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, 
der fremgår af ansøgningsskema 211173 version 6, og de forudsætninger der er 
grundlaget for OML-beregninger samt med de ændringer, der fremgår af godkendelsens 
vilkår. 
 

2. Miljøgodkendelse og beredskabsplan skal altid være at finde på ejendommen, enten 
udskrevet eller digitalt.  

 OFFENTLIGHED 

Forannoncering 
Ansøgningen om miljøgodkendelse har været offentliggjort i 4 uger på Vordingborg Kommunes 
hjemmeside fra den 24. august 2019 til og med den 24. september 2019. Desuden har alle ejere af 
boliger inden for lugtkonsekvensområdet (960 m) samt lokalrådet og Jungshoved Miljøgruppe 
modtaget en orientering om planerne. Lugtkonsekvensområdet er det område, hvor det forventes 
periodevist at kunne lugte fra husdyrbruget efter beregningerne i lugtmodellerne i 
ansøgningssystemet.  
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Offentligheden har derfor haft mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til projektet, 
samt anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når denne foreligger. Der er indkom i 
forannonceringen 8 bemærkninger til ansøgningen der fremgår af bilag 11.5.  
 
Naboorientering og partshøring 
Forslaget til miljøgodkendelsen er sendt i 30 dages høring fra den 18. juni 2021 til og med den 16. 
juli 2021. Naboer og omkringboende er i denne forstand ejere af matrikler, der støder op til 
ejendommen, samt lejere og beboere indenfor lugtkonsekvenszonen. På grund af tilretninger i 
ansøgningsmaterialet er lugtkonsekvenszonen nu på 1102 meter i forhold til de tidligere 960 meter. 
Da det ikke indebærer nye bygninger end det tidligere offentliggjorte i offentlighedsfasen, har 
kommunen ikke vurderet, at der var tale om en ansøgning, der væsentligt adskiller sig fra det 
tidligere annoncerede.  
 
Indkomne bemærkninger fra nabohøringen har ført til mindre tilrettelse i ansøgers miljø-
konsekvensrapport, så den i den endelige godkendelse er i version 7. Betragtninger fra 
nabohøringen er til dels indarbejdet og medtaget i godkendelsen, og der henvises til bilag 11.10 
med samlet oversigt over bemærkninger og bilag 11.11 for hvidbog med Vordingborg kommunes 
bemærkninger til de indkommende høringssvar. 

 GYLDIGHED, RETSBESKYTTELSE, REVURDERING MEDDELESESPLIGT OG ØVRIGE 
FORHOLD 

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Miljøgodkendelsen fritager ikke for krav 
om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lignede efter anden lovgivning herunder 
Spildevandsbekendtgørelsen, Naturbeskyttelsesloven og Byggeloven eller andre bestemmelser.  
 
Hvis der foretages ændringer på landbrugsbedriften, som er omfattet af godkendelse- eller 
anmeldepligt, skal Vordingborg Kommune orienteres.  
 
Denne miljøgodkendelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsen udløber 3. 
december 2029. Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud før der er 
forløbet 8 år, jf. § 40, stk. 2 i husdyrloven. Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug og det skal derfor 
tages op til revurdering.  
 
Godkendelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra den er meddelt, hvis en del af 
godkendelsen ikke har været udnyttet, bortfalder godkendelsen for denne del. 

Dele af godkendelsen kan efterfølgende bortfalde ved kontinuitetsbrud. Det kan ske ved, at 
husdyrbrugets godkendelse efterfølgende i 3 på hinanden følgende år ikke har været helt eller 
delvist udnyttet, idet den del af godkendelsen, der ikke har været helt eller delvist udnyttet i de 
seneste 3 år, bortfalder. Kontinuitetsbrud foreligger efter de nugældende regler, når mindre end 25 
% af det godkendte produktionsareal har været driftsmæssigt udnyttet, jf. 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 55, stk. 2.  

Følgende sagsakter er indgået i sagen: 
• Miljøkonsekvensrapport version 7  
• Ansøgning om miljøgodkendelse skema 211173 seneste version 6 
• OML-beregninger med bilag og notater fra ansøger 
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• Andet supplerende materiale 
• Bemærkninger indkommet i høringsfasen 

 LOVGRUNDLAG 

Ansøgningen er behandlet i henhold til følgende love og bekendtgørelser: 
 

• Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006 
med seneste ændringer i lovbekendtgørelse (LBK) nr. 520 af 1. maj 2019 
(Husdyrbrugloven) 

• Ansøgningen er indsendt da bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af 
husdyrbrug nr. 718 af 8. juli 2019 (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) var 
gældende, men grundet overgangsbestemmelserne i Bekendtgørelse om 
godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 2256 af 29. december 2020 
(Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) § 71 skal ansøgningen behandles efter 
bestemmelserne i denne.  

• Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 
1451 af 21. juni 2021 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen) 

• Bekendtgørelse om anvendelse af gødning nr. 1415 af 24. juni 2021 
(Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen) 

• Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019. 
(Miljøtilsynsbekendtgørelsen)  

• Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1595 af 6. december 
2918 (Habitatbekendtgørelsen) 

 KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagen skal indgives inden 4 uger. Altså inden d. 31. december 2021 kl. 23.59. 

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen 
med NemID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vordingborg Kommune via 
klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for 
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Vordingborg Kommune. Hvis Vordingborg 
Kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via 
klageportalen. Du får besked om at klagen er videresendt. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, 
medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 
bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Vordingborg Kommune. 
Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se 
betingelserne for at blive fritaget. 
 

Civilt søgsmål   
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål jf. husdyrlovens § 90 være anlagt 
senest 6 måneder efter afgørelsen er meddelt. Altså inden d. 3. juni 2021 kl. 23.59. 
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Hvad skal der videre ske 

Hvis der indkommer klager inden for klagefristen, vil ansøger blive orienteret om det. Hvis der ikke 
indkommer klager over afgørelsen, afsluttes sagen uden yderligere kommunikation. 

Udnyttelse af godkendelsen på trods af klage  
Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel 
klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Hvis afgørelsen udnyttes inden klagefristens udløb, 
eller mens en eventuel klage behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet, sker det på ansøgers 
egen regning og risiko.  
 

 KOPI AF AFGØRELSEN 

Kopi af afgørelsen er sendt til følgende: 
• Peder Andersen cvr: 14200576 

 
Klageberettigede ved lov: 

• Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, mst@mst.dk 
• Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, Islands Brygge 67, 2300 

København S, trost@stps.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia, mail@dkfisk.dk 
• Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, 

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1. sal, 1651 København V, 

ae@ae.dk 
• Forbrugerrådet, Fiolstræde 17b, Postboks 2188, 1017 København K, CVR-nr: 63870528 
• Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. K. dnvordingborg-

sager@dn.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk 
• Friluftsrådet, v. John Knudsen, storstroem@friluftsraadet.dk 
• DOF Storstrøm v/Bo Kayser, kontakt@dofstor.dk 

 
Særlige klageberettigede efter husdyrbruglovens § 61: 
Jungshoved Miljøgruppe: jungshovedmiljoegruppe@gmail.com 
 
Naboer og omkringboende indenfor lugtkonsekvensområdet: 
Ejere og beboere af ejendommen indenfor 1102 meter af anlægget.  
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 INDRETNING OG DRIFT AF ANLÆGGET 

 DRIFT  

Den ansøgte produktion fremgår af miljøkonsekvensrapportens afsnit 2.1 og 2.2. Ansøgningen er 
ansøgt af Peder Andersen CVR: 41640316 Driften og ejerskab af dyrene drives lige nu af 
anpartsselskabet Lynggård ApS CVR: 40789685. Hvis der opstår andre selskabskonstruktioner og 
typer af drift, har det ingen betydning for miljøgodkendelsen, da den gives til husdyrbrugets 
ejendom efter anlægsbegrebet, der følger matrikeludstykningen.  
 
Kommunens vurdering 
For at sikre at kommunen som tilsynsmyndighed er bekendt med de aktuelle ejerforhold, vurderes 
det nødvendigt at sætte vilkår omkring ændringer i ejerforhold. Kommunen skal derfor have 
besked, hvis der sker ændringer i ejerforhold i forhold til produktionen og ejendommen, ændringer 
som medfører overdragelse af ansvar for drift og dyr samt vedligeholdelse af ejendommen. 
 
Vilkår 

3. Ændringer i ejerforhold af produktionen og ejendommen skal meddeles til 
tilsynsmyndigheden. 

 FORBINDELSE TIL ANDRE HUSDYRBRUG OG BIOGASANLÆG 

I miljøkonsekvensrapportens afsnit 2.2 beskrives af ansøger de konkrete forbindelser til andre 
husdyrbrug. Det er påpeget af flere i forannonceringen at husdyrbruget bør godkendes sammen 
med husdyrbruget beliggende på ejendommen Bøged strandvej 3 og husdyrbruget på Over 
Lyngen 4, samt godkendes sammen med biogasanlægget beliggende på ejendom med adresse 
Bøged Strandvej 2b. 
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Kortudsnit over nærområdet. Husdyrbruget Over Lyngen 4 er placeret på ejendom med ejendomsnummer 3900014066 
matrikel 10, Stavreby By, Jungshoved. Husdyrbruget Bøgedstrandvej ligger på ejendom med ejendomsnummer 
3900015374 på matrikel 12f, husdyrbruget. Over Lyngen 14 ligger på ejendom med ejendomsnummer 3900014058 og 
biogasanlægget Bøged strandvej 2b ligger på ejendom med ejendomsnummer 3900026865 
 
 
Forbindelse til Biogasanlæg Bøged Strandvej 2b, ingen biaktivitet 
Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 52 at andre aktiviteter på husdyrbruget der 
ansøger om godkendelse efter § 16a skal afgøres samtidig. Andre aktiviteter(biaktiviteter) er 
aktiviteter, der ikke direkte har med husdyrproduktionen at gøre, men som er tilknyttet denne 
produktion eller i øvrigt finder sted på ejendommen. Tidligere var biogasanlægget, adresse Bøged 
Strandvej 2b, beliggende på samme ejendom som husdyrbruget og som en biaktivitet herpå. 
Klagenævnets hjemvisning af sidste godkendelse af husdyrbruget MKN nr. 132-00739 
understregede, at det var en biaktivitet, fordi det var beliggende på samme ejendom. Siden har 
tingene ændret sig, og biogasanlægget er i foråret 2019 blevet udmatrikuleret og ligger nu på sin 
egen selvstændige ejendom. Hermed er der ikke længere tale om en biaktivitet på husdyrbruget, 
da ejendomsbegrebet følger matrikeludstykningen, og det ikke længere er samme ejendom.  
 
Biogasanlægget betragtes nu som en selvstændig virksomhed på en selvstændig ejendom, som 
ikke er koblet til et enkelt husdyrbrug. Den fælles levering af gylle for alle husdyrbrugene (Over 
Lyngen 4, Over Lyngen 14 og Bøged Strandvej 3) til biogasanlægget er ikke anderledes end hvis 
det havde været et biogasanlæg beliggende længere herfra, og gyllen havde været transporteret 
med lastbil eller længere rørsystemer. Hermed skal godkendelse til husdyrbruget og godkendelse 
til biogasanlægget ikke følge princippet om samtidighed i afgørelser i husgodkendelses-
bekendtgørelsens § 52.   
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Forbindelse andre husdyrbrug husdyrbruglovens § 16c 
Det følger af husdyrbruglovens § 16c at hvis et husdyrbrug, der er omfattet af godkendelses- eller 
tilladelsespligten efter §§ 16 a eller 16 b, er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med et 
andet husdyrbrug, skal husdyrbrugene godkendes eller tillades samlet. 
 
Det har af naboer, omkringboende samt Jungshoved miljøforening været påpeget i 
sagsbehandlingen om dette gør sig gældende for denne miljøgodkendelse.  
 
Kommunen vurderer at ejendommen Over Lyngen 4 ikke er omfattet af husdyrlovens § 16c og 
miljøgodkendelsen derfor udelukkende skal gives til denne ejendom. Vurderingen har omfattet 
husdyrbrugene beliggende på Bøged Strandvej 3 og Over Lyngen 14.   
 
Begrundelse 
Baggrund for vurdering 
Kommunen baserer sin vurdering på, at det er tydeligt at den eksisterende praksis omkring 
forbindelse til andre husdyrbrug følges af klagenævnet, selvom der er sket en mindre paragraf 
ændring og modelændring ved stipladsmodellen. Dette understøttes af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets afgørelse 18/04781 (tidl. NMK-131-00277), hvor Miljøstyrelsen 
indledningsvis anfører i udtalelse af 5. februar 2019, at bestemmelsen i § 16c i vidt omfang er en 
videreførelse af den tidligere lovs § 13. Miljøstyrelsen udtaler herefter følgende: 
”Af bemærkningerne til den tidligere lovs § 13, jf. Folketingstidende 2006-07, tillæg A, side 1968, 
følger det, at bestemmelsen viderefører den praksis, som er beskrevet i et notat fra 12. april 1999 
om Miljø- og Energiministeriets redegørelse for begrebet anlæg/projekt i relation til VVM-reglerne, 
planlovens regler om landzone-tilladelse og IPPC-direktivet for så vidt angår husdyrproduktion, 
som blev udarbejdet i forlængelse af implementeringen af IPPC-direktivet i miljøbeskyttelsesloven 
med henblik på administrationen af reglerne efter miljøbeskyttelsesloven, VVM-reglerne og land-
zonereglerne. 

Det fremgår af notatet, at udgangspunktet er, at hver ejendom med anlæg vurderes for sig. Hvis 
der er et driftsfællesskab på tværs af ejendomme, vil det bl.a. indgå som kriterium for vurderingen 
af, om de skal vurderes samlet, om der er fællesanlæg. Det fremgår, at fælles malkestald eller 
foderanlæg kan være et indicium for, at ejendommenes bygninger har en sådan teknisk 
sammenhæng, at de må betragtes som ét anlæg. 

Det fremgår videre af lovforslaget, at der ifølge den tidligere lovs § 13, skulle være tale om 
ejendomme med tilhørende anlæg inden for samme bedrift for, at disse var omfattet af 
husdyrbruglovens § 16c. Bedrift skulle forstås således, at der var aftalt et driftsfællesskab. Det 
afgørende var således ikke i første omgang, om husdyrbrugene udgjorde én eller flere bedrifter i 
landbrugslovens forstand, men om der var et driftsfællesskab. 

Driftskriteriet har dog udelukkende betydning, hvis der er tale om husdyrbrug, der er teknisk og 
forureningsmæssigt forbundne, og kriteriet skal forstås, som en præcisering af kriterierne om, at 
husdyrbrugene skal være teknisk og forureningsmæssig forbundne. 

I praksis vil husdyrbrug ikke være teknisk forbundne, uden at de også vil have en vis driftsmæssig 
sammenhæng. 
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Det tydeliggøres med formuleringen af husdyrbruglovens § 16c, at der kan være et driftsmæssigt 
fællesskab om flere husdyrbrug, der ikke indgår i samme bedrift og drives under samme CVR-nr. 
Det er således ikke alene afgørende, om husdyrbrugene formelt drives af samme fysiske eller 
juridiske person. 

Miljøstyrelsen bemærker således som følge af det anførte, at baggrunden for ændringen af 
ordlyden i husdyrbruglovens § 16c således er, at der er foretaget en præcisering af kriterierne om, 
at husdyrbrug skal være teknisk og forureningsmæssigt forbundne for at skulle godkendes eller 
tillades samlet efter husdyrbruglovens §§ 16a eller 16b. 

Miljøstyrelsen bemærker også, at alle tre kriterier skal være opfyldt for, at husdyrbrug skal 
godkendes eller tillades samlet.” 

De konkrete ejendomme  

• Over lyngen 14 har en §12 godkendelse af husdyrloven af 21. november 2014 der er 
stadfæstet af klagenævnet i afgørelse af 30-01-2017 i NMK-132-00738, NMK-132-00739 
og NMK-13-00157)  

• Bøged Strandvej 3 har en gældende produktionstilladelse efter en afgørelse om udvidelse 
af dyrehold efter den tidligere anmelderordning i § 19 i husdyrbrugloven fra 5. november 
2012. I denne afgørelse er der intet nævnt om at dette husdyrbrug er forbundet til Over 
Lyngen 4. 

 

I klagenævnets afgørelse af 31-01-2017 j.nr.: NMK-132-00738, NMK-132-00739 og NMK-13-
00157 behandles klager over husdyrbrug på Over Lyngen 4 og Over Lyngen 14 samlet. Siden 
denne afgørelse blev truffet, er der med nye husdyrregulering efter 1/8-2017 er sket en adskillelse i 
forhold til anlægs- og arealreguleringen så arealer ikke er en del af godkendelsen til 
husdyrbrugene. Desuden er det et væsentligt forhold at biogasanlægget nu ikke befinder sig på et 
husdyrbrug, men er sin egen selvstændige virksomhed på sin egen selvstændige ejendom og at 
det forbinder de 3 ejendomme kan ikke medregnes for at opfylde §16c.   
 
Med hensyn til Over lyngen 14 har klagenævnet omtalt og vurderet hvorvidt de to husdyrbrug var 
sådan etableret og drevet i afgørelsen fra 31-01-2017, så det ikke er muligt at fortage en særskilt 
vurdering. Klagenævnet fandt her, at det ikke gør sig gældende, da det er muligt at fortage 
særskilte vurderinger og at fællesskab omkring driften ikke i sig selv kan føre til andet resultat. 
Kommunen anser denne vurdering for fortsat gældende, vi ser endda adskillelsen endnu 
tydeligere, fordi der med nye husdyrregulering efter 1/8-2017 er sket en adskillelse i forhold til 
anlægs- og arealreguleringen. Nu omfatter kommunens afgørelser alene anlæg, hvilket ikke har 
været tilfældet i klagenævnets tidligere vurderinger af de 3 ejendomme.  
 
I samme klagenævnsafgørelse som omtalt ovenfor omtales også en tidligere vurdering fra 22. 
oktober 2003 omkring Bøged Strandvej 3 og Over Lyngen 4, hvor der i den konkrete situation 
forelå så omfattende et samvirke, at reel udskillelse ikke var mulig. Her mener kommunen dog 
ikke, at den vurdering fortsat er gældende. Bøged Strandvej har egen foderopbevaring, og dermed 
er der ikke fuldstændigt driftsfællesskab. Husdyrbruget på Bøged Strandvej 3 er uden 
gyllebeholder, men leverer direkte til biogasanlægget, dette gør at den tekniske forbindelse ikke er 
med et andet husdyrbrug, men med en virksomhed.  
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Derfor opfylder husdyrbruget Bøged strandvej 3 ikke alle tre kriterier for, at husdyrbrug skal 
godkendes eller tillades samlet. 

 PRODUKTIONSAREAL 

Det ansøgte projekts staldafsnit og produktionsarealer beskrives i miljøkonsekvensrapportens 
afsnit 2.2, ligesom det ses i bilag hertil. 
 
Produktionsareal er et centralt begreb i husdyrbrugslovgivningen. Definitionen på et 
produktionsareal findes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og er det areal i fast placerede 
husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, og som 
dyrene ikke kun har kortvarigt adgang til. For svin lister Miljøstyrelsen i deres vejledning til 
bekendtgørelsen eksempler på produktionsarealer: hele stiarealet dvs. både spaltegulv og fast 
gulv, sygestalde og bufferstalde. Areal der ikke defineres som produktionsareal er: udleveringsrum 
og ramper, samt arealer med foderautomater og krybber, uanset om automaterne m.v. står på 
arealet eller om der er luft imellem.  
 
I de ansøgte staldsystemer er der næsten udelukkende produktion af gylle, altså flydende 
husdyrgødning. Der er en meget lille andel sygestalde med dybstrøelse, som aftages direkte til 
biogasanlæg, når der muges ud.  
 
Kommunens vurdering 
Kommunen er enig i ansøgers indtastning af staldene i husdyrgodkendelse.dk på: R (eksisterende 
stald), staldene L (afsnit for søer), G, H, I, K, O, Q og O2. Dette skyldes, at der er fortaget ikke 
godkendelsespligtige ændring, fordi der fortsat er fuld gyllekumme under lejearealerne. Det 
vurderes at emissionen fra staldene i praksis er lavere end det fremgår i husdyrgodkendelse.dk, da 
andelen af lejeareal må indvirke på emissionen. Staldene er indtastet som fuldspalte, da der forsat 
er fuld gyllekumme under lejearealet, men staldene er reelt indrettet med delvis spaltegulv.   
 
Der er ansøgt om 3.143 m2 stalde, som fuldspaltegulv. (Tal for beregning af staldene R 
(eksisterende stald, 472 m2), G (276 m2), L (afsnit for søer, 176m2), G (276 m2), H (535 m2), I 
(149m2), K (430 m2), O (161 m2), Q (824 m2) og Q2 (124 m2). 
 
I stald L er der ansøgt 744 m2 smågrisestald som eksisterende toklimastald, delvis spaltegulv. 
Denne stald er i det eksisterende retsgrundlag en smågrisestald på fuldspalte og den er blevet 
renoveret fra fuldspalte til delvis spaltegulv på samme måde som staldene R, L (afsnit for søer), G, 
H, I, K, O, Q og O2, hvor gyllekummerne under lejearealet fortsat er fuldt. I husdyrgodkendelse.dk, 
er det ikke muligt at vælge fuldspaltegulv til smågrise, og derfor vurderer kommunen, at det er 
korrekt at ansøge Stald L smågrise som eksisterende toklimastald, delvis spaltegulv. Den 
eventuelle mindre meremission stalden har i forhold til ansøgt, vurderes uden betydning for den 
samlede faktiske emission. Ligeså vurderer kommunen, at det pågældende produktionsareal til 
smågrisene på 744 m2 i høj grad modvejes af de samlet 3.143 m2, der er ansøgt som fuldspalte, 
men som formentligt har en lavere emission. 
 
Produktionsarealerne, stald, dyretyper og flexgrupper er grundlaget for ansøgningssystemets 
beregninger af ammoniakfordampning fra staldene, lugt og husdyrgødnings indhold af kvælstof og 
fosfor. Det er derfor nødvendigt, at stille vilkår til ovennævnte forhold, da det er med til at sikre, at 
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miljøpåvirkningerne fra ejendommen i form af ammoniak og lugt fastholdes på det niveau, der 
fremgår af ansøgningen, og ud fra hvilket den miljømæssige påvirkning er vurderet og godkendt.  
 
Vilkår 

4. Produktionsarealet må samlet set udgøre 6.889 m2 og skal være fordelt i 
staldafsnittende som angivet i tabel 1 med de dyregrupper og staldsystemer som 
angivet. 

 
Tabel 3: Oversigt over produktionsarealerne i de respektive staldafsnit. Situationsplan med 
placering af staldafsnittende miljøkonsekvensrapporten bilag 11.1 

Nr. Staldafsnit/anlæg  Dyretype Produktionsareal  Staldsystem 
R Eksisterende stald Søer, golde og 

drægtige 
472 m2 Løsgående, delvis 

spaltegulv* 
S Eksisterende stald 

S 
Smågrise 582 m2 Toklimastald, delvis 

spaltegulv  
Æ Klima container Æ Smågrise 53 m2 Toklimastald, delvis 

spaltegulv  
M Klima container M Smågrise 36 m2 Toklimastald, delvis 

spaltegulv 
L Stald L smågrise +  

ny farestald 
Smågrise 770 m2 Toklimastald, delvis 

spaltegulv 
Søer, diegivende 356 m2 Kassestier, delvis 

spaltegulv 
C Stald C Søer, golde og 

drægtige 
215 m2 Individuel 

opstaldning, delvis 
spaltegulv  

E Stald E Søer, golde og 
drægtige 

509 m2 Individuel 
opstaldning, delvis 
spaltegulv  

G Stald G Søer, golde og 
drægtige 

503 m2 Løsgående, delvis 
spaltegulv* 

H Stald H Søer, diegivende 702 m2 Kassestier, delvis 
spaltegulv** 

I Stald I Søer, diegivende 186 m2 Kassestier, delvis 
spaltegulv** 

J Stald J Søer, diegivende 386 m2 Kassestier, delvis 
spaltegulv 

K Stald K Søer, diegivende 450 m2 Kassestier, delvis 
spaltegulv** 

O Stald O Søer, diegivende 172 m2 Kassestier, delvis 
spaltegulv** 

Q1 Stald Q1 Søer, golde og 
drægtige 

251 m2 Løsgående, delvis 
spaltegulv 

Q Stald Q Søer, golde og 
drægtige 

838 m2 Løsgående, delvis 
spaltegulv* 
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Q2 Stald Q2 Søer, golde og 
drægtige 

224 m2 Løsgående, delvis 
spaltegulv* 

B Sygestald Søer, golde og 
drægtige 

49 m2 Løsgående, 
dybstrøelse 

Sygestald 
G 

Stald mellem G og 
E 

Søer, golde og 
drægtige 

134 m2 Løsgående, 
dybstrøelse 

 I alt  6.889 m2  
 
*Stalden er indrettet med løsgående, delvis spaltegulv, dog med fuld gyllekumme under lejeareal. Derfor er den pågældende produktion 
i husdyrgodkendelse.dk indsat med gulvsystemet ”individuel opstaldning, fuldspaltegulv” for hvorved der beregnes worst case på lugt og 
ammoniak. 
**Stalden er indrettet med kassestier, delvis spaltegulv, dog med fuld gyllekumme under lejeareal. Derfor er den pågældende produktion 
i husdyrgodkendelse.dk indsat med gulvsystemet ”kassestier, fuldspaltegulv” for hvorved der beregnes worst case på lugt og 
ammoniak. 

 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) I REALATION TIL AMMONIAK  

Ammoniakemissionen beregnes i it-systemet, hvor der også udføres en beregning af den 
maksimal tilladte emission, som er opnåelig ved anvendelse af BAT (BAT beregning).  
 

Resultat af BAT beregning fra husdyrgodkendelse.dk (skema 211173), ved fuld udnyttelse af 

miljøgodkendelsen.  

 
 
BAT kravet overholdes med 446 kg NH3-N/år. Dette skyldes især gødningslagerene, der er 
overdækkede med teltdug, hvilket nedsætter ammoniakemissionen. Gødningslagerne omtales i 
afsnit 5.3. 
 
Kommunens vurdering  
Vordingborg Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at det ansøgte lever op til BAT for 
så vidt, angår staldindretning og herunder emission af ammoniak. Kommunen vurderer, at 
principperne i BREF-dokumentet (godt landmandskab, foder, staldindretning, forbrug af vand og 
energi, opbevaring af husdyrgødning samt udbringning) også kan anvendes for husdyr-
produktionen på Over Lyngen 4. Disse emner er behandlet i de øvrige afsnit. Ammoniak-
emissionens påvirkning af naturområder er vurderet i afsnit 6.3 
 

  BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD  

 LANDSKABET OG PLANFORHOLD 
Beskrivelserne og ansøgers vurdering fremgår af afsnit 3.1 i miljøkonsekvensrapporten. 
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Kommunens vurdering  
Vordingborg Kommune er enig i ansøges vurdering i miljøkonsekvensrapportens afsnit 3.1, om at 
der ikke sker ændringer fra det eksisterende udtryk.  
Ejendommen liger indenfor kystnærhedszonen men fremstår som samlet bebyggelse, hermed 
tilsidesættes hensynet til friholdelse af bygninger og anlæg i nærhed af kysten ikke.    
 
 
For at sikre det eksisterende udtryk, vurderer vi, at det er nødvendigt at stille vilkår til, at 
beplantningsbælterne bibeholdes, så den store bygningsmasse på ejendommen ikke ses tydeligt i 
landskabet. Ligeledes for at sikre, at den nuværende fremtoning ikke ændres, vurderes det 
nødvendigt at stille vilkår imod reklamer og unødvendigt lys. Klimacontaineren Æ, som er ny i 
forhold til det gældende tilladte, vurderes ikke tydelig i landskabet, da den ligger imellem 
eksisterende bygningsmasse og indenfor læhegnet.  
 
Vilkår 

5. Reklamering skal overholde reglerne for friluftsreklamer i den gældende 
naturbeskyttelseslov og der må ikke etableres anden belysning end den, der er nødvendig 
for landbrugsdriftens udførelse og overvågning. 

  
6. Afskærmende beplantning skal så vidt muligt bevares og i øvrigt vedligeholdes så der ikke 

opstår ”huller” i læbælter mv.   

 AFSTANDSKRAV 

Ved udvidelse af dyrehold og etablering af nye stalde og gødningsopbevaringsanlæg er der en 
række afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6 og 8, der skal overholdes. Udvidelse og ændringer af 
eksisterende dyrehold er ikke tilladt indenfor byzone og sommerhusområder, samt indenfor 
lokalplanlagte boligområder og områder til offentlige formål i landzone. 
 
Anlæggets placering i forhold til afstandskrav jf. husdyrbruglovens kap. 2 (§§ 6 og 8) er angivet i 
nedenstående tabel. Situationsplan over anlægget fremgår af bilag i miljøkonsekvensrapporten. 
Beskrivelserne og ansøgers vurdering fremgår af afsnit 3.2 i miljøkonsekvensrapporten 
 
Tabel: Afstandskrav i henhold til husdyrbrugloven §§ 6 og 8 og faktuelle afstande for husdyranlæg Afstandene er 
afrundet, såfremt stalden/gyllebeholderen ikke ligger i umiddelbar nærhed af de angivne områder. 
 

Afstand til anlæg m.v. Afstandskrav jf. 
Husdyrbrugloven (m) 

Stald/gyllebeholder 
(m) 

Ikke-almene vandforsyningsanlæg 25 15 m 
Almene vandforsyningsanlæg 50 670 m 
Vandløb/dræn og søer  15 Sø 155 m  

Eksisterende dræn 0 m 
Offentlig vej og privat fællesvej 15 50 m 
Levnedsmiddelvirksomheder 25 >25 m 

Beboelse på samme ejendom 15 22 m 
Naboskel  30 173 m 
Nabobeboelse uden landbrugspligt 50 350 m 
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Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til 
boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller 
til offentlige formål med henblik på beboelse, 
institutioner, rekreative formål og lign. 

Min 50 m 1.230 m 

Eksisterende eller ifølge kommuneplanens 
rammedel fremtidig byzone eller 
sommerhusområde (Fuglebjerg) 

Min. 50 m 850 m 

 
Det kan konstateres, at husdyrbrugets anlæg overholder fastsatte afstandskrav i husdyrbruglovens 
§§ 6 og 8 med undtagelse af afstand til ikke-almen vandforsynings anlæg § 8 pkt. 1. og til dræn § 8 
pkt. 3. 
 
Kommunens Vurdering - Ingen overtrædelse af afstandskrav til boring og dræn 
Boring 
Kommunen har oplysninger om, at begge boringer på figur herunder tilhører det ikke-almene 
vandværk Nygård vandværk, der befinder sig på Over Lyngen 14. Vandværket forsyner 
svinestaldene på Nygård, Fjællebrogård og Lynggård samt under 10 husstande. I de husstande er 
der p.t. registreret 21 beboere.  
 
Ansøger oplyser at boring 227.17 ikke anvendes og 227.290 er etableret som erstatningsboring for 
denne. Dermed er den aktive boring mere hensigtsmæssigt placeret med længst afstand til stald C 
og befandt sig ikke på ejendommen under revurderingen af den oprindelige miljøgodkendelse. For 
det eksisterende staldafsnit stald C, hvortil afstandskravet måles, sker der ingen etablering, 
ændring eller udvidelse heraf. Derfor gør § 8 i husdyrloven sig ikke gældende. 
 
 

  
Udklip fra kortmodulet i ansøgningsskemaet i husdyrgodkendelse.dk – de to blå punkter er vandforsyningsboringer 
 
Dræn 
Af bilag 11.3 ses flere oversigtskort over dræn på ejendommen. Her ses flere eksisterende dræn, 
der ikke overholder de 15 meter til stalde og gødningsopbevaring. Idet der ikke sker etablering, 



  

29 
 

ændring eller udvidelse af staldene udover klimacontainer Æ gør § 8 i husdyrloven sig ikke 
gældende i forhold til dræn. 

 OPBEVARINGSANLÆG OG GØDNINGSHÅNDTERING 

Overfladearealet for gyllebeholderne er i husdyrgodkendelse.dk angivet til henholdsvis 443, 339 og 
509 m2, svarende til 1.291 m2. Beholderne er med teltoverdækning. Ansøgers beskrivelse ses i 
miljøkonsekvensrapportens afsnit 4.2 
 
Ansøger oplyser at der næsten udelukkende produceres svinegylle på ejendommen, og at der er 
følgende opbevaringsanlæg til gylle på ejendommen. 
 
 

Gyllebeholder (G1) 1.686 m3 
Gyllebeholder (G2) 
Gyllebeholder (G3) 

2.050 m3 

1.000 m3 
Gyllekanaler 850 m3 
Øvrig gyllebeholder (Fuglsangvej) 3.700 m3 
Opbevaringsanlæg i alt: 9.450 m3 

 
Der er fra staldafsnit B og sygestald G dybstrøelse fra 183 m2 produktionsareal, dette køres direkte 
over til biogasanlægget, når stalden tømmes. Foruden flydende husdyrgødning fra produktionen 
på ejendommen, ledes der vand fra nedbør på pladser med fast belægning, samt vand fra vask af 
stald til gyllebeholderne. Desuden kan vand fra vask af maskiner og ensilagepladser ledes til 
gyllebeholderen.  
 
Kommunens vurdering 
Vordingborg Kommune er enig i beskrivelsen af opbevaring af husdyrgødning. Det vurderes, at 
den generelle regulering er tilstrækkelig til at sikre naboer mod unødige gener ved udbringning af 
husdyrgødning. Alle gyllebeholdere på husdyrbruget er overdækkede med fast overdækning i form 
af teltdug. De fast overdækkede beholdere giver en mindre ammoniakemission, og dermed 
vurderer vi, at det er nødvendigt at vilkårssætte om, at teltoverdækningen bibeholdes, og at der er 
egenkontrol i forbindelse med skader.  
 
Kravene til opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder for husdyrbrug er lovpligtigt jævnfør 
husdyrgødningsbekendtgørelsens § 11. Derfor er en beregning af opbevaringskapacitet med de 
forskellige muligheder, der er for at kunne leve op til loven med eksempelvis afsætning til anden 
virksomhed eller opbevaring på andet husdyrbrug, ikke et oplysningskrav i en ansøgning om 
miljøgodkendelse. Ansøger har oplyst at alt husdyrgødning afsættes til opbevaring, videre 
bearbejdning og udspredning til biogasanlægget Bøged Strandvej 2b.  
 
Vilkår 

7. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således spild og uheld undgås, og der tages 
mest muligt hensyn til omgivelserne. 

 
8. Alle gyllebeholde skal være teltoverdækkede. 

 
9. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af 

gylle. 
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10. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. 
 

11. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation 
inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom. 
 

12. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen 
noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal 
opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 

 

5.3.1.1  Ensilageplads  
Der er på ejendommen en eksisterende ensilageplads som ses i situationsplanen i bilag 1.1. i 
miljøkonsekvensrapporten. Ensilagepladsen er i anvendelse både i nudrift og ansøgt drift.  
Etablering af nye ensilagepladser kan ikke ske uden foregående tilladelse efter husdyrbrugloven. 
De eksisterende befæstede pladser på husdyrbruget vil ikke lovligt kunne anvendes til ensilage af 
nogen type. Reguleringen af den nuværende plads findes i husdyrgødningsbekendtgørelsen 
bestemmelser, hvilket kommunen vurderer tilstrækkeligt. 
 

5.3.1.2 Fast husdyrgødning og bundfald  
Der er på ejendommen ingen opbevaringsanlæg til fast husdyrgødning. Fast husdyrgødning, 
bundfald, foderrester og frarens kan dog kommes i gyllebeholderene. Herudover kan der kun 
oplagres fast husdyrgødning og bundfald i markstak, såfremt det overholder de generelle 
bestemmelser, der er beskrevet i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvilket kommunen vurder er 
tilstrækkeligt.   
 

5.3.1.3 Markstakke med ensilage 
Der har på ejendommen været etableret markstakke med ensilage til salg, eventuelt til 
biogasanlægget, i sådanne tilfælde skal de generelle bestemmelser jf. husdyrgødnings-
bekendtgørelsen, overholdes. Da de generelle bestemmelser ikke indeholder afstandskrav til 
beboelse og beboelsesområder, vurderer kommunen, at det er nødvendigt at sætte vilkår. 
Kommunen anvender de samme bestemmelser omkring afstandskrav til beboelse og 
beboelsesområder som i den nuværende lovgivning, der gælder for markstakke for husdyrgødning  
 

Vilkår 
13. Marstakke med ensilage er ikke tilladt: 

1) i et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller 
sommerhusområde, 
2) i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og 
erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative 
formål og lignende, 
3) i en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder, eller 
4) i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse. 

5.3.1.4 Gylleledninger 
Ansøger oplyser at den producerede husdyrgødning ledes via gyllebeholderne til Lynggård Biogas, 
hvor den omdannes til afgasset biomasse. Størstedelen af udbringningen af afgasset biomasse 
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sker ved anvendelse af gylleledninger. Her skelnes imellem gylleledninger, der går imellem 
forskellige ejendommes beholdere eller til hydranter, og så pumperør fra stald til gyllebeholdere. 
Pumperørene er efter kommunes opfattelse en del af stald- og opbevaringsanlægget, reguleret 
under husdyrgødningsbekendtgørelens § 8 stk. 2, der gælder for de tætte, lukkede ledninger, som 
fører til en beholder på samme ejendom.   
 
Gylleledningerne tilhører ikke husdyrbruget, men et separat teknisk anlæg ejet af Peder Andersen 
som. Ledningsnettet som helhed befinder sig ikke udelukkende på Over  
Lyngen 4, men ligger over flere ejendomme. Kommunen har på baggrund af praksis i 
klagenævnsafgørelser (24.05.2013 – NMK-132-00596 og 22.12.2011 – NMK-132-00360), der 
fastslår at gylleledninger skal tillades separat samt den nye anlægsbaserede regulering i 
husdyrbrugloven efter 1/-2017, vurderet, at ledningerne ikke skal indeholdes i 
husdyrbrugsgodkendelsen, men tillades særskilt.  
 

 HUSDYRBRUGETS FORURENING OG 
FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER 

 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) 

Ved miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a, stk. 2 skal det sikres, at der træffes de 
nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. 
Definitionen af BAT indebærer, at vurderingen af, hvad der er BAT for en virksomhedstype, blandt 
andet må anskues i forhold til virksomhedens størrelse, og om der er tale om en ny eller en 
bestående virksomhed. Det er imidlertid ikke den enkelte landmands økonomiske forhold, der 
indgår i vurderingen. BAT skal i alle tilfælde anvendes med henblik på at nedbringe den samlede, 
miljømæssige belastning af omgivelserne. Husdyrbrug skal derfor anvende teknik, der kan anses 
som BAT, også i tilfælde, hvor mindre omkostningskrævende foranstaltninger ville være 
tilstrækkelige til at opfylde det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrgodkendelses-
bekendtgørelsen. 
 
Ansøger er selv ansvarlig for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende BAT. 
Kommunen har indarbejdet vurderingen af BAT for så vidt angår staldindretning, 
ammoniakemission og opbevaring af husdyrgødning i øvrige afsnit. 

6.1.1.1 Foder  
Ansøgers beskrivelse og vurdering af fodringen ses i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.1.1. 
Blandingen af foder sker i bygning N i et maleblanderanlæg, som anvendes til både våd og 
tørfodring. 
 
Kommunens vurdering 
Kommunen mener, der fra ansøger er stort incitament til løbende at være opmærksom på 
forbruget af foder samt tiltag, som kan medvirke til, at forbruget optimeres og minimeres mest 
muligt. Det er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 46 beskrevet at husdyrbruget som IE-
husdyrbrug skal dokumentere anvendelse af fodring eller fodringsteknikker, opbevare 
dokumentationen på og fremvise det i forbindelse med tilsyn 
 
Udklip af paragraffen herunder: 
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§ 46  
IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles, som minimum 
enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af 
råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere 
fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles og er tilladt i 
henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer. En god aminosyrebalance og 
lavt indhold af råprotein kan opnås ved at kombinere fodermidler, hvor aminosyreprofilen supplerer 
hinanden og/eller ved at tilsætte frie essentielle aminosyrer til foder med et lavt indhold af 
råprotein. IE-husdyrbruget kan anvende en kombination af de nævnte teknikker. 
Stk. 2. IE-husdyrbrug skal for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, som 
minimum anvende enten fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, et eller flere 
fodertilsætningsstoffer som nedsætter den samlede mængde fosfor der udskilles (f.eks. fytase) og 
er tilladt i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer eller letfordøjeligt 
uorganisk fosfat som f.eks. monocalciumfosfat i stedet for mindre fordøjelige fosforkilder. IE-
husdyrbruget kan også anvende en kombination af de nævnte teknikker. 
Stk. 3. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere anvendelse af fodring eller fodringsteknikker som 
nævnt i stk. 1 og stk. 2. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende 
i forbindelse med tilsyn. 
 
Kommunen vurderer, at det ansøgte lever op til implementering og redegørelse for BAT i forhold til 
fodring i bedriften ved at efterleve de generelle krav omkring fodring beskrevet i bekendtgørelsen.  
Kommunen vurderer derfor, at der ikke skal stilles vilkår til fodring. 

6.1.1.2 Energi og vandforbrug 
Ansøgers redegørelse og beskrivelse af energiforbruget ses i miljøkonsekvensrapportens afsnit 
5.1.2 Her ses også opgørelser over energi- og vandforbrug, der ikke forventes at stige fra nudrift til 
ansøgt drift.  
 
Kommunens vurdering 
Vordingborg Kommune er enig i beskrivelsen og vurderingen af energi og vand i miljøkonsekvens-
rapporten. Kommunen vurderer, at udgifterne til el og vand i sig selv vil anspore til at spare på 
ressourcerne, hvorved nye anlæg forventes etableret med energibesparende installationer. Det 
vurderes, at el- og vandforbrug bør overvåges for at sikre opmærksomhed på reduceret forbrug af 
ressourcer og energibesparende anlæg. Der stilles derfor vilkår om overvågning af forbrug. 
 
Vilkår 

14. Vandforbruget for ejendommen skal aflæses årligt. Registreringerne skal opbevares i min 5 
år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 

 
15. Elforbruget for ejendommen skal registreres årligt. Registreringerne skal opbevares i min 5 

år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 
 

6.1.1.3 Spildevand  
Ansøgers beskrivelse og vurdering af forhold omkring spildevand omtales i miljøkonsekvens-
rapportens afsnit 5.1.3. Kommunen bemærker at ansøger oplyser under afsnit 5.4 at de interne 
transportveje er belagt med nedknust asfalt og der dermed ikke er spildevand fra vejene.  
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Kommunens vurdering 
Kommunen er enig i ansøgers vurderinger. Vi sætter vilkår for at sikre at olieudskilleren tømmes. 
Desuden er det af stor vigtighed at tagnedløb fra driftsbygninger, der ledes til drænsystemet, ikke 
kan forurenes, og kommunen vurderer, at det derfor er nødvendigt at sætte vilkår hertil.    
 
Vilkår 

16. Olieudskilleren på vaskepladsen skal være tilmeldt en tømningsordning. 
 

17. Kvitteringer for tømning af olieudskiller skal opbevares på husdyrbruget. Registreringerne 
skal opbevares i min 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 
 

18. Tagnedløb skal sikres på en sådan måde, at der ikke kan indsive forurenende stoffer. 
 

6.1.1.4 Grundvand 
Ansøger anfører at ejendommen er beliggende indenfor område med særlig drikkevandsinteresse, 
nitratfølsomt indvindingsopland og indsatsområde for nitrat i afsnit 3.1. Ansøger vurderer her at: 
projektet ikke vurderes at få negativ påvirkning på drikkevandsinteresser eller grundvand, da der er 
foretaget forskellige foranstaltninger, til forebyggelse af risiko for forurening som er BAT.  
Det gælder håndtering af overfladevand, forbrug af vand i staldene, gyllealarm på beholderne mv. 
De forskellige foranstaltninger er beskrevet i kapitel 5.1, der omhandler BAT.     
 
Kommunes vurdering 
Da husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, så skal drift herren årligt kontrollere gyllebeholderne for 
brud, revner og skader. Desuden er der et lovkrav om, at gyllebeholdere skal kontrollere af en 
autoriseret beholderkontrollant mindst hver 10 år 
 
Kommunen vurderer risikoen for forurening af grundvand i forhold til håndtering af affald og risiko 
for spild ved tankning i afsnit 7 om driftsforstyrrelser og uheld.   
 
På baggrund af de lovbestemte krav til staldanlæg og gødningsopbevaringsanlæg, samt de 
stillede vilkår til dette husdyrhold vurderer vi at husdyrbruget kan placeres i her 
uden at påvirke omgivelserne på en måde der er uforenelig med hensynet til grundvandet. 

6.1.1.5 Management 
Ansøgers beskrivelse og vurdering af management ses i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.1.4 
 
Kommunens vurdering 
Der skal udarbejdes et miljøledelsessystem for husdyrbruget, hvilket er påkrævet på IE-husdyrbrug 
jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 42. Miljøledelsessystemet skal sikre fortsat 
implementering af BAT samt skabe fokus på virksomhedens miljøforhold. Vordingborg Kommune 
vurderer, at kravet om et miljøledelsessystem er lovfastsat, så der ikke skal stilles yderligere vilkår. 
Kontrollen af miljøledelsen og det specifikke system er en tilsynssag, uafhængig af ansøgningen 
om godkendelse efter husdyrbrugloven. Der stilles ikke vilkår til udarbejdelse af 
miljøledelsessystem i denne miljøgodkendelse.  
Som en del af ejendommens drift skal personale også oplæres inden for deres arbejdsområde og 
de punkter defineret i særregler for IE-husdyrbrug omkring oplæring af personale i § 43. 
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§ 42. IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem, der opfylder betingelserne i stk. 2. 
Stk. 2. Den, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget, skal gennemføre og overholde et 
miljøledelsessystem, herunder 
1) formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold, 
2) fastsætte miljømål, 
3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål, 
4) minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og 
handlingsplaner og 
5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet. 
Stk. 3. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et 
miljøledelsessystem i overensstemmelse med de krav, der er nævnt i stk. 2, nr. 1-5, f.eks. digitalt 
eller i form af dokumenter. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på 
forlangende i forbindelse med tilsyn. 
 
§ 43. IE-husdyrbrug skal oplære personale, hvad angår: 
1) Relevant lovgivning. 
2) Transport og udbringning af husdyrgødning. 
3) Planlægning af aktiviteter. 
4) Beredskabsplanlægning og -styring. 
5) Reparation og vedligeholdelse af udstyr. 
Stk. 2. IE-husdyrbruget skal udarbejde oplæringsmateriale, der angår de forhold, der følger af stk. 
1. Materialet skal være tilgængeligt for personalet og opdateres løbende. Oplæringsmaterialet skal 
kunne fremvises på forlangende til tilsynsmyndigheden. 
 
 

 ANVENDELSE AF BAT 

Kommunens samlede vurdering af BAT 
På baggrund af de anførte tiltag i miljøkonsekvensrapporten til implementering af BAT på 
husdyrbruget vurderes det, at det ansøgte er i overensstemmelse med EU’s retningslinjer på 
området (jf. BREF-dokumentet). 
 
Derfor vurderes det, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og 
begrænse forureningen fra husdyranlægget. På baggrund af ovenstående vurderer Vordingborg 
Kommune, at ejendommen lever op til krav om anvendelse af BAT i husdyrproduktionen. 
 
Begrundelse 
I henhold til BREF-dokumentet er det BAT, at træne og uddanne medarbejdere; registrere vand- 
og energiforbrug, foderforbrug, affaldsdannelse, samt anvendelsen af husdyrgødning og 
handelsgødning; udarbejde gødningsplaner; samt have en nødfremgangsmåde ved uheld.  
Vordingborg Kommune betragter det som BAT at registre forbruget af vand, energi, foder mv. for at 
få et overblik over forbruget, og derved kunne sætte ind, hvis det vurderes, at der er et overforbrug, 
jf. de respektive afsnit herom.  
 
Aspekterne i ”Godt landmandskab” som f.eks. korrekt affaldshåndtering, rengøring i og omkring 
ejendommen m.v. vurderes også som værende BAT.  
 
Endvidere betragtes det som BAT at sikre, at ansatte har den nødvendige uddannelse.  
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Der er i det ansøgte redegjort for forebyggelse af uheld. At have en beredskabsplanen er en del af 
særreglerne for IE-husdyrbrug Der stilles vilkår hertil samt omkring tilgængelighed og revision af 
husdyrbrugets beredskabsplan. Det vurderes at regelmæssig revision og planens synlighed er 
medvirkende til at skabe bevidsthed om og derved forebyggelse af uheld. Det er ejerens pligt, at 
medarbejdere har kendskab indholdet af beredskabsplan.  
 
Ved evt. uheld der kan have miljømæssige konsekvenser, skal der ringes til tlf. 112.  
 
Ved overholdelse af vilkår omkring blandt andet beredskabsplan, egenkontrol samt de generelle 
krav om miljøledelse vurderer vi, at husdyrbruget gør en tilstrækkelig indsats for at minimere 
risikoen for gener og forurening i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.  
 

 PÅVIRKNING AF SÅRBAR NATUR OG SÅRBARE ARTER 

Ansøgers beskrivelse og vurdering af påvirkningerne af sårbar natur og sårbare arter fremgår af 
miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.2. 
 
Ammoniakemissionen i ansøgt drift og meremissionen er angivet i tabel 7 i miljøkonsekvens-
rapporten. Det ansøgte har i beregningerne en meremission på -823 kg NH3-N, altså mindre end i 
nudrift. I miljøkonsekvensrapporten ses flere tabeller og figurer der viser de konkrete naturområder 
og emissionerne hertil. 
  
Indenfor 1,3 km radius fra anlægget ligger der flere naturområder omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3, se tabel herunder.  
 
Oversigt over naturtyper. Vordingborg Kommune har ved besigtigelse i 2009 registreret følgende beskyttede naturtyper inden for en 
afstand af 1,3 km fra stald og lager. Ved besigtigelsen har hver naturtype fået tildelt en estimeret naturtilstand fra 1-5 hvor 1= høj, 2= 
god, 3= moderat, 4= ringe, 5= dårlig. 
 
Naturtype/ 
lok.nr. 

Natur
værdi 

Særlige arter Tilstand og evt. tålegrænse 
kgN/ha/år 

Sø 105-1 3 Lille vandsalamander og Glanskapslet 
siv 

Eutrofieret 
(næringsstofbelastet) 

Sø 1213-1 4  Eutrofieret 
Sø 1213-2 3  Eutrofieret 
Sø 1213-4 4  Eutrofieret 
Sø 1213-5 3  Art af Brun frø Eutrofieret 
Sø 1213-6 4  Eutrofieret 
Sø 1213-7 3 Springfrø Eutrofieret 

Habitattype 3150 (Eutrof 
sø) 

Sø 1246-7 4  Eutrofieret 
Habitattype 3150 (Eutrof 

sø) 
Sø 1248-1 3 Grøn frø, Stor andemad, 

Sumpforglemmigej og Skeblad vejbred 
5-10 

Habitattype 3140 (Kalkrig 
sø) 
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Sø 1248-2 3 Stor andemad og Gul Iris Eutrofieret 
Habitattype 3150 (Eutrof 

sø) 
Sø 1248-3 3 Grøn frø, Stor andemad og Alm. 

Sumpstrå 
Eutrofieret 

Habitattype 3150 (Eutrof 
sø) 

Sø 649-2 3  Eutrofieret 
Mose 649-3 3 Kær galtetand og Glanskapslet siv 15-25 
Sø 1250-1 5  Eutrofieret 
Sø 1259-4 5  Eutrofieret 
Sø 1259-6 3 Grøn frø, Stor andemad, Skeblad 

vejbred og Alm. Sumpstrå 
Eutrofieret 

Sø 1259-7 5  Eutrofieret 
Sø 1259-8 4 Stor andemad og Skeblad vejbred  Eutrofieret 
Sø 1246-8 4 Grøn frø Eutrofieret 
Sø 1246-9 3 Grøn frø og Glanskapslet siv Eutrofieret 
Sø 1247-6 3 Grøn frø og Skeblad vejbred Eutrofieret 
Sø 1247-7 4 Grøn frø og Skeblad vejbred Eutrofieret 
Sø 1247-8 3 Grøn frø, Vand ærenpris og Skeblad 

vejbred 
Eutrofieret 

Sø 1247-9 3 Grøn frø, Lille vandsalamander, Gul Iris 
og Skeblad vejbred 

Eutrofieret 

Sø 1247-10 3 Art af Brun frø og Gul Iris Eutrofieret 
Sø 1247-11 3 Art af Brun frø, Glanskapslet siv og 

Sumpforglemmigej 
Eutrofieret 

Mose 1247-
11 

4 Sumpforglemmigej 15-25 

Sø 1248-4 3 Grøn frø, Lille vandsalamander og 
Skeblad vejbred 

Eutrofieret 

Sø 1249-1 5  Eutrofieret 
Sø 1249-2 3 Grøn frø, Alm. sumpstrå og 

Glanskapslet siv 
Eutrofieret 

Sø 1249-4 3 Grøn frø, Alm. sumpstrå og Samel Eutrofieret 
Sø 1249-5 3 Grøn frø, Skeblad vejbred og Gul Iris Eutrofieret 
Sø 1249-6 3 Grøn frø, Skeblad vejbred og Alm. 

Sumpstrå 
Eutrofieret 

Sø 1250-3 3 Vand ærenpris Eutrofieret 
Sø 1250-4 3  Eutrofieret 
Sø 1250-5 3 Grøn frø Eutrofieret 
Sø 1251-2 3 Grøn frø Eutrofieret 

 
Størstedelen af de nævnte naturområder er søer. Det område omfattet af definitionen for kategori 3 
natur der ligger nærmest anlægget er en mose ca. 350 m sydvest for anlægget.  
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Arter beskyttet ifølge EF-habitatdirektivet bilag IV må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres med 
vilje. Ligeledes må deres levesteder ikke beskadiges eller ødelægges.  
 
På bilag IV i EU´s Habitatdirektiv er der listet en række dyr og planter (bilag IV arter), som 
medlemsstaterne har en særlig forpligtigelse til at beskytte. Vordingborg Kommune ligger inden for 
det naturlige udbredelsesområde for Springfrø, Stor Vandsalamander og Markfirben.  
 
Der er ikke registreret arter omfattet af EF-Habitatsdirektivets bilag IV i nærheden af Lynggård, 
men enkelte arter omfattet af bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk 
opholdssted på arealer omkring ejendommen.  Dette vurderes på baggrund af Faglig rapport nr. 
635 fra DMU (Danmarks Miljø Undersøgelser) at kunne være gældende for dværgflagermus, 
sydflagermus, markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, springfrø, løvfrø og grønbroget 
tudse.  
 
Kommunens vurdering 
Vordingborg Kommune er enig i udpegningen, beskrivelsen omkring ammoniakemission og 
deposition til naturpunkter i miljøkonsekvensrapporten. 
 
Ingen kategori 3 eller øvrige § 3 naturområder har merdepositionen fra husdyrbruget over 1 kg 
N/ha/år, derimod er der flere der har beregnet negativ merdeposition, se figur 6 i 
miljøkonsekvensrapporten s.19.   
 
Der er i ansøgningsmaterialet indsat flere søer, de ikke er er omfattet af kategori 1, 2 eller 3 natur, 
da de ikke regnes for ammoniakfølsomme, men kommunen er enig i at de bør medtages og 
depositionerne hertil bør beregnes. Især små søer kan være levested for bilag IV padder og her 
må sikres at levestederne for disse ikke beskadiges som følge af husdyrbrugets ammoniak 
emission. Dette er ikke tilfældet når husdyrbruget ikke giver anledning til en merdeposition over 1 
kg/N/år ligesom totaldepositionen på søerne beregnet er under talegrænserne (Opdatering af 
empirisk baserede tålegrænser Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi af: 6. 
september 2018). Hvad angår forekomsten af Bilag IV-arter (potentiel forekomst) forventes det 
ligeledes, at der ikke sker nogen væsentlig negativ påvirkning af den potentielle ynglelokalitet, da 
søerne så ikke ændres eller skade på baggrund af husdyrbruget. 
 
Det vurderes, at godkendelsen af husdyrbruget efter de nye regler ikke direkte vil påvirke yngle- og 
levesteder for de bilag IV arter, der kan forekomme i og omkring søen. På baggrund af dette, stilles 
der ikke krav om reduktion af ammoniakpåvirkning af søerne. Det er kommunens vurdering at 
husdyrbruget ikke direkte vil påvirke yngle- og levesteder for de bilag IV arter, der kan forekomme 
omkring de udpeget naturpunkter og husdyrbruget.  
 
Det vurderes samlet at husdyrbruget lever op til Miljøstyrelsens vejledende BAT-krav i relation til 
ammoniakemission fra husdyranlæg, da vejledende BAT er overholdt, og der ikke er væsentlig 
deposition til Natura2000, kategori 1-natur og kategori 2-natur. Der stilles derfor ingen vilkår til 
ammoniakemission. 
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 LUGT 

Ansøgers beskrivelse og vurdering af lugt ses i miljøkonsekvensrapportens kapitel 5.3 desuden er 
ansøgers notat om OML-beregninger og resultatfilerne fra disse samt oversigt over afkast i bilag 
11.6-11.9. 
 
Om lugt og modeller 
Den primære kilde til lugt fra dyrehold er lugtemission fra stalde. Der vil også kunne forekomme 
lugt fra gødningsopbevaringsanlæg og ved udbringning af gødning. Der foreligger dog kun data og 
modeller, der kan beregne lugtbelastningen fra stalde til omgivelserne. Det betyder, at lugtgener 
fra gødningsopbevaringsanlæg og fra udbringning af husdyrgødning primært reguleres ved 
generelle regler om bl.a. overdækning af gyllebeholdere samt regler for, hvornår og hvordan 
husdyrgødning må håndteres og udbringes, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen og gødnings-
anvendelsesbekendtgørelsen. 
 
Lugtemissionen fra staldanlægget beregnes ud fra produktionsarealets størrelse i m2 og de 
fastsatte emissionsfaktorer for dyretypen og staldsystemet med fradrag for effekten af eventuelle 
lugtreducerende tiltag.  
 
Lugtbelastningen i omgivelserne angives ved modelberegnede lugtgeneafstande og tilhørende 
lugtgenekriterier.  
 
Den reelle afstand til naboer skal således være længere end de beregnede geneafstande, for at 
genekriterierne kan overholdes, og lugt fra staldanlægget vurderes til ikke at medføre en væsentlig 
påvirkning af omgivelserne. 
 
Beregningen af geneafstandene foretages i husdyrgodkendelse.dk både efter FMK-modellen og 
Miljøstyrelsens lugtmodel (NY). Geneafstanden fastsættes på baggrund af den længste 
geneafstand beregnet efter de to modeller. FMK-modellen er en simpel statisk beregning uden 
korrektion for ventilationsforhold, vindforhold m.m. NY model tager udgangspunkt i standard stalde, 
normal ventilation og standardomgivelser, og der korrigeres for vindretning samt eventuel lugt fra 
andre husdyrbrug. De beregnede geneafstande reduceres således, hvis husdyrbruget er placeret 
nord for de omkringboende. Omvendt forøges geneafstandene, hvis der ligger andre større 
husdyrbrug tæt på beboelserne, dvs. der indregnes kumulation. 
 
Der er for lugt fastsat genekriterier i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som husdyrbruget skal 
overholde for at kunne opnå godkendelse. Kommunen må altså ikke meddele godkendelse til 
husdyrbrug der ikke overholder genekriterierne, men samtidig kan vi heller ikke fastsætte 
skærpede lavere lugtgenekriterier end husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens. Lugt indenfor 
husdyrbrug området måles i OUE = Lugt-enheder (Odour Units) bestemt efter den europæiske 
standard for lugtanalyse, hvor 1 OUE er grænsen for, hvornår den pågældende lugt kan erkendes.  
 
Lugtgenekriterierne  er fastlagt I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (bilag 3, pkt. B), og er 
fastsat i forhold til tre områdetyper: 

- Nuværende eller fremtidigt byzone/sommerhusområde   5 OUE pr. m3 luft 
- Samlet bebyggelse og lokalplanlagte områder til boligformål i landzone  7 OUE pr. m3 luft 
- Enkeltliggende bolig                        15 OUE pr. m3 luft  

 
Beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter landbrugslovens regler samt 
beboelsesbygninger, der ejes af driftsherren for det ansøgte anlæg, er ikke omfattet af krav til 
lugtbelastning og indgår derfor ikke ved opgørelsen af enkeltliggende bolig og bolig i samlet 
bebyggelse. 
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Der fremkommer af husdyrgodkendelse.dk lugt beregningsmodeller endnu en lugtafstand nemlig 
lugtkonsekvens zone  eller bare konsekvenszonen. 
 
I dette område kan der opleves lugt fra husdyrbruget, men beregningsmæssigt mindre end den 
maksimale miljømæssige acceptable lugtbelastning. Man vil altså periodevis kunne udsættes for 
lugtgener fra produktionen på en given ejendom med husdyrproduktion indenfor denne afstand. 
Klagenævnet der tidligere hed Natur- og Miljøklagenævnet, nu Miljø- og Fødevareklagenævnets 
(NMKN-130-00344 den 12. marts 2009 og NMKN 132-00564) anvender som udgangspunkt denne 
afstand til at skønne om man som omkringboende er klageberettiget på afgørelse vedrørende 
husdyrbruget. 
 
Beregningsmodellerne for lugt i husdyrgodkendelse.dk angiver denne afstand for husdyrbruget på 
Over lyngen 4 som værende 1102 meter. 
 
Beregninger fra Over lyngen 4 
Den vægtede gennemsnitsafstand fra nærmeste staldanlæg til nærmeste nabo, Over Lyngen 2, 
der er uden landbrugspligt, er ca. 348 meter fra anlæggets lugtcentrum. Nærmeste samlet 
bebyggelse er Junghovedvej 66, med en vægtet gennemsnitsafstand på ca. 492 m. Ejendommen 
er beliggende nordvest for ejendommen og beliggende i landsbyen Jungshoved By. 
Sommerhusområdet Stavreby By er beliggende øst for ejendommen er udpeget som byzone, hertil 
er der en vægtet gennemsnitsafstand på 884 m. Nærmeste område i henhold til husdyrbruglovens 
§ 6, stk. 1, pkt. 2 er Lokalplan nr. 64 for landsbyen Stavreby. 
 
På Over lyngen 4 er der tale om 18 forskellige staldafsnit hvad angår dyretype, størrelse og 
gulvtype 
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↑ Lugtberegninger fra det digitale ansøgningsskema i husdyrgodkedelse.dk 
 
Beregningen i det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk viser, at lugtemissionen fra 
den ansøgte produktion på Over Lyngen 4 ikke overholder genkriterierne for samlet bebyggelse 
eller for sommerhusområdet/byzone Stavreby By ved anvendelse af miljøstyrelsens lugtmodel 
(NY)  
 
Det er imidlertid sådan at en lugt beregning med NY-modellen umiddelbart kan erstattes med en 
konkret lugtberegning efter OML (Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller) Multi-
modellen, når den giver længere geneafstande end FMK-modellen. Dette er tilfældet for Over 
lyngen 4 hvilket ses af tabel 4 i OML-notat bilag 11.6 hvor geneafstandene til samlet bebyggelse 
og sommerhusområdet er 509 og 873 meter og af ansøgningsskemaet i husdyrgodkendelse.dk 
bilag 11.2 er de beregnede geneafstande med FMK-modellen 335-412 meter. Derfor godkendes 
anvendelsen af OML-beregning af kommunen, da er i overensstemmelse med praksis og 
miljøstyrelsens vejledning. 
 
Lugtkumulation med biogasanlæg i OML 
Når der anvendes en OML-beregning i stedet for Miljøstyrelsens NY lugtmodel, skal der ifølge 
vejledningen inddrages alle relevante lugtbidrag. Derfor har kommunen vurderet, at der for OML- 
beregningen skal gælde det skærpede krav, at biogasanlæggets lugt skal inddrages kumulerende 
og bidragende til det endelige resultat af OML.  
 
Begrundelse 
Vordingborg kommune mener, at vurdering af lugt fra en nær kilde som biogasanlægget er 
nødvendigt for vurderingen af lugtpåvirkningen for omgivelserne, som kommunen skal påse efter 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det er den samlede lugt, der opleves af naboer, og derfor er 
den samlede lugt nødvendig at betragte, når ansøger har valgt at benytte OML-beregninger, for at 
kunne vurdere husdyrbrugets væsentlige miljøpåvirkninger. Kommunen baserer blandt andet 
denne beslutning på klagenævnets afgørelse af 31. januar 2017 NMK-132-00738, NMK-132-00739 
og NMK-133-00157, hvor det tydeligt fremgår, at husdyrbrugets og biogasanlægget skulle havde 
været vurderet sammen. Selvom der nu er sket udmatrikulering, så biogasanlægget er beliggende 
på sin egen selvstændige ejendom, er lugt en så væsentlig miljøpåvirkning for naboerne, at der må 
være tale om en fælles oplevet lugt for omgivelserne. Desuden baseres beslutningen på 
Miljøstyrelsens wikivejledning omkring OML og af helpdesksvar på miljøstyrelsens hjemmeside af 
11-10-2019 hvor miljøstyrelsen udtaler.  
”Ansøger kan foretage en OML-beregning, som måske kan vise at genekriteriet alligevel er 
overholdt. En sådan OML-beregning skal altid inddrage de pågældende kumulationsbrug i 
beregningen, som andre punktkilder. Med andre ord: går man først ned ad OML-sporet, skal alle 
relevante punktkilder, der i første omgang vurderes til at have en kumulativ virkning, inddrages i 
denne mere præcise beregning. ” 
 
Lugtpåvirkning for husdyrbrug er reguleret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og 
genegrænserne for lugt er fastsat heri. Lugt fra virksomheder er reguleret i Miljøstyrelsens 
Lugtvejledning2 og her er grænsen fastsat til 5 LE/m3. Der er altså tale om to forskellige 
lovgivninger og forskellige lugtenheder.   

 
2 https://mst.dk/media/90025/lugtvejledningen_1985.pdf 
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Da lugtpåvirkningen fra biogasanlæg normalt beregnes i LE/m3, er data fra biogasanlægget i 
miljøgodkendelse hertil af 3. september 2020 omregnet til OU/m3, for på den måde at kunne 
medtages i beregninger af kumulation.  
 
Ingen lugtkumulation med andre husdyrbrug 
Der er ingen kumulation i forhold til lugtgener fra øvrige husdyrbrug, ud fra husdyrgodkendelses-
bekendtgørelsens kriterier i bilag 3 pkt. B, idet der ikke forefindes øvrige større husdyrbrug 
(ammoniakemission > 750 kg NH3-N pr. år) i området indenfor 300 m fra byzone og samlet 
bebyggelse og heller ikke indenfor 100 m af enkeltbolig. 
 
Der er i offentlighedsfasen og i høringsperioden påpeget, at Bøged Strandvej 3 samt over lyngen 
14, der er tæt beliggende på Over Lyngen 4, bør indgå som kumulationsbrug ift. lugt. Dog opfylder 
ingen af disse kriterierne jf. Miljøstyrelsens vejledning, for at skulle indgå i lugtkumulation med 
ansøger i den indsendte OML-beregning. 
 
Begrundelse 
Af Miljøstyrelsens vejledning samt husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 pkt. B fremgår, at 
husdyrbrug med udledning af over 750 kg NH₃-N /år og under 300 meter fra samlet bebyggelse 
skal medregnes i lugtkumulation. De 300 meter skal beregnes fra samme punkt i samlet 
bebyggelse, som ansøgende husdyrbrug ikke kan overholde lugtgenekriteriet for. 
 
Bøged Strandvej 3 
Dette husdyrbrugs estimerede udledning: Kommunen har lavet en worst-case 
screeningsberegning på ammoniak-emissionen fra Bøged Strandvej 3. Det maksimale 
produktionsareal vurderes ud fra opmåling på luftfoto at udgøre 1.050 m2. Emissionsfaktoren for 
”smågrise på delvis spaltegulv” fastsættes i bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen til 0,56 
kg NH₃-N pr. m² produktionsareal pr. år. Årlig maksimal emission vurderes derfor at udgøre ca. 
588 kg NH₃-N pr. m² produktionsareal pr. år. Hermed er det under 750 kg NH₃-N /år og opfylder 
ikke kriteriet 
 
Desuden ligger Bøged Strandvej 3 ca. 454 meter fra Junghovedvej 66 og opfylder derfor heller 
ikke kriteriet for afstanden.  



  

42 
 

 
Afstand mellem Jungshovedvej 66 og stald på Bøged Strandvej 3. Cirkl med 300 meters radius afsat ved Jungshovedvej 
66 viser at der er over 300 meter til husdyrbruget Bøged strandvej 3. Bøged strandvej 3 opfylder ikke kriteriet for at 
bidrage med lugtkumulation. 
 
Over Lyngen 14  
Husdyrbruget Over Lyngen 14 opfylder formentlig kriteriet for over 750 kg NH₃-N /år emission, da 
det er beregnet til 2.579 Kg N/år i tillæg til godkendelse efter husdyrlovens § 12 fra 21. november 
2014. Selvom denne godkendelse beror på dyreenheder, kan det med stor sikkerhed antages at 
den efter stiplads modellen fortsat vil være over 750 kg NH₃-N /år. Dog opfylder Over Lyngen 14 
ikke kriteriet for afstand til sommerhusområdet da dets produktionsanlæg er beliggende mere end 
300 meter fra sommerhusområdet. Hermed skal ejendommen ikke medtages som 
kumulationsbrug.  

 
Cirkler med 300 meters radius afsat med centrum i kanterne af sommerhusområdet, at der er over 300 meter fra 
sommerhusområdet til husdyrbruget Over lyngen 14 så det opfylder ikke kriteriet for at bidrage med lugt kumulation 
 
 
Resultatet af OML 
Vordingborg Kommune har ved hjælp fra konsulent Henrik Maibom foretaget en konkret 
gennemgang og grundig vurdering af den fremsendte OML-lugtberegning og dennes 
forudsætninger. Gennemgangen har kontrolleret anvendte inputdata i modellen, som læses af 
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datafilerne. Her er vejrdata, ruheder på opland, kildehøjde på anlægget, terrænhældning, afkast 
specifikationer, emissioner fra produktionsarealet og anvendte teknologier gennemgået. 
Gennemgangen har ført til flere versioner af OML-beregningen fra ansøgers konsulent, men den 
version, der ligger til grund for denne godkendelse, er af 15. december 2021. Kommunen har 
ligeledes kontrolleret data fra biogasanlægget, der stemmer overens med forudsætninger i 
miljøgodkendelse hertil af 3. september 2020, og at omregningen i lugtenheder er korrekt.  
 
Kommunen konkluderer derfor, at grunddata for beregningen af 15. december 2020 er korrekte, og 
at resultatet med de anvendte virkemidler giver et retvisende billede af de faktiske forhold. 
Kommunen lægger derfor beregningen beskrevet i OML notat og 2 datafiler af 15. december 2020 
bilag 11.7-11.9 til grund for godkendelsens lugtpåvirkning af omgivelserne. 
 
Resultatet af lugtberegning er hermed at lugtgenekriterierne for husdyrbruget, både for sig selv og i 
kumulation med Lynggård Biogasanlæg overholder de i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 
fastsatte lovkrav til de 3 forskellige kategorier af naboer.  

 
Resultatet for lugtberegningen i Kumulation med Lynggård biogasanlæg Bøged Strandvej 2b

 
 
Der er i lugtmodellen anvendt forskellige forudsætninger og virkemidler blandet andet anvendelse 
af miljøkryds. Miljøkryds ensretter og stabiliserer en lodretgående luftstrøm, men forøger reelt ikke 
hastigheden, men indregnes som forøget lufthastighed i OML efter Miljøstyrelsens vejledning. 
Desuden er der i OML forudsat ventilationskapaciteter, der svarer overens med de vejledende 
ydelser (m3/time pr. stiplads) for ventilatorerne, som er lig med den vejledende maximale 
ventilation m3/time pr. stiplads anbefalet af SEGES. Se tabel herunder: 
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Tabel med vejledende ventilationskapaciteter3 

  
 
Det vurderes nødvendigt, at kommunen vilkårssætter de konkrete forudsætninger i OML-
beregningen som er kontrollerbare i tilfælde af lugtgener. Herudover har almindeligt renhold samt 
vedligehold af ventilationssystemet også afgørende betydning for lugtbelastningen i omgivelserne 
og ejendommens energiforbrug. Derfor stilles der vilkår om, at ventilationssystemet skal rengøres 
og vedligeholdes. For at sikre stabil drift sættes der vilkår om egenkontrol ved driftsnedbrud.  
 
 
Vilkår 

19. Der skal opretholdes god staldhygiejne, herunder sikres, at stiernes bund holdes tør, og at 
stalde og fodringsanlæg holdes rene. Desuden skal der ske renholdelse af omgivelserne på 
ejendommen. 
 

20. Ventilationssystemet skal løbende vedligeholdes og rengøres. Der skal fremvises 
dokumentation for service af ventilationen af autoserieret firma der skal foretages minimum 
hvert 2. år. Registreringerne skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år samt og 
forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 
 

21. Der skal ske en registrering af uheld og driftsnedbrud i ventilationsanlægget i 
driftsjournalen. Registreringen skal ske indenfor 1 uge af uheldet/nedbruddet og opbevares 
på husdyrbruget mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 
  

22. Hvis tilsynsmyndigheden anser det for nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget 

 
3 https://svineproduktion.dk/Viden/I-stalden/Staldsystem/Staldklima/Ventilationskapacitet 
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dokumentere, at husdyrbruglovens lugtgenekriterier overholdes. Denne dokumentation kan 
dog kun kræves én gang årligt og skal foretages efter en metode, som er godkendt af 
Miljøstyrelsen eller efter en metode anvist af tilsynsmyndigheden. 
Hvis dokumentationen viser, at husdyrbruget medfører væsentlige lugtgener, skal 
husdyrbruget gennemføre lugtreducerende foranstaltninger, der sikrer, at husdyrbruglovens 
lugtgenekriterier overholdes. De lugtreducerende foranstaltninger skal accepteres af 
tilsynsmyndigheden inden etablering. 

 
23. Husdyrbruget skal leve op til forudsætningerne i de indsendte OML-beregninger af 15. 

december 2021. Afkasthøjder m.v. for alle ventilationsafkast skal dermed opfylde 
nedenstående krav i tabel 2 til højde over terræn, og ventilatorerne skal levere den anførte 
ventilationsydelse (maksimal ventilation). 

 
Tabel 2 *Afkasthøjden for naturlig ventilation sættes til 2,5 m ifølge husdyrvejledningen.  

Stald Dyretype 

Anvendt 
ventilation pr. 

stiplads Stipladser 
Afkast i 

alt 

Afkast 
højde 
meter 

Anvendt 
ventilation 
m3/h pr. 
afkast 

Stald C Søer, golde og drægtige 100 172 1 10 17200 
Stald E Søer, golde og drægtige 100 290 2 7 14500 
Stald G Søer, golde og drægtige 100 402 4 6+7 10050 
Stald H Søer, diegivende 400 144 6 7 9600 
Stald I Søer, diegivende 400 38 1 8,5 15200 
Stald J Søer, diegivende 400 79 2 7 15800 
Stald K Søer, diegivende 400 93 2 8 18600 
Stald R Søer, golde og drægtige 100 236 2 7,5 11800 
Stald S Smågrise 45 1940 6 7,5 14550 
Klima Æ Smågrise 40 353 2 3,5 7060 
Klima M Smågrise 40 250 2 3 5000 
Stald L Smågrise 45 2567 

12 8 12060 
Søer, diegivende 400 73 

Stald O Søer, diegivende 400 35 3 6+6,5 4667 
Stald Q Søer, golde og drægtige 100 670 9 6 7444 
Stald Q1 Søer, golde og drægtige 100 125 2 7,5 6250 
Stald Q2 Søer, golde og drægtige 100 179 1 6 17900 
Sygestald 
G 

   
Søer, golde og drægtige 

 Naturlig 
ventilation  

Areal 
kilde 2,5*  

Stald B/5  Søer, golde og drægtige  -  - 2,5*  
 
 

24. Der skal kunne fremvises datablade for kapaciteten af ventilatorer på anlægget, 
således det kan kontrolleres, at hastighederne i staldene, som angivet i tabel 2, 
efterleves. De aktuelle datablade skal opbevares på husdyrbruget og forevises på 
tilsynsmyndighedens forlangende. 
 

25. Inden 6 måneder fra afgørelsen af miljøgodkendelsen skal der fremsendes 
dokumentation til Vordingborg kommune for at der er monteret miljøkryds i alle 
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afkast på staldene: C, E, G, H, I, Q2, Q, Q1, R, K, S, J og L. Dokumentationen kan 
tage udgangspunkt i leverandøroplysninger. 
 

26. Inden 6 måneder fra afgørelsen af miljøgodkendelsen skal følgende afkast på 
anlægget indrettes som følger:  

- Stald R: afkast forhøjet til 7,5 m over terræn. Samling af afkast nr. 28 + 30, tidligere 
afkast skal blændes.  

- Stald K: afkast skal forhøjes til 8 m over terræn. Der skal ske samling af afkast og 
afkast nr. 35 + 36 skal blændes.  

- Stald J: afkast skal forhøjes fra 6,0 m til 7,0 m over terræn. Der skal ske samling af 
afkast og afkast nr. 47 + 48 skal blændes.  
 
Dokumentationen for arbejdet kan tage udgangspunkt i leverandøroplysninger og 
billede dokumentation og skal fremsendes til Vordingborg kommune.   

 
27. Alle afkast skal være uden hat.  

 

 TRANSPORT 

Ansøgers beskrivelse og vurdering af transporten ses i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.4, 
herunder ses figur 7, der viser de anførte til- og frakørselsveje til ejendommen. På figur herunder 
ses indkørslen fra Bøged Strandvej, som ansøger oplyser, er den primære, og at der her er skiltet 
til både biogasanlæg og husdyrbrug. Ved indkørslen fra Over Lyngen passeres beboelsen Over 
Lyngen 2. Ansøger oplyser i tabel 10 i miljøkonsekvensrapporten at der ikke er en øgning i antal 
transporter i forbindelse med miljøgodkendelsen.  
 
I en miljøgodkendelse skal kommunen vurdere, om til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske 
uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende. Med hensyn til transportgener kan en 
miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven primært regulere, hvilke af en ejendoms adgangsveje som 
skal anvendes ved transport til og fra bedriften, og at til- eller frakørsel skal ske på bestemte 
tidspunkter. Dette fremgår af husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, samt af 
afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnets (for eksempel afgørelse: 18/09267 af 12. juli 2019). 
Spørgsmål om for eksempel belastning og vedligeholdelse af det lokale vejnet reguleres ikke af 
husdyrbrugloven, men af den relevante vejlovgivning. Færdsel på offentlig vej reguleres i øvrigt af 
færdselsloven og håndhæves af politiet.  
 
 



  

47 
 

 
Figur Til- og frakørselsveje til ejendommen. 
  
 
 

 
Figur Den primære indkørselsvej fra Bøged Strandvej fra Kortforsynings skråfoto.  
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Kommunens vurdering 
Vordingborg Kommune er enig med ansøgers beskrivelse og vurdering, idet landzone er at 
betragte som landbrugets erhvervsområde. Her må beboere af boliger, derfor acceptere visse 
ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug, som f.eks. øget trafik til og fra 
landbrugsejendommen i højsæsonen. Kørsel internt på ejendommen vurderes ikke at give 
anledning til gener for nærmeste nabobeboelser, idet kørsler foregår i relativ stor afstand til 
omkringboende (350 m).  
 
Hvis ikke der på en offentlig vej er skiltet med restriktioner, har landbruget lov til at køre der med 
køretøjer, som er godkendt af politiet til at køre på offentlige veje.  
 
Der er i dag en restriktion på vejen Over Lyngen, hvor der er et maks. akseltryk på 2,5 tons. Dvs. 
at køretøjer på denne vej ikke må have større akseltryk end 2,5 tons hvilket gør sig gældende hvis 
husdyrbruget benytter den østlige udkørsel til Over lyngen. 
 
Ansøger oplyser, at den primære adgangsvej til husdyrbruget er nord via Bøged Strandvej, og her 
er skiltet til både husdyrbrug og biogasanlæg, for at sikre at denne adgangsvej fortsat er den 
primære. Det vurderes derfor nødvendigt at sætte vilkår til fortsat skiltning fra Bøged Strandvej. Da 
denne tilkørsel er omgivet af læhegn, vurderes det også nødvendigt at sætte vilkår til, at 
husdyrbruget skal sikre gode oversigtsforhold for de store transporter ved udkørslen.  
 
Vilkår 

28. Husdyrbruget skal sikre klar skiltning ved indkørslen fra Bøged Strandvej, ligesom det er 
husdyrbrugets ansvar at sikre gode oversigtsforhold ved udkørslen ved vedligehold af 
beplantning.  

 STØJ 

Ansøgers beskrivelse af støj ses i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.5. Støjkilderne befinder sig 
især ved fodersiloerne, udleveringsramperne og korntørreriet, der ligger i lade og ses på 
situationsplanen der er bilag til miljøkonsekvensrapporten.   
 
Kommunens vurdering  
Vordingborg Kommune er enig i ansøgers vurdering om, at de generelle regler vedrørende støj er 
tilstrækkelige, og vilkår om støj er derfor baseret på Miljøstyrelsens vejledende niveau. Der er 
stillet vilkår om, at såfremt Vordingborg Kommune vurderer, at det er nødvendigt, kan det kræves, 
at virksomheden for egen regning dokumenterer, at støjbidraget ikke overskrider niveauet i de 
generelle regler.  
 
Når der vurderes på støjgener, skal der tages højde for al støj fra virksomheden – det vil sige også 
støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj vil derfor gælde al støj fra 
landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, og ikke støj 
fra for eksempel markdriften. 
 
Sammenholdt med ejendommens placering og det forhold, at støj generelt søges dæmpet ved valg 
af støjsvag teknologi samt placering af fodercentral indendørs, vurderer Vordingborg Kommune, at 
støj fra produktionen på ejendommen ikke giver anledning til væsentlig gene for de 
omkringboende.  
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I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ”ekstern støj fra virksomheder” anføres ingen 
grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Dog anføres det, 
at man som udgangspunkt ved fastsættelse af støjgrænser ved nærmest liggende boliger bør 
anvende de grænseværdier, der gælder for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. 
Disse værdier er anvendt i miljøgodkendelsen.  
 
Der stilles i godkendelsen vilkår om, at en beregning / måling af støjniveauet i omgivelserne kan 
kræves, såfremt Vordingborg Kommune finder, at eventuelle klager er velbegrundede. 

 
Vilkår 

29. Husdyrbruget og de aktiviteter der foregår på ejendommens bidrag til det ækvivalente, 
korrigerede støjniveau målt i dB(A) må i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det 
åbne land ikke overstige følgende værdier.  

 
 Tidsrum max. 

lydniveau 

Mandag – fredag 

kl. 07.00 – 18.00 55 dB(A) 

kl. 18.00 – 22.00 45 dB(A) 

kl. 22.00 – 07.00 40 dB(A) 

Lørdag 

kl. 07.00 – 14.00 55 dB(A) 

kl. 14.00 – 22.00 45 dB(A) 

kl. 22.00 – 07.00 40 dB(A) 

Søn- og 
helligdage 

kl. 07.00 – 22.00 45 dB(A) 

kl. 22.00 – 07.00 41 dB(A) 

 
Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 – 07.00) må ikke overstige 55 
dB (A) i ethvert punkt på opholdsarealer ved boliger i det åbne land. 
 

30. Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkårene i vilkår 29 overholdes, 
hvis Vordingborg Kommune finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af 
støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller 
kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder, kombineret med beregninger efter den fælles 
nordiske beregningsmodel for industristøj. En sådan dokumentation kan højst kræves én 
gang årligt 

 
31. Dokumentation skal ske ved måling/beregning af den støj, aktiviteterne påfører 

omgivelserne. Målingerne/beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993.  

 
32. Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og som er 

godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre dette arbejde. 
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33. Tomgangskørsel må kun ske, når det af tekniske årsager er påkrævet. 

 
34. Støjvilkår omfatter al støj fra virksomheden – det vil sige også støj fra andet end faste, 

tekniske installationer. Vilkår om støj gælder al støj fra landbrugsdrift på ejendommens 
bygningsparcel, og ikke støj fra for eksempel markdriften.  

 STØV 

Ansøger beskriver og vurderer generne fra støv i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.6 
 
Kommunens vurdering  
Kommunen er enig med ansøgeres beskrivelse og vurdering af støvgenerne. Da husdyrbruget er 
IE-husdyrbrug omfattes det af det generelle krav omkring støv i husdyrgodkendelses-
bekendtgørelsens § 48 
 

§ 48. IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere 
støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller 
behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem. 
 
Håndteringen af foder og halm sker indendørs og i relativ stor afstand til omkringboende (350 m). 
Kørsel på grusvejene kan medføre støvgener. Kørsel på vejene omkring selve anlægget vurderes 
dog ikke at være væsentlige på grund af den store afstand til omkringboende. På den private 
adgangsvej mod øst til Over Lyngen 4 vil der kunne være støv i meget tørre perioder. Ansøger 
oplyser i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.4, at denne vej ikke er den primære adgangsvej for 
transporter, idet der er skiltet på adgangsvejen imod nord fra Bøged Strandvej. For at sikre mod 
støv vurderer Vordingborg Kommune, at der simpelt vil kunne vandes i tørre perioder, og sætter 
derfor vilkår om, at der ikke må være væsentlige støvgener udenfor ejendommens eget areal.  
 
Vilkår 

35. Driften af ejendommen må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget 
areal. 
 

36. Foderanlæg skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning og 
behandling af foder undgås. 

 

 LYS 

Ansøgers beskrivelse ses i miljøkonsekvensrapportens kapitel 5.7. 
 
Kommunens vurdering 
Kommunen er enig i ansøgers beskrivelse og vurdering af lys. Der gælder fordi husdyrbruget er IE-
husdyrbrug særlig krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 47 til energieffektiv belysning. 
Dette gælder umiddelbart og skal ikke vilkårssættes. 
 

§ 47. IE-husdyrbrug er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med 
reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement, jf. byggelovens § 5. 
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Stk. 2. Kravet efter stk. 1, indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende 
belysningssystem eller belysningsanlæg. 
Stk. 3. IE-husdyrbrugene skal opbevare fakturaer for gennemførte udskiftninger, jf. stk. 1 og 2, i 
fem år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn. 
 
Kommunen har via vilkår 5 i afsnit 5.1 sikret, at der ikke er anden belysning end den, der er 
nødvendig for landbrugsdriftens udførelse og vedligehold. 

 AFFALD OG KEMIKALIER 

Ansøgers beskrivelse af kemikalier og affald ses i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.8 og 5.9. 
Placeringen af kemikalierum findes i ejendommens beredskabsplan som er bilag til 
miljøkonsekvensrapporten. 
I nedenstående tabel ses mængder af affald.  
 
Affaldsfraktioner og mængder. 
Type Mængde Opbevaring Bortskaffelse 
Sække/emballage 10.000 L Maskinhus S – container ved 

foderlade  
Kommunal 
genbrugsstation 

Blød plast, herunder 
dunke 

10.000 L Container ved foderlade. Kommunal 
genbrugsstation 

Kemikalier, herunder 
tomme dunke 

Ca. 1.000 L Aflåst kemikalierum, maskinhus 
N 

Kommunal 
genbrugsstation 

Spraydåser 300 stk. Maskinhus, stalden indtil 
genbrug 

Kommunal 
genbrugsstation 

Tørbatterier Ca. 20 kg Biogasanlæg Kommunal 
genbrugsstation 

Spildolie Ca. 800 L Maskinhus Syd Dansk Olie Genbrug 
Jern/metal Ca. 8 tons Opbevares i skrotcontainer som 

på vogn som flyttes rundt 
Præstø 
Produkthandel 

Lysstofrør og pære Ca. 200 stk. Maskinhus Syd Kommunal 
genbrugsstation 

Olie og 
brændstofsfiltre 

Ca. 60 L Maskinhus N i forbindelse med 
spildolie 

Kommunal 
genbrugsstation 

Døde dyr Afhentes 
ugentlig 

Kølebrønd DAKA  

Medicinrester og 
emballage 

Begrænset Opbevaret i forbindelse med 
personalefaciliteter 

Kommunal 
genbrugsstation 

Kanyler Ca. 5 bokse I særlige beholder placeret i 
skabe i staldanlægget 

Kommunal 
genbrugsstation 

 
Kommunens vurdering  
Det vurderes, at håndtering af olie, sprøjtemidler og kemikalier på ejendommen sker efter de 
gældende regler for at forebygge forurening af jord og grundvand. Det vurderes også, at de oplyste 
metoder til bortskaffelse af affald, er korrekte efter Vordingborg Kommunes regulativer for de 
enkelte typer affald. Kommunen vurderer, at der er behov for at vilkårssætte om dokumentation for 
korrekt bortskaffelse af affald. Dertil dokumentation for at olie- og dieselforbrug overvåges, for at 
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sikre opmærksomhed på reduceret forbrug af ressourcer og energibesparende anlæg. Forurening 
ved tankning bliver beskrevet i afsnit 7 om driftsforstyrrelser og uheld.   
 
Vilkår 

37. Dokumentation for korrekt bortskaffelse affald skal opbevares i min 5 år og forevises på 
tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen kan bestå af kvitteringer fra 
genbrugsstationen, DAKA og andre eksterne modtagere. 
 

38. Olie og dieselforbruget skal registreres en gang årligt på samme tidspunkt. 
Registreringerne skal opbevares i min 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens 
forlangende. 

 

  SKADEDYR 

Ansøgers beskrivelse ses i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.10. 
 
Kommunens vurdering  
Kommunen er enig i beskrivelsen og vurderingen heri. Risikoen for skadedyr er altid til stede på 
landbrugsejendomme, hvor der kan være ideelle forhold for rotter, hvis ikke der er opmærksomhed 
på dette. Det vurderes at bekæmpelsen af fluer skal foretages efter de seneste retningslinjer fra 
Agro, Institut for Agroøkologi ved Århus Universitet. Ved den fornødne bekæmpelse af fluer 
vurderes det ansøgte ikke at give anledning til gener for omkringboende. Hvis virksomheden 
desuden holdes ryddelig herunder fri for spild af foder og fri for oplag af affald, vurderer vi, at der 
ikke er forøget risiko for opformering af rotter. Der stilles vilkår hertil. 
 
Vilkår 

39. Der skal foretages en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse, som minimum er i 
overensstemmelse med de til enhver til gældende retningslinjer fra Agro, Institut for 
Agroøkologi ved Århus Universitet. 
 

40. Dokumentation for skadedyrsbekæmpelse skal opbevares i min. 5 år og forevises på 
tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen kan f.eks. bestå af kvitteringer fra 
indkøb af bekæmpelsesmidler, forebyggende serviceaftale eller rapporter fra 
skadedyrsbekæmper  

 

 HUSDYRBRUGETS OPHØR 

Vordingborg Kommune vurderer, at der ved eventuelt ophør af husdyrproduktionen skal foretages 
en fuldstændig oprydning på ejendommen. Dvs. dyr skal sælges/bortskaffes, affald, kemi og olie 
skal fjernes. Foderlagre og gyllebeholdere skal tømmes. Bygninger og anlæg skal rengøres. Hvis 
besætningen rammes af sygdom, skal dette håndteres efter gældende lovgivning. 
 
Ved ophør af husdyrproduktionen gælder særlige regler for IE-husdyrbrug i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 51 som skal efterleves. Herunder er der krav til at 
husdyrbruget senet 4 uger efter driftsophør skal sende et oplæg til kommunen, der skal indeholde 
risikovurdering i forhold til menneskers sundhed og miljøet.  
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§ 51. Ved ophør af aktiviteter på IE-husdyrbrug finder kapitel 4 b i lov om forurenet jord 
anvendelse. 
Stk. 2. Ved ophør forstås 
1) ophør af alle aktiviteter på IE-husdyrbruget, 
2) når et IE-husdyrbrug har meddelt kommunalbestyrelsen, at kapaciteten eller udnyttelsen af 
kapaciteten permanent nedsættes til under stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, 
eller stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, 
3) situationer omfattet af § 59 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, når godkendelsen er bortfaldet helt eller 
for den del, der ligger over stipladsgrænserne i § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, eller 
4) situationer omfattet af § 53, når godkendelsen er bortfaldet helt eller for den del, der ligger over 
stipladsgrænserne i § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 
Stk. 3. IE-husdyrbrug skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til kommunalbestyrelsen 
med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i lov om forurenet jord. Vurderingen skal indeholde 
en risikovurdering med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det 
ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, 
skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør 
en sådan risiko. 

 
 
Vurdering  
Det er kommunens vurdering, at IE-kravene til husdyrbrugets ophør er tilstrækkelige og sikrer at 
ejendommen ikke efterlades forurenet. Der stilles derfor ikke yderligere vilkår om dette 
 

 DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD          

Ansøgers beskrivelse og vurdering af driftsforstyrrelser og uheld ses i miljøkonsekvensrapportens 
afsnit 6. 
 
Kommunens vurdering  
Vordingborg kommune er enig i beskrivelsen om driftsforstyrrelser og uheld i miljøkonsekvens-
rapporten. Husdyrbruget skal følge særregler for IE-husdyrbrug omkring plan for regelmæssig 
kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 44 og 
45.  
 
§ 44. IE-husdyrbrug skal udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af 
husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for 
håndtering af uventede emissioner og hændelser. Planen skal som minimum opfylde betingelserne 
i stk. 2 og 3. 
Stk. 2. Planen for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse, jf. stk. 1, skal omfatte: 
1) Gyllebeholdere (for tegn på skader, nedbrydning eller utætheder). 
2) Gyllepumper, -miksere, -separatorer og -spredere. 
3) Forsyningssystemer til vand og foder. 
4) Varme-, køle- og ventilationssystemer samt temperaturfølere, herunder optimering og optimeret 
styring heraf. 
5) Siloer og transportudstyr (f.eks. ventiler og rør). 
6) Luftrensningssystemer (f.eks. ved regelmæssige inspektioner). 
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7) Udstyr til drikkevand, herunder skal behovet for regelmæssig indstilling vurderes og frekvensen 
for løbende indstilling i så fald fastsættes i planen. 
8) Maskiner til udbringning af husdyrgødning samt doseringsmekanisme- eller dyse, som begge 
skal være i god stand. 
Stk. 3. Beredskabsplanen, jf. stk. 1, skal omfatte: 
1) En plan over husdyrbruget med angivelse af drænsystemer og vandkilder og spildevandskilder. 
2) Handlingsplaner for håndtering af visse potentielle hændelser (f.eks. brande, utætte eller 
kollapsede gyllebeholdere, ukontrolleret afstrømning fra møddinger og olieudslip). 
3) Tilgængeligt udstyr til håndtering af forureningsulykker (f.eks. udstyr til tilstopning af drænrør og 
opdæmning af grøfter samt oliesug, absorberingsmåtter eller ruller til olieudslip). 
Stk. 4. Kontrol, reparation og vedligeholdelse, jf. stk. 1 og 2, skal ske regelmæssigt. Kontrol af 
gyllebeholdere, jf. stk. 2, nr. 1, skal som minimum gennemføres én gang årligt. 
Stk. 5. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at planen følges ved at føre logbog over 
gennemførte kontroller. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende 
sammen med planen omfattet af stk. 1, i forbindelse med tilsyn. 
 
§ 45. Hvis der indtræffer hændelser eller uheld på et IE-husdyrbrug, der mærkbart berører miljøet, 
uden at hændelserne eller uheldene er omfattet af reglerne om miljøskade efter kapitel 5 a i 
husdyrbrugloven, skal kommunalbestyrelsen, uanset den 8-årige retsbeskyttelse efter § 40, stk. 1, i 
husdyrbrugloven, ved påbud foretage sådanne ændringer i vilkårene for godkendelsen af IE-
husdyrbruget, som kommunalbestyrelsen finder nødvendige for at begrænse konsekvenserne for 
miljøet af indtrufne hændelser eller uheld og for at hindre eventuelle yderligere hændelser eller 
uheld. 

 
For at sikre at husdyrbruget til en hver tid har en opdateret beredskabsplan, og at alt personale 
forstår den, stilles der vilkår om dette. 
 
For at sikre, at der ikke er risiko for påvirkning af jord, grundvand, kloak og overfladevand, stilles 
der vilkår omkring spildolie, tankning af diesel, vaskevand fra maskiner og redskaber samt 
udledning af næringsstoffer fra befæstede arealer til dræn. 
 
Vilkår 

41. Alle medarbejdere skal være bekendt med beredskabsplanen og den skal opsættes et 
centralt sted på ejendommen. Hvis der er udenlandske medarbejdere på ejendommen, skal 
beredskabsplanen forefindes i forståelig form for disse med blandt andet skitser og billeder. 
Planen skal opdateres hvert 2. år og dato for udarbejdelse eller revidering af planen skal 
fremgå af planens forside. Planen skal udleveres til indsatslederen/miljømyndigheden i 
forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol. 
 

42. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund med afløb til 
enten en olieudskiller samt evt. magasinbrønd eller således, at spild kan opsamles, og at 
der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overflade- eller grundvand.  
 

43. Alt olie- og kemiaffald på ejendommen skal opbevares under tag i dobbeltvægget 
emballage på støbt gulv uden afløb i nærheden eller i lukkede beholdere på støbt gulv med 
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opkant, som minimum kan tilbageholde indholdet af den største beholder.  
 

44. Vask af maskiner og redskaber skal ske på fast, tæt plads med afløb til gyllebeholder eller 
andens opsamlingsbeholder. 
 

45. Befæstede arealer med afledning til dræn renholdes ved spild, så det ikke giver anledning 
til øget næringsstoftilførsel i omkringliggende vandmiljøer. 
 

 

 EGENKONTROL  

Ansøgers beskrivelse ses i miljøkonsekvensrapportens kapitel 7. 
 
Kommunens vurdering 
Husdyrbruget skal til enhver tid over for Vordingborg Kommune kunne fremlægge dokumentation 
og optegnelser, der dokumenterer, at ansøgningens forudsætninger og godkendelsens vilkår 
overholdes. Desuden skal husdyrbruget ved tilsyn kunne dokumentere lovpligtig egenkontrol i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen indenfor f.eks. logbog for markstakke og skriftlige aftaler for 
opbevaring af husdyrgødning på anden ejendom. 
 
Kommunen vurderer kravet til husdyrbruget i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 44 omkring 
kontrol, vedligeholdelse og reparation og logbog herfor er en udvidet del af virksomhedens 
egenkontrol, ligesom kravet i bekendtgørelsens § 50 sikrer, at informationerne kommer kommunen 
i hænde enten på tilsyn eller indsendes fra husdyrbruget.  
 
§ 50. IE-husdyrbrug skal en gang årligt indsende følgende informationer til kommunalbestyrelsen, 
jf. dog stk. 3: 
1) Logbøger for eventuel miljøteknologi. 
2) Dokumentation for miljøledelsessystem, jf. § 42, stk. 3. 
3) Logbog over gennemførte kontroller, jf. § 44, stk. 5. 
4) Dokumentation for overholdelse af fodringskrav, jf. § 46. 
Stk. 2. IE-husdyrbrug skal hvert år senest den 31. december indsende informationer, jf. stk. 1, til 
kommunalbestyrelsen. Informationerne, jf. stk. 1, skal angå det forudgående kalenderår og skal 
sendes samlet til kommunalbestyrelsen. 
Stk. 3. IE-husdyrbruget skal dog ikke indsende informationer, jf. stk. 1 og 2, hvis 
kommunalbestyrelsen har modtaget de pågældende oplysninger i forbindelse med tilsyn, jf. 
reglerne i den til enhver tid gældende miljøtilsynsbekendtgørelse. 

 
Vordingborg Kommune vurderer derfor, at husdyrbruget fører tilstrækkelig egenkontrol og derfor 
stilles der ikke yderligere vilkår om dette. 
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 ALTERNATIVE LØSNINGER OG 0-ALTERNATIV 

Ansøgers beskrivelse ses i miljøkonsekvensrapportens kapitel 8. 
 
Kommunens vurdering 
Vordingborg kommune mener ikke, at der kan opsættes økonomisk proportionelle alternativer, som 
vurderes værende bedre end det ansøgte projekt. Husdyrbruget bliver nu reguleret efter den 
nyeste og mest korrekte model for, hvordan husdyrbrug påvirker omgivelserne. Der gives mulighed 
for produktionsfleksibilitet uden opførelse af nye stalde, udover klimacontianer Æ på 36 m2, og 
uden at der opføres nye gødningsanlæg. Som en del af vilkårene til lugt ændres der på 
ventilations- og afkastsforhold, der sikrer lugten fordeles som beregnet. Der er således tale om en 
ansøgning om øget effektivisering og fleksibilitet i de eksisterende stalde. 
Det er desuden kommunens vurdering af de socioøkonomiske konsekvenser, at 0-alternativet, dvs. 
ingen ny godkendelse af husdyrproduktion, samfundsmæssigt vil kunne betyde færre 
arbejdspladser i området, men også i de mindre, lokale virksomheder som vognmænd, 
foderstofleverandører mv. 
 
 

 SAMLET VURDERING OG KONKLUSION 

Kommunens vurdering 
Vordingborg Kommune er enig i beskrivelsen og ansøgers vurdering omkring projektets direkte og 
indirekte virkninger for miljø, natur og mennesker, samt hvad der er gjort for at mindske 
virkningerne. Emnerne er beskrevet i miljøkonsekvensrapportens kapitel 9 samt for særlig kategori 
1- og 2-natur samt bilag IV arter i kapitel 5.2. Kommunen er herunder også enig i hvilke påvirkning 
husdyrbruget har på befolkningen og menneskers sundhed. Husdyrbruget vil, hvis det overholder 
alle veterinære forhold, mindske risikoen for sygdomsudbrud blandt dyr og mennesker. I tilfælde af 
sygdomsudbrud blandt dyrene følges forskrifter herfor. Kommunen bemærker også at spørgsmål 
vedrørende smittefare fra husdyrbrug håndteres af generelle veterinærregler i fødevarestyrelsens 
regi. Vi vurderer også at der ikke er forhold vedrørende det konkrete projekt, som gør, at der skal 
udvises særlig forsigtighed udover det, der følger af de generelle veterinærregler.  
 
På baggrund af overstående og ansøgers redegørelse også for uheld og ulykker, der kan påvirke 
jordarealer, jordbund, vand, luft og klima samt husdyrbrugets påvirkning af biologisk 
mangfoldighed er det Vordingborg Kommunes samlede vurdering, at der med de fastlagte vilkår for 
indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil forekomme væsentlige gener for miljøet. Miljøet skal i 
denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og 
fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie.  
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 Indledning 
Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø (CVR 41640316) ansøger om § 16a miljøgodkendelse til hus-
dyrproduktionen på Over Lyngen 4, 4720 Præstø med et samlet produktionsareal på 6.889 m2. Udvidelsen 
sker i eksisterende stald, der ikke undergår bygningsmæssige ændringer. Husdyrbruget drives af Lynggård 
Svineproduktion ApS.  
 
Det eksisterende dyrehold er fastlagt i revurdering af miljøgodkendelse fra 2. december 2009 og i forlæn-
gelse af tilsynsbesøg på ejendommen i efteråret 2012. Der er tilladelse til 1.770 årssøer og 41.420 smågrise 
til 25 kg.  
 
Regulering af husdyrbrug i sommeren 2017 ændret, så husdyrbrug ikke længere er reguleret af antallet af 
dyr, vægtintervaller eller DE. Dyrehold godkendes i dag med et produktionsareal, hvorved der kan opnå 
større fleksibilitet.  
 
At det er produktionsarealet der godkendes skal ses i lyset af ny faglig viden om, at ammoniakemissionen 
ammoniakfordampning (emission) fra gødningsoverfladerne, idet ammoniakemissionen i højere grad afhæn-
ger af produktionsarealets størrelse end af det årligt producerede antal dyr. Når et husdyrbrug godkendes 
efter de nye regler, kan der indarbejdes betydelig fleksibilitet således staldanlæggene fremover kunne udnyt-
tes fuldt ud inden for grænserne af dyrevelfærdsreglerne 1. 
 
Da husdyrbruget er et IE-brug med flere end 750 stipladser er ansøgningen omfattet af godkendelse efter § 
16a stk. 2 pkt. 1 i Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. – nr. 520 af 01.05.2019 
med senere ændringer (Husdyrbrugloven). Den samlede ammoniakemission er større end 3.500 kg NH3-N 
/år.  
 
Denne miljøkonsekvensrapport og skema fremsendt via www.husdyrgodkendelse.dk (hovedskema nr. 
211.173) danner baggrund for den fremsendte ansøgning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/introduktion-til-ny-husdyrregulering/ 



 4 
 

 Ikke teknisk resumé 
Beskrivelse af det ansøgte projekt 
Der ansøges om en miljøgodkendelse af en eksisterende husdyrproduktion. 
 
Der opføres ingen nye driftsbygninger, og der foretages ingen ændringer af de eksisterende stalde.  
 
Lugt 
Lugtgeneafstanden til nærmeste nabo, nærmeste samlede bebyggelse og byzone er overholdt. Der er fore-
taget OML-beregning som dokumentation for overholdt af lugt.  
 
Transporter 
Det vurderes, at generne for nabobeboelser som følge af transport til og fra virksomheden vil være begræn-
sede, da ejendommens til- og frakørselsforhold ligger hensigtsmæssigt i forhold til omboende. 
 
Ammoniakemission og påvirkning af natur 
Det nærmeste internationalt naturbeskyttelsesområde ligger ca. 1,4 km fra ejendommen. Der ligger flere § 3-
beskyttede naturområder indenfor 1.000 meter fra staldanlægget.  
 
Den planlagte ændring af husdyrproduktionen vil ikke medføre væsentlige tilstandsændringer af de pågæl-
dende naturtyper. 
 
Andre miljøpåvirkninger 
Produktionen overholder alle gældende normer for opbevaring og transport af gylle, håndtering af spildevand 
og affald, støjbelastning af omgivelser m.v. Det betyder, at projektets virkninger på miljøet, hvad angår disse 
faktorer, må betragtes som uvæsentlige. Der forventes ikke at være væsentlige gener fra støv, støj og fluer. 
 
BAT (Bedste Tilgængelige Teknologi) 
Projektet overholder den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emissionsgrænseværdi) pr. år opnåelig 
ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er foretaget efter de retningslinjer og 
beregningsmetoder, der fremgår af Miljøstyrelsens standardvilkår for BAT. 
 
Der er desuden anvendt BAT i forhold til management, foder, vand og energi. 
 
Alternative løsninger 
Der er ikke overvejet alternativer til det ansøgte, da der er tale om en fortsættelse af den nuværende husdyr-
produktion i de eksisterende driftsbygninger. 
 
0-alternativ 
Strukturudviklingen i dansk landbrug betyder, at der kontinuerligt bliver færre, men større landbrug. De en-
kelte landbrugsvirksomheder har derfor brug for at udvikle mere effektive og miljøvenlige driftsformer. Et 0-
alternativ på Over Lyngen 4 vil betyde, at der ikke sker den nødvendige udvikling med en løbende tilpasning 
af produktionsanlægget. 
 
 

 Beskrivelse af projektet 
Det konkrete projekt er omfattet af § 16a stk. 2 pkt. 1 i Husdyrbrugloven (LBK nr. 520 af 1. maj 2019). 
 
Husdyrproduktionen på Over Lyngen 4 drives teknisk og forureningsmæssigt adskilt fra øvrige ejendomme 
med husdyrproduktion. 
 
Det er derfor kun ejendommen på Over Lyngen 4, der er omfattet af den konkrete miljøansøgning. 
 
Ansøgningsskema (nr. 211.173) med beregninger er indsendt til Vordingborg Kommune gennem Miljøstyrel-
sens elektroniske ansøgningssystem www.husdyrgodkendelse.dk 
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 Det ansøgte projekt 
Der ansøges om en miljøgodkendelse af en eksisterende husdyrproduktion med et produktionsareal på 
6.889 m2. Ved godkendelse af produktionsareal, er det ikke længere antallet af dyr, vægtinterval og DE der 
er styrende for produktionen. Der vil ved godkendelse af produktionsarealet opnås en større fleksibilitet.  
 
Der findes fire gyllebeholdere tilknyttet ejendommen med en samlet opbevaringskapacitet på 8.600 m3. De 
er alle med teltoverdækning. Alle beholderne tilknyttet ejendommen er udlejet til Lynggård Biogas.  
 
Der opføres ingen nye driftsbygninger, og der foretages ingen ændringer af det eksisterende produktionsan-
læg. Gulvsystemet ved smågrisene er i ansøgt drift indsat som delvis spaltegulv, idet det tidligere er ændret 
fra fuldspalte. Da denne gulvtype ikke er til rådighed i husdyrgodkendelse.dk er gulvsystemet drænet gulv + 
spalter anvendt.   
 
Ejendommens stalde kan inddeles i 16 staldafsnit, der anvendes til søer og smågrise. Der er tale om eksiste-
rende staldafsnit, der fortsætter uændret. Stald Æ er i husdyrgodkendelse.dk indsat som ny stald, idet klima-
containeren Stald Æ skal derfor retligt lovliggøres. Klimacontaineren er ansøgt i tidligere § 12 miljøgodken-
delse for ejendommen dateret den 27. oktober 2014. Denne miljøgodkendelse blev påklaget og hjemvist til 
fornyet behandling. Miljøgodkendelsen havde ikke opsættende virkning og derfor er klimacontaineren etable-
ret. Der er ansøgt og givet byggetilladelse til klimacontaineren af Vordingborg Kommune.  
 
I forbindelse med miljøgodkendelsen i 2014 blev 2 sektioner i Stald L omlagt fra klimastald til farestier. Fare-
stierne blev etableret med delvis fast gulv, dog uden af gulvkummerne blev renoveret. Der er derfor ikke tale 
om en godkendelsespligtig ændring eller ny stald2. Stalden er derfor indsat som eksisterende i nærværende 
ansøgning. Klimacontainer Stald M blev endvidere udskiftet i forbindelse med miljøgodkendelsen i 2014. Ud-
skiftningen skyldes dyrevelfærdsmæssige krav og da arealet ikke blev øget, anses stalden som eksiste-
rende.   
 
I Tabel 2.1 nedenfor fremgår de respektive staldes anvendelse og produktionsarealets størrelse. 
 
Tabel 2.1. Oversigt over produktionsarealerne i de respektive staldafsnit. 

Nr. Staldafsnit/anlæg Dyretype Produktionsareal Staldsystem 

R Eksisterende stald Søer, golde og drægtige 472 m2 Løsgående, delvis spaltegulv* 

S Eksisterende stald S Smågrise 582 m2 Toklimastald, delvis spaltegulv  

Æ Klima container Æ Smågrise 53 m2 Toklimastald, delvis spaltegulv  

M Klima container M Smågrise 36 m2 Toklimastald, delvis spaltegulv 

L Stald L smågrise +  
ny farestald 

Smågrise 770 m2 Toklimastald, delvis spaltegulv 

Søer, diegivende 356 m2 Kassestier, delvis spaltegulv 

C Stald C Søer, golde og drægtige 215 m2 Individuel opstaldning, delvis 
spaltegulv  

E Stald E Søer, golde og drægtige 509 m2 Individuel opstaldning, delvis 
spaltegulv  

G Stald G Søer, golde og drægtige 503 m2 Løsgående, delvis spaltegulv* 

H Stald H Søer, diegivende 702 m2 Kassestier, delvis spalte-
gulv** 

I Stald I Søer, diegivende 186 m2 Kassestier, delvis spalte-
gulv** 

J Stald J Søer, diegivende 386 m2 Kassestier, delvis spaltegulv 

K Stald K Søer, diegivende 450 m2 Kassestier, delvis spalte-
gulv** 

O Stald O Søer, diegivende 172 m2 Kassestier, delvis spalte-
gulv** 

Q1 Stald Q1 Søer, golde og drægtige 251 m2 Løsgående, delvis spaltegulv 

Q Stald Q Søer, golde og drægtige 838 m2 Løsgående, delvis spaltegulv* 

Q2 Stald Q2 Søer, golde og drægtige 224 m2 Løsgående, delvis spaltegulv* 

 
2 https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#7 
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B Sygestald Søer, golde og drægtige 49 m2 Løsgående, dybstrøelse 

Syge-
stald G 

Stald mellem G og E Søer, golde og drægtige 134 m2 Løsgående, dybstrøelse 

     

 I alt  6.889 m2  

 
*Stalden er indrettet med løsgående, delvis spaltegulv, dog med fuld gyllekumme under lejeareal. Derfor er den pågældende produktion 
i husdyrgodkendelse.dk indsat med gulvsystemet ”individuel opstaldning, fuldspaltegulv” for hvorved der beregnes worst case på lugt og 
ammoniak. 
**Stalden er indrettet med kassestier, delvis spaltegulv, dog med fuld gyllekumme under lejeareal. Derfor er den pågældende produktion 
i husdyrgodkendelse.dk indsat med gulvsystemet ”kassestier, fuldspaltegulv” for hvorved der beregnes worst case på lugt og ammo-
niak. 
 
På bilag 1.1 er der en oversigt og beskrivelse over driftsbygningerne.  
 
Tidligere godkendelser 
Den oprindelige miljøgodkendelse for ejendommen er fra den 7. maj 1991. Der blev i 2014 ansøgt om § 12 
miljøgodkendelse til ændring/udvidelse af produktionen på ejendommen, men denne miljøgodkendelse blev 
påklaget og hjemvist til fornyet behandling. Derfor er den tilladte produktion fastlagt i forbindelse med revur-
dering af ejendommen i 2009. Produktionen i revurderingen er fastlagt til 1.770 årssøer og 41.420 smågrise 
til 25 kg.  
 
Nudrift og 8-års drift 
Da miljøgodkendelse fra 2014 blev hjemvist er der taget afsæt i det talte dyrehold i nudrift og 8-årssdrift. Pro-
duktionsarealerne i nudriften og 8-årsdriften derfor de samme, og beregningerne er således identiske for 
nudriften og 8-årsdriften. 
 
Biaktiviteter 
Der er ingen biaktiviteter på ejendommen.  
 
Forbindelse til øvrige husdyrbrug 
Ansøger driver to øvrige husdyrbrug i området, på Bøges Strandvej 3 og Over Lyngen 14. De to øvrige hus-
dyrbrug ejendommen er placeret på andre matrikler end ansøgte husdyrbrug. Produktionen på Bøged 
Strandvej 3 er beliggende på matri.nr. 12f Stavreby, Jungshoved. Bøged Strandvej 3 er ejet af Fjellebro ApS. 
Produktionen på Over Lyngen 14 er beliggende på matr.nr. 3g Stavreby, Jungshoved og ejet Lynggård ApS. 
Da husdyrbrugene er placeret på hver sin selvstændigt matrikulerede ejendom, og da ejerforholdene ikke er 
ens, skal anlæggene udgangspunkt godkendes hver for sig.  
 
Selvom de to husdyrbrugsejendomme har fælles vand og varmeforsyning, og begge leverer husdyrgødning 
til Lynggård Biogasanlæg, anses de ikke som forureningsmæssige forbundne, da de godt drives hver for sig 
såfremt en af ejendommen sælges. Ejendommene har ikke driftsmæssige anlæg, som deles. De er derfor 
ikke forureningsmæssige forbundne, da de teknisk kan drives uafhængigt af hinanden. Det vil sige, at de kan 
drives selvstændigt, og at de ikke er driftsmæssigt forbudne. For at ejendomme skal godkendes samlet, skal 
tre kriterier være opfyldt og de skal både være teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundne. Det er ikke 
gældende i nærværende sag. Der henvises endvidere til afgørelser fra Natur- og Fødevareklagenævnet, 
NMK-132-00828, NMK-132-00738, NMK-132-00739, NMK-133-00157, hvor det konkluderes: 
 
”Ifølge landbrugsloven består landbrugsstrukturen i Danmark af selvstændigt matrikulerede ejendomme, 
hver med sin produktion. En landmand kan eje op til tre sådanne landbrugsejendomme. Hver ejendom udgør 
en "byggeklods", som kan sælges og købes uafhængigt af hinanden. Formålet med "byggeklodssystemet" er 
at begrænse produktionsenhedernes størrelse og samtidig lette køb og afhændelse af hver "byggeklods" ved 
generationsskifte, ved etablering for unge landmænd og ved udvidelser og afvikling. 
 
I det nye forslag til landbrugslov opereres fortsat med begrebet ”byggeklodser”. Hermed  menes ifølge be-
mærkningerne, at en landmand f.eks. kan etablere sig på en landbrugsejendom og derefter udvide bedriften 
(i landbrugslovens forstand) ved køb af en  eller flere selvstændige ejendomme, der evt. hver for sig kan 
udbygges med husdyrproduktion op til en vis størrelse. Ved gradvis nedtrapning kan de enkelte landbrugs-
ejendomme igen afhændes hver for sig. Ifølge bemærkningerne til landbrugsloven giver det mulighed for at 
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lette generationsskiftet og for at bevare landbrugsejendomme som selvstændige enheder, uden at dynamik-
ken og mulighederne for at foretage strukturtilpasninger mistes. 
 
Når landbrugslovens princip om ”byggeklodser” er fulgt i praksis, vil der som udgangspunkt være tale om 
selvstændige ejendomme, som ikke betragtes som et samlet anlæg i godkendelsesmæssig henseende. 
 
En ejendom kan godt være en selvstændig enhed uden en gyllebeholder men med opbevaringskapacitet på 
en anden ejendom, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen § 8, stk. 5. Rørforbindelser mellem to forskellige byg-
ningskomplekser gør i sig selv ikke de to bygningskomplekser til ét teknisk anlæg. Flytning af varer mellem 
ejendomme på samme bedrift - f.eks. af smågrise eller foder - som også forekommer mellem forskellige be-
drifter, gør ikke to staldanlæg til ét teknisk anlæg. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet finder, at fælles vand og varmeforsyning, rørforbindelse til gyllebeholder, even-
tuel flytning af dyr og fælles opbevaring og håndtering af foder ikke betyder, at ejendommenes bygninger har 
en sådan teknisk sammenhæng, at de må betragtes som ét anlæg. Graden af driftsfælleskab mellem ejen-
dommene har ikke et omfang og en karakter, som gør, at det teknisk ikke er muligt at drive husdyrproduktio-
nerne uafhængigt af hinanden ved frasalg af den ene ejendom.” 
 
På baggrund af de foreliggende oplysninger om ejendommene er det vurderingen, at de øvrige husdyrbrugs-
ejendomme ikke skal indgå i nærværende ansøgning og skal behandles separat i godkendelsesmæssig 
sammenhæng. Produktionerne kan drives uafhængigt af hinanden. Det er muligt at frasælge ejendommene, 
og stadig drive produktionerne. 
 
 
Biogasanlæg 
På matr.nr. 10d Stavreby, Jungshoved er Lynggård Biogas beliggende. Matriklen er tilknyttet ejendommen 
Bøges Strandvej 2B og ejet af Peder Andersen. Biogasanlægget driftes af Fjellebro ApS. Lynggård Biogas 
er ikke sammenmatrikuleret med Lynggård Svineproduktion ApS, de er er registeret under hver deres ejen-
dom og på forskellige matrikler. Derfor anses Lynggård Biogas som en selvstændig ejendom, der ikke er en 
biaktivitet på husdyrbruget.  
 
Selvom Lynggård Svineproduktion afsætter husdyrgødning til Lynggård Biogas anses biogasanlægget ikke 
som en biaktivitet, da det er gængs praksis at biogasanlæg modtager husdyrgødning fra husdyrbrugsejen-
domme. Det havde ikke været anderledes, hvis der havde været større afstand mellem anlæggene eller hvis 
Lynggård Svineproduktion havde leveret husdyrgødning til andet biogasanlæg. 
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) i relation til ammoniak 
Miljøstyrelsen har fastlagt emissionsgrænseværdier ud fra følgende to principper: 
 

• Enkeltteknologier, der overstiger ca. 100 kr. per reduceret kg N indgår ikke. 
 

• Meromkostningerne forbundet med opfyldelse af emissionsgrænseværdierne bør ikke overstige ca. 
1 % af de samlede årlige produktionsomkostninger.  

 
Ved at anvende Miljøstyrelsens emissionsgrænseværdier kan der beregnes et BAT-niveau for ammoniak-
emissionen på 9.963 kg NH3-N/år. Beregningerne fremgår af IT-ansøgningsskema 211.173. Den ansøgte 
husdyrproduktion har en ammoniakemission på 9.516 kg NH3-N/år.  
 
Miljøstyrelsens BAT-emissionsgrænseværdier er overholdt, og der er dermed truffet de nødvendige foran-
staltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra det samlede staldanlæg ved anvendelse af den 
bedste tilgængelige teknik til reduktion af ammoniakemissionen. 
 
Vurdering  
Ved vurdering af forureningen i forbindelse med udvidelse af et husdyrbrug, så skal alle etableringer, udvi-
delser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt inden for de sidste 8 år, inddrages. Det betyder bl.a., 
at der skal vurderes udvidelsen i forhold til det anlæg og dyrehold, der var på ejendommen før marts 2011. 
Idet der ikke er foretaget ændringer i produktionsarealer, dyretype eller anlæg i den mellemliggende periode 
er 8 årsdriften og nudriften ens svarende. 
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Eksisterende stalde er i dag indrettet til smågrise og søer, golde og drægtige samt diegivende. Gulvsystemet 
er en blanding mellem løsgående og delvis spaltegulv samt kassestier. I fremsendte skema i husdyrgodken-
delse.dk er stald R, G, Q og Q (drægtige og golde søer) indsat i staldsystemet ”individuel, fuldspaltegulv”, 
selvom de reelt er løsgående.  
 
Vurdering af BAT 
Det vejledende ammoniakfordampningen fra staldanlægget er i www.husdyrgodkendelse.dk beregnet til at 
være 9.949 kg NH3-N/år. 
 

 
Figur 2.1. BAT resultat fra skema 211.173 fra husdyrgodkendelse.dk. 
 
I ansøgningssystemet er der foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for ammoniaktab (emis-
sionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Beregningerne er 
foretaget efter de retningslinjer og beregningsmetoder der fremgår af Miljøstyrelsens teknologiliste og de til-
knyttede standardvilkår for BAT fra 2011. BAT-niveauet afhænger af om en produktion er placeret i ny eller 
eksisterende stald. BAT-emissionsgrænsen er derfor beregnet til 9.503 kg NH3-N/år og overholdes med 446 
NH3-N/år. 
 
På baggrund af ovenstående, vurderes det, at det ansøgte lever op til BAT for så vidt, angår staldindretning 
og herunder emission af ammoniak. Der redegøres for principperne i henhold til BREF-dokumentet (godt 
landmandskab, foder, staldindretning, forbrug af vand og energi, opbevaring af husdyrgødning samt udbring-
ning) i de øvrige afsnit. 
 
Ammoniakemissionens påvirkning af naturområder er vurderet i afsnit 4.2. 
 

 

 Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold  

 Landskabet og planforhold 
Ejendommen er placeret i landzone på Jungshoved og placeret i område, der i Vordingborg Kommuneplan 
2013-2025 er udlagt som særlig værdifuldt landbrugsområde. Særlig værdifuldt landbrugsområde, er den 
landskabsmæssigt mest robuste områdetype i det åbne land. I disse områder skal restriktioner overfor jord-
brugserhvervet begrænses mest muligt. Anlæg i jordbrugsområderne skal tilpasses det omgivende landskab 
og byggeri. 
 
Jungshoved er karakteriseret ved et morænelandskab som er skabt ved den sidste istids gletcher fremstød. 
Jordbunden udgøres af moræneler med enkelte partier af humus, lerblandet sandjord samt finsaltet jord. 
Området omkring ejendommen er præget af store flader med landbrug, spredte gårde og landsbyer, hvor der 
langs kysten er et bånd med skov og strandenge. Der er tale om et klassisk dansk kulturlandskab, hvor sam-
spillet mellem kystlandskabet og det dyrkede land tydeligt afspejles i bebyggelsesstrukturen. 
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Ejendommen Lynggården er placeret indenfor kystnærhedszonen.  
 

 
Figur 3.1. Kystnærhedszonen. Placering af ejendommen. 
 
Kystnærhedszonen er fastlagt i planloven og dækker som udgangspunkt kyststrækningen fra strandkanten 
og ca. 3 km ind i landet, dog med lokale variationer. Den dækker de dele af kysten, der ligger i sommerhus-
områder og i landzone, dvs. ikke områder, der er udlagt som byzone. Kystnærhedszonen er en planlæg-
ningszone, hvor kommunalbestyrelsen kan planlægge for bebyggelse og anlæg efter planlovens regler. In-
den for kystnærhedszonen kan der udpeges udviklingsområder i kommuneplanen i overensstemmelse med 
de udviklingsområder, som er fastlagt i et landsplandirektiv herfor. De nationale planlægningsinteresser skal 
først og fremmest sikre, at kysterne friholdes for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af nærhed til 
kysten. Det indebærer blandt andet, at kommunerne skal vurdere alternative udviklingsmuligheder.  
 
Ejendommen er beliggende ca. 400 m sydøst for Jungshoved By. Ejendommen Jungshovedvej 66 i Jungs-
hoved By danner samlet bebyggelse. Ca. 850 m fra ejendommen ligger sommerhusområdet Bønsvig Strand. 
Bønsvig strand er omfattet af Byplanvedtægt nr. 5 fra 1972 ”Sommerhusområde i Bønsvig” og er derfor nær-
meste byzone/sommerhusområde. Nærmeste enkelt bolig, ikke omfattet af landbrugspligt, er Over Lyngen 2, 
der ligger ca. 350 m øst for ejendommen. Afstandene er målt fra de nærmeste husdyr- og gødningsopbeva-
ringsanlæg.  
 
Nedenstående figurer viser kort med placering af nabobeboelser i forhold til husdyrbrugets anlæg. Afstanden 
er målt fra nærmeste stald til byzone, samlet bebyggelse og enkelt bolig. 
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Figur 3.2. Beliggenhed i forhold til byzone.

 
Figur 3.3. Beliggenhed i forhold til enkelt bolig og samlet bebyggelse. 
 
Der er registreret beskyttede sten- og jorddiger i nærheden af ejendommen. Nærmeste beskyttet sten- og 
jorddige er beliggende ca. 325 m vest for ejendommen.  



 11 
 

 
Figur 3.4. Nærmeste beskyttede sten- og jorddige. 
 
Husdyrbruget ligger uden for kirkebyggelinje. Nærmeste kirkebeskyttelseslinje er beliggende ca. 2.250 m 
sydvest for ejendommen. Kirkebeskyttelsen er ved Jungshoved Kirke.     
 
Omtrent 990 m sydvest for anlægget findes et fredet fortidsminde. Nærmeste fredede fortidsminde er en 
rundhøj (fredningsnr. 402712). 
 
Nærmeste fredede område, er en arealfredning beliggende ca. 1,7 km sydvest for ejendommen.  
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Figur 3.5. Skovbeskyttelseslinjer (grøn), fredede områder (blå), fredede fortidsminde (rød cirkel) og kystbeskyttelseslinje 

(orange) i nærheden ved ejendommen. 
 
Der er ingen sø- og åbeskyttelseslinjer i nærheden af ejendommen.   
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Figur 3.6. Ejendommen er placering indenfor område med særlig drikkevandsinteresse, nitratfølsomt indvindingsopland 
og indsatsområde for nitrat.  
 
Ejendommen ligger indenfor område med særlig drikkevandsinteresse (OSD), nitratfølsomt indvindingsop-
land (NFI) og område med indsatsområde for nitrat.   
 
Vurdering  
Udvidelse af husdyrbruget sker i eksisterende stalde på ejendommen og der etableres ikke nye bygninger 
eller anlæg. Da der ikke sker nybyggeri, vil er derved ikke ske påvirkning af landskab eller kulturmiljø. Hertil 
er ejendommen i dag omkranset af beplantningsbælte som bibeholdes. Ejendommen vil ikke grundet de 
store afstande påvirke beskyttelseslinjer, fredede områder eller fredede fortidsminder. På den baggrund vur-
deres det, ikke nødvendigt at foretage foranstaltninger til begrænsning af landskabelig påvirkning i forbin-
delse med det ansøgte projekt.  
 
Da der er tale om udvidelse i eksisterende stalde og kystnærhedszonen er en kommunal planlægningszone, 
vurderes udvidelsen ikke at have nogen betydning for denne.   
 
Projektet vurderes ikke få negativ påvirkning på drikkevandsinteresser eller grundvand, da der er foretaget 
forskellige foranstaltninger, til forebyggelse af risiko for forurening. Det gælder håndtering af overfladevand, 
forbrug af vand i staldene, gyllealarm på beholderne mv. De forskellige foranstaltninger er beskrevet i kapitel 
5.1, der omhandler BAT.     
 

 Afstandskrav 
Ved udvidelse af dyrehold og etablering af nye stalde og gødningsopbevaringsanlæg er der en række af-
standskrav i Husdyrbruglovens § 6 og 8, der skal overholdes. Udvidelse og ændringer af eksisterende dyre-
hold er ikke tilladt indenfor byzone og sommerhusområder, samt indenfor lokalplanlagte boligområder og 
områder til offentlige formål i landzone. 
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Anlæggets placering i forhold til afstandskrav jf. husdyrbruglovens kap. 2 (§§ 6 og 8) er angivet i nedenstå-
ende Tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1. Afstandskrav i henhold til Husdyrbruglovens § 6 og 8 og faktuelle afstande for stald/gyllebeholder. Afstandene 
er afrundet, såfremt stalden/gyllebeholderen ikke ligger i umiddelbar nærhed af de angivne områder. 

Afstand til anlæg m.v. Afstandskrav jf. Husdyrbrugloven 
(m) 

Stald/gyllebeholder 
(m) 

Ikke-almene vandforsyningsanlæg 25 15 m 
Almene vandforsyningsanlæg 50 670 m 
Vandløb/dræn og søer  15 155 m 
Offentlig vej og privat fællesvej 15 50 m 
Levnedsmiddelvirksomheder 25 >25 m 

Beboelse på samme ejendom 15 22 m 
Naboskel  30 173 m 
Nabobeboelse uden landbrugspligt 50 350 m 

Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligfor-
mål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige 
formål med henblik på beboelse, institutioner, rekrea-
tive formål og lign. 

Min 50 m 1.230 m 

Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel 
fremtidig byzone eller sommerhusområde (Fuglebjerg) 

Min. 50 m 850 m 

 
Tabel 3.2. Afstanden fra stalden til en række områder. Afstanden er målt fra staldens/gyllebeholderens nærmeste punkt 
ift. området. Afstandene er er angivet i meter og afrundet, såfremt anlægget ikke ligger i umiddelbar nærhed af de an-
givne områder. 

 Stald/gyllebeholder (m) 
Kystnærhedszonen 0 m 
Fredede områder 1.440 m 
Strandbeskyttelseslinje 1.260 m 
Skovbyggelinje 840 m 
Sø- og åbeskyttelseslinje 2.420 m 
Kirkebyggelinje 2.000 m 
Fortidsmindelinje 987 m 
Beskyttede sten- og jorddiger 325 m 
Lavbundsarealer 132 m 
Åbent vandløb 1.745 m 

 
Vurdering 
Situationsplan over anlægget fremgår af bilag 1.1. Det kan konstateres, at husdyrbrugets anlæg overholder 
fastsatte afstandskrav i Husdyrbruglovens § 6. Ligeledes er afstandskravene i lovens § 8 overholdt, dog for-
uden afstandskravet til ikke-almene vandforsyningsanlæg.  
 
Da der ikke sker en forøget forurening fra husdyrbruget finder § 8 i Husdyrbrugloven ikke anvendelse. Der er 
tale om udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde, hvor der ikke opføres nye anlæg og stalde i forbindelse 
med udvidelsen. Hertil vil håndteringen af husdyrgødning ikke være ændret forhold til nuværende drift. Det 
vurderes derfor, at risikoen for forurening af vandindvindingsanlægget ikke er væsentlig. 
 
Den nye miljøregulering af husdyrhold fra den 1. august 2017 bygger på ny faglig viden. I den sammenhæng 
forøges ammoniakemissionen og/eller lugtemissionen kun, hvis der er et større produktionsareal. Hvis der 
ikke er et større produktionsareal, og der er tale om den samme dyretype før og efter, vil der alt andet lige 
ikke være en forøgelse af ammoniak- og/eller lugtemissionen fra stalden.   
I forhold til husdyrbruglovens regler om krav til placering af anlæg mv. fremgår det af §§ 6 og 8, som nævnt i 
spørgsmålet, at det gælder ved etablering, udvidelse og ændring, der medfører forøget forurening.  
Alene det forhold, at der ansøges om at komme over på ny ordning uden nogen ændringer i øvrigt medfører 
ikke i sig selv, at der er tale om forøget forurening. Der kan ikke lægges til grund, at lugt og ammoniakresul-
taterne er forskellige fra en tidligere afgørelse. Der er tale om ny faglig viden og tallene for emissionerne kan 
derfor ikke sammenlignes på tværs af ny og gammel regulering.  
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Der skal derfor alene vurderes på, om der generelt er tale om forøget forurening, som følge af det ansøgte 
projekt 3. 
 
 
Endvidere kan det konstateres, at husdyrbruget ikke er placeret i forbudszonen på 10 m fra kategori 1 og 2 
natur jf. Husdyrbruglovens § 7. 
 

 Opbevaringskapacitet og gødningshåndtering 

  Overfladeareal for gødningsopbevaringsanlæg og drift 
Overfladearealet for gyllebeholderne er i husdyrgodkendelse.dk angivet til henholdsvis 443, 339, 509 m2 og 
938 m2  svarende til 2.229 m2. Beholderne er med teltoverdækning.  
 
Vurdering 
Opbevaring af husdyrgødning i gyllebeholder sker i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen. Etablering 
af tæt overdækning af gyllebeholderne er i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.   
 

 Gødningsproduktion, opbevaringskapacitet og gødningshåndtering 
Der produceres udelukkende svinegylle på ejendommen, og der er følgende opbevaringsanlæg tilknyttet 
ejendommen.  
 
 

Gyllebeholder (G1) 1.600 m3 
Gyllebeholder (G2) 
Gyllebeholder (G3) 

2.000 m3 

1.000 m3 
Gyllekanaler 850 m3 
Øvrig gyllebeholder (Fuglsangvej) 4.000 m3 
Opbevaringsanlæg i alt: 9.450 m3 

 
Alle gyllebeholdere på ejendommen er udlejet til Lynggård Biogas.  
 
Den producerede husdyrgødning afsættes via gylleledninger fra staldene til gyllebeholder (G3) der er udlejet 
til Lynggård Biogas.  
 
Størstedelen af udbringningen af afgasset biomasse sker ved anvendelse af gylleledninger. Gyllelednin-
gerne er ejet af Peder Andersen. Udbringningen af den afgassede biomasse er omfattet af generel arealre-
gulering og skal derfor ikke behandles i nærværende miljøkonsekvensrapport.   
 
Gyllebeholderne er tilmeldt lovpligtig kontrol og kontrolleres hvert 10. år.  
 
I to af staldene, sygestald B og G, anvendes der dybstrøelse. Dybstrøelsen køres direkte over til biogasan-
lægget, når stalden tømmes, hvorved den ikke kommer på mødding.  
 
 
 
Vurdering 
Foruden flydende husdyrgødning fra produktionen på ejendommen, tilledes der vand fra nedbør på pladser 
med fast belægning, samt vand fra vask af stald. Desuden kan vand fra vask af maskiner og ensilagepladser 
tilledes gyllebeholderen.  
 
Opbevaringskapacitet er ikke længere et oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse. I henhold til § 
11 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen skal husdyrbrug råde over opbevaringsanlæg for husdyrgødning med 

 
3 https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/placering-af-anlaeg-mv/hvad-er-foroeget-forurening-ift-6-afstandskrav-til-naer-
meste-nabo/ 
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en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne om udbring-
ningstidspunkter m.v. Jf. § 11 stk. 4. kan kravet om tilstrækkelig opbevaringskapacitet opfyldes ved, at der 
foreligger skriftlige aftaler om afgivelse eller opbevaring på anden ejendom. Sådanne aftaler skal have en 
varighed af mindst 5 år.  
 
Da den producerede husdyrgødning på ejendommen, afsættes til Lynggård Biogas, er ejendommen derfor 
omfattet af Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 11 stk. 4, med krav om skriftlige aftaler.  
 
I forbindelse med udvidelsen sker der ikke ændringer i håndteringen af gødningen fra staldene, der har ind-
flydelse på kapaciteten. Håndteringen af gødningen, med afsætning til biogasanlæg, foregår som hidtil.  
 
Håndteringen af husdyrgødning altid foregår under opsyn, og således at spild undgås og under tilbørligt hen-
syn til omgivelserne. 
 
Det vurderes, at den generelle regulering er tilstrækkelig til at sikre naboer mod unødige gener ved udbring-
ning af husdyrgødning. 
 
 
Vurdering af BAT 
Det vurderes, at den ansøgte produktion lever op til krav om BAT med hensyn til opbevaring af husdyrgød-
ning, idet gyllebeholdere har tæt bund og vægge. Jf. BREF-dokumentet er opbevaring af flydende husdyr-
gødning i gyllebeholder at betragte som BAT. 
 

 Husdyrbrugets forurening og forureningsbegrænsende foranstalt-
ninger 

 Anvendelse af bedst tilgængelig teknik, BAT 
Ved miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a stk. 2 skal det sikres, at der træffes de nødvendige for-
anstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. Definitionen af BAT inde-
bærer, at vurderingen af, hvad der er BAT for en virksomhedstype, blandt andet må anskues i forhold til virk-
somhedens størrelse, og om der er tale om en ny eller en bestående virksomhed. Det er imidlertid ikke den 
enkelte landmands økonomiske forhold, der indgår i vurderingen. BAT skal i alle tilfælde anvendes med hen-
blik på at nedbringe den samlede, miljømæssige belastning af omgivelserne. Husdyrbrug skal derfor an-
vende teknik, der kan anses som BAT, også i tilfælde, hvor mindre omkostningskrævende foranstaltninger 
ville være tilstrækkelige til at opfylde det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgø-
relsen. 
 
Ansøger er selv ansvarlig for at undersøge og vurdere mulighederne for at anvende BAT. Kommunen har 
indarbejdet vurderingen af BAT for så vidt angår staldindretning, ammoniakemission og opbevaring af hus-
dyrgødning i afsnit 1-3. 

5.1.1 Foder 
Der anvendes hjemmeblandet foder på ejendommen, og der fodres både med tør- og vådfoder. Foderet 
blandes i foderlade (se situationsplan). Foder til Stald S opbevares i fodersilo ved stalden. Øvrigt foder leve-
res fra foderladen direkte ind i stalden via elektronisk fodersystem.  
 
Foderblandingerne optimeres så tildelingen af N og P tilpasses dyrenes behov. Der er således et stort fokus 
på, at husdyrgødningens indhold af næringsstoffer minimeres. I øvrigt tilrettelægges fodringen, så mængden 
af foderrester minimeres. 
 
Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF-dokumentet), der vedrører intensiv svine-
produktion, er det BAT at anvende fytase i foderet. 
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Vurdering 
Der er løbende opmærksom på forbruget af foder samt tiltag, der kan medvirke til, at forbruget minimeres 
mest muligt. Desuden vurderes det, at opbevaringsformen indendørs og i silo ikke i sig selv medfører risiko 
for tilhold af skadedyr, da spild m.v. af foder minimeres og fjernes med det samme.  
 
 
Vurdering af BAT 
BREF-dokumentet angiver, at det er BAT at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af næringsstof-
indholdet i foderet, og løbende kontrol, således at det stemmer overens med dyrenes behov. Det vurderes, 
at det ansøgte lever op til implementering og redegørelse for BAT i forhold til fodring i bedriften. 
 

5.1.2 Energi og vandforbrug 
Virksomhedens ressourceforbrug går primært til el- og vandforbrug, der anvendes til 
Husdyranlægget. 
 
Energiforbrug 
Energi anvendes primært til ventilation, lys, foderanlæg, opvarmning og rengøring. Nedenstående tabel viser 
det nuværende og den ansøgte produktions forventede energiforbrug. 
 
Tabel 5.1. Energiforbrug i nudrift og ansøgt drift. 

 Nudrift Ansøgt 
El (kWh) 565.000 kWh 565.000 kWh 

 
BAT på energibesparende foranstaltninger 
Udendørsbelysning er kun tændt i forbindelse med daglige arbejdsgange, hvis dagslyset ikke er tilstrække-
ligt. Der anvendes lavenergipærer overalt, hvor dette er muligt. Der overvejes løbende muligheder for at re-
ducere forbruget vha. automatiske foranstaltninger. Der anvendes ventilatorer med strømbesparende moto-
rer. Ventilationen er tilkoblet automatisk styreenhed, hvilket er med til at reducere energiforbruget til ventila-
tion. 
 
Ventilationsanlægget rengøres i det omfang, det er nødvendigt, når der foretages vask af staldafsnittene. 
Herved sikres det, at ventilationsanlægget holdes rent, således at der ikke ophobes støv og skidt i ventilati-
onsanlægget. Dermed fungerer ventilationsanlægget altid optimalt. 
 
Logistikken i forbindelse med udtagning af foder er planlagt, så arbejdet giver færrest mulige driftstimer, hvil-
ket minimerer energiforbruget. 
 
Tilsvarende planlægges transporter med husdyrgødning at være så effektive og energibesparende som mu-
ligt. 
 
Der foretages en årlig aflæsning af elforbruget i forbindelse med årsregnskabet. Den væsentligste begrun-
delse for at følge med i elforbruget er at kunne optimere virksomhedens forbrug heraf. Virksomhedens elfor-
brug er svigende hen over året, med et større elforbrug om sommeren, hvor der køres med fuld ventilation. 
Der foretages en enkelt årlig aflæsning. 
 
Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF-dokumentet), der vedrører intensiv svine-
produktion, er det BAT at aflæse elforbruget – uden nærmere angivelse af hyppighed for aflæsning. Derfor 
vurderes det, at det er BAT at aflæse elforbruget en gang årligt. 
 
Vand  
Vand anvendes primært til drikkevand. Der findes en vandboring på Lynggård. Fra vandboring fra Lynggård 
pumpes vandet til vandværk på Nygård, hvorfra vandet pumpes tilbage staldene.   
Nedenstående Tabel 5.2  viser det nuværende og den ansøgte produktions forventede vandforbrug. 
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Tabel 5.2. Vandforbrug i nudrift og ansøgt drift.  
Nudrift Ansøgt  

Drikkevand (inkl. drikke-
vandsspild) 

28.850 m3 28.850 m3 

Vand til vask af stalde 500 m3 500 m3 
Vandforbrug i alt 29.350 m3 29.350 m3 

 
 
BAT på vandbesparende foranstaltninger 
Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. Vandfor-
bruget minimeres ved, at der bruges vandkopper/drikkenipler. Dermed er vandspildet minimalt, og der an-
vendes praktisk taget kun det drikkevand, som grisene tapper. 
 
I forbindelse med den daglige rytme og gennemgang i staldene, reduceres risikoen for, at et eventuelt brud 
på drikkevandssystemet resulterer i et længerevarende spild af vand. 
 
Eventuelle lækager identificeres og små reparationer udføres hurtigst muligt. Service tilkaldes, hvis der er 
behov for det. 
 
Når der skal vaskes stalde, foretages en iblødsætning, hvorefter staldene vaskes med højtryksrenser med 
koldt vand. Iblødsætningen og anvendelsen af højtryksrensere er med til at reducere vandforbruget i forbin-
delse med vask. 
 
Ifølge BREF-dokumentet, anvendes der således BAT (brug af højtryksrenser og drikkekar). 
 
Der foretages en årlig aflæsning af vandforbruget i forbindelse med årsregnskabet. Den væsentligste be-
grundelse for at følge med i vandforbruget er at kunne optimere virksomhedens forbrug heraf. Virksomhe-
dens vandforbrug er konstant hen over året, der er ingen større sæsonbetonede produktionsmæssige varia-
tioner. Derfor er det tilstrækkeligt at foretage en enkelt årlig aflæsning. 
 
Ifølge BREF-dokumentet, er det BAT at aflæse vandforbruget – uden nærmere angivelse af hyppighed for 
aflæsning. Derfor vurderes det, at det er BAT at aflæse vandforbruget en gang årligt. 
 
Vurdering  
Ifølge referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker (BREF), der vedrører fjerkræ og svineproduk-
tion, anvendes der BAT, når der er etableret (delvis) lavenergibelysning, eftersyn og rengøring af ventilato-
rer, temperaturstyring, der sikrer temperaturkontrol og minimumsventilation i perioder, hvor der ikke er behov 
for ret stor ventilation. Ligeledes er det at betragte som BAT at efterse og udskifte drikkevandsinstallationer 
mm., når det skønnes nødvendigt samt løbende registrering af vandforbruget for at forebygge spild og for at 
undgå eventuelt ødelagte vandrør. 
 
Det vurderes, at ejendommen i sin drift gennemtænker og holder sig for øje, hvorledes vand- og energifor-
bruget kan reduceres. Ved løbende registreringer er det muligt at identificere defekter samt vælge udstyr 
med fokus på vand- og energibesparelse.  
 
Derudover kan energiforbruget reduceres gennem anvendelse af lavenergipærer.  
 

5.1.3 Spildevand  
Spildevand fra ejendommen bortledes til gyllebeholder. 
 
Tabel 5.3. Spildevand fra ejendommen. 

Art Nudrift Ansøgt drift Bortledes til 
Rengøringsvand m.m. 500 m3* 500 m3* Gyllebeholder 

* Vand til rengøring af stalde er inkluderet i normtalsberegning for gylleproduktion (jf., afsnit 5.4.2). 
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Der findes på ejendommen en vaskeplads. Vaskepladsen er placeret ved maskinhalen og er etableret med 
olieudskiller. Olieudskiller er tilmeldt den kommunale tømningsordning gennem ALFA Specialaffald. Vaske-
pladsen anvendes til vask af vogne der har været i kontakt med dyr, traktorer og markredskaber.  
 
Vand fra opsamlingspladser ledes til opsamlingsbeholder øst for Lynggård Biogas og udsprinkles på mar-
ken.  
 
Vurdering 
Idet spildevand fra rengøring af stalde og lignende ledes til opsamlingsbeholder og udsprinkles til mark, vur-
deres det at spildevand fra stald bortledes miljømæssigt forsvarligt og i henhold til Husdyrgødningsbekendt-
gørelsen.  
 
Forhold vedrørende afledning af husspildevand samt afledning af tagvand fra driftsbygninger er 
ikke omfattet af nærværende miljøgodkendelse.  
 

5.1.4 Management 
Den daglige drift søges tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse, så-
ledes at anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne. 
 
Der er stor bevågenhed omkring minimering af forbruget af ressourcer som strøm, varme, brændstof og næ-
ringsstoffer. Herudover fokuseres på reduceret ammoniakfordampning fra stalde og gødningslagre. Dette 
søges bl.a. opnået ved hyppig renholdelse af overflader. 
 
Endvidere fokuseres på færrest mulige lugt- og fluegener for omgivelserne. Dette søges opnået ved renhol-
delse af overflader som nævnt ovenfor og fluebekæmpelse i det omfang, det er nødvendigt. Fluebekæm-
pelse sker efter retningslinjerne fra Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet. 
 
Der foretages daglige tjek og løbende service på produktionsanlægget. Såfremt der er behov for det, bliver 
der tilkaldt service til driftsanlægget, som udføres af kompetent personale.  
 
Der er for forebyggelse af uheld udarbejdet beredskabsplan.  
 
Miljøledelse 
Der udarbejdes et miljøledelsessystem, hvor der er opstillet en handlingsplan, hvor der arbejdes med indsat-
ser indenfor et eller flere af følgende indsatsområder: 
 

• Råvarer (foder, effektivitet) 
• Vand (forbrug) 
• Energi (forbrug) 
• Affald (sortering og genanvendelse) 

 
Miljøledelsessystemet implementeres som et led i opfyldelse af EU´s BAT-konklusion om miljøledelse, der 
blev offentliggjort i EU-tidende den 21. februar 2017. Miljøledelsessystemet vil indeholde overblik over aktivi-
teter på ejendommen, en miljøpolitik, mulige forbedringer, mål og handleplan.  
 
Overbrusning og rengøring 
Der anvendes overbrusning i alle staldafsnit. Overbrusningen benyttes efter forskriften i lov om indendørs 
hold af grise. I staldene bliver overbrusningen brugt til at styre dyrenes gødeadfærd og til nedkøling af dy-
rene i varme perioder. Desuden reducerer overbrusning støv i staldluften. 
 
For at mindskes risikoen for uhygiejniske forhold, er der er stor opmærksomhed på at renholde stalde og om-
kringliggende arealer. Efter hvert hold vaskes ventilation og øvrigt staldinventar af. Der anvendes i iblødsæt-
ning, hvorefter staldene vasket med højtryksrenser med varmt vand. Det varme vand leveres fra Lynggård 
Biogas ApS. Der anvendes udelukkende godkendte rengøring- og desinficeringsmidler.  
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Vurdering 
I henhold til BREF-dokumentet er det BAT, at træne og uddanne medarbejdere, registrere 
vand-, energi- og foderforbrug, affaldstyper og mængder, samt registrere anvendelse af 
husdyrgødning og handelsgødning, at udarbejde gødningsplaner samt have en nødplan/fremgangsmåde 
ved uheld. 
 
Derfor betragtet det som BAT at registre forbruget af vand, energi mv. for at få 
et overblik over forbruget, og derved kunne sætte ind, hvis det vurderes, at der er et overforbrug, jævnfør de 
respektive afsnit herom. 
 
Aspekterne i ”Godt landmandskab” som f.eks. korrekt affaldshåndtering, rengøring i og omkring ejendom-
men m.v. vurderes også som værende BAT. Hertil er overbrusning og rengøring med til at sikre dyrevelfærd, 
begrænsning af støvgener samt implementering af BAT på husdyrbruget. 
 
Der er for ejendommen udarbejdet en beredskabsplan for at minimere risikoen for miljøet ved evt. uheld og 
driftsforstyrrelser. Denne revideres regelmæssig og det vurderes, at planens synlighed er medvirkende til at 
skabe bevidsthed om og derved forebyggelse af uheld. Ved evt. uheld der kan have miljømæssige konse-
kvenser, ringes der til tlf. 114. 
 
Udarbejdelse af et miljøledelsessystem for husdyrbruget, er påkrævet på IE-husdyrbrug jf. husdyrgodkendel-
sesbekendtgørelsens § 42. Miljøledelsessystemet skal sikre fortsat implementering af BAT samt skabe fokus 
på virksomhedens miljøforhold. Kravet om et miljøledelsessystem er en tilsynssag, uafhængig af ansøgnin-
gen om godkendelse efter Husdyrbrugloven.  
 

4.1.5 Samlet vurdering af BAT 
På baggrund af de ovenfor anførte tiltag til implementering af BAT på husdyrbruget vurderes det, at det an-
søgte er i overensstemmelse med EU’s retningslinjer på området (jf. BREF-dokumentet). 
 
Det vurderes ligeledes, at husdyrbruget lever op til Miljøstyrelsens vejledende BAT-krav i relation til ammoni-
akemission fra husdyranlæg. 
 
Derfor vurderes det, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse foru-
reningen fra husdyranlægget. 
 

 Påvirkning af sårbar natur og sårbare arter 
Husdyrbrugloven skal bl.a. forbygge og begrænse forurening af natur, vand og jord. Der er derfor stillet krav 
til beskyttelse af naturområder i kraft af blandt andet kravet til BAT og krav til den maksimalt tilladte kvælstof 
deposition eller merdepositionen til forskellige ammoniakfølsomme naturtyper. 
 
I det følgende er der foretaget en vurdering af om naturområderne, i nærheden af staldanlægget og opbeva-
ringslager i det aktuelle projekt, kan blive påvirket væsentligt som følge af øget kvælstoffordampning.  
 
Ammoniakemissionen i ansøgt drift og meremissionen er angivet i nedenstående.  
 
Tabel 5.4. Ammoniakemission i ansøgt drift, meremissionen i forhold til nudrift og 8 års drift 

 Ansøgt Nudrift 8-års drift 

Ammoniakfordampning 9.503 kg NH3-N 10.326 kg NH3-N 10.138 kg NH3-N 

 
De ammoniakfølsomme naturtyper er inddelt i tre kategorier. Det er beskrevet nærmere i husdyrgodkendel-
sesbekendtgørelsen §2 og bilag 3. De forskellige naturpunkter, hvorpå der beregnet ammoniakdeposition til 
fremgår af Figur 5.1. Det fastsatte beskyttelsesniveau fremgår af  
Tabel 5.5. 
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Figur 5.1. Beregning af ammoniakdeposition til nærliggende natur. 
 

 
Tabel 5.5. Inddeling af ammoniakfølsomme naturtyper og det fastsatte beskyttelsesniveau. 

Naturtyper  Fastsat beskyttelsesniveau  
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug (ammoniakfølsomme naturtyper beliggende 
i Natura2000 område) 

Max. Totaldeposition afhængigt af antal husdyrbrug i 
nærheden (beskrivelse i teksten herunder samt se figu-
ren) 

• 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 
• 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 
• 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug 

Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. 
af husdyrbrug 
(ammoniakfølsomme naturtyper beliggende udenfor  Na-
tura2000 område højmoser, lobeliesøer, heder (>10 ha), 
overdrev (>2,5 ha) 

Max. Totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år. 

Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af 
naturbeskyttelseslovens § 3, og ammoniakfølsomme 
skove. 

Kommunen vurderer konkret, om der skal fastsættes vil-
kår om max. merdeposition, og hvad det nødvendige 
krav til max deposition skal være. Kravet må dog ikke 
være under en max. merdeposition på 1,0 kg N/ha/år 

 
 
Kategori 1-natur 
Kategori 1-natur omfatter de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundla-
get for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000-planlægningen. 
 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-området nr. 168 Havet og kysten mel-
lem Præstø Fjord og Grønsund. Området ligger ca. 1.460 m øst for staldanlæg og opbevaringslager.  
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Nærmeste Kategori 1-habitatnatur ligger i før nævnte Natura 2000-område og er et kalkoverdrev. Totaldepo-
sitionen til området er 0,0 kg N/ha/år og merdepositionen er 0,0 kg N/ha/år.  
 
Der ligger ca. 3,1 km sydvest for anlægget et overdrev omfattet af Kategori 1-natur. Totaldepositionen til om-
rådet er 0,0 kg N/ha/år og merdepositionen er 0,0 kg N/ha/år. 
Beskyttelsesniveauet for kategori 1-natur omfatter krav til en maksimalt tilladt totaldeposition på 0,7, 0,4, el-
ler 0,2 kg N/ha/år. Hvilken af grænserne, der konkret gælder, afhænger af, om der er 0, 1 eller flere end 1 
husdyrbrug i nærheden.   
 
Da den beregnede totaldeposition fra anlægget ligger under laveste beskyttelsesniveau, er det i henhold til 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen ikke nødvendigt at tage hensyn til antallet af andre husdyrbrug i nær-
heden.  
 

 
Figur 5.2. Placering og depositionen af ammoniak på tætteste Kategori 1 habitatnatur. Det er kun totaldepositionen der 
er angivet i figuren. 
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Figur 5.3. Placering og depositionen af ammoniak på tætteste Kategori 1 overdrev. Det er kun totaldepositionen der er 
angivet i figuren. 

 
Det vurderes derfor, at den ansøgte drift ikke indebærer nogen risiko for væsentlig negativ påvirkning af ha-
bitatområdet eller dets udpegningsgrundlag (kategori 1-natur). 
 
Da øvrig kategori 1-natur ligger længere væk fra anlægget, vurderes den ansøgte drift ikke at indebærer no-
gen risiko for væsentlig negativ påvirkning af andre habitatområder og deres udpegningsgrundlag, idet am-
moniakdepositionen vil være mindre eller den samme som for ovenstående områder. 
 
Kategori 2-natur 
Kategori 2-natur er ammoniakfølsomme naturtyper beliggende udenfor Natura 2000-områder (højmoser, lo-
beliesøer, heder (større end 10 ha) og overdrev (større end 2,5 ha). 
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3,3 km nord for husdyrbruget ligger et overdrev på mere end 2,5 ha. Totaldepositionen er 0,0 kg N/ha/år til 
området, se Figur 5.4. 
 

 
Figur 5.4. Placering og depositionen af ammoniak ved Kategori 2 natur. Placering og depositionen af ammoniak på tæt-
teste natura 2000 område og Kategori 1 natur. Det er kun totaldepositionen der er angivet i figuren. 
 
Totaldeposition af ammoniak på kategori 2-natur må ikke overstige 1,0 kg N/ha/år. Med baggrund i dette, er 
det vores vurdering, at husdyrbruget ikke indebærer nogen risiko for en væsentlig negativ påvirkning af kate-
gori 2-natur. 
 
Kategori 3-natur og Anden § 3 beskyttet natur 
Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af kategori 1- og 2-natur. Det drejer 
sig om heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakføl-
somme skove.  
 
Anden natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 kan også blive påvirket af ammoniakdeposition, og 
der kan ske ændring af naturtypens tilstand. Det skal derfor vurderes, om det ansøgte, kan føre til tilstands-
ændringer af såvel kategori 3-natur og anden § 3 beskyttet natur. 
 
Den nærmeste kategori 3-natur fremgår af Figur 5.5. Der er tale om to moser beliggende sydvest og nordøst 
for ejendommen. Totaldepositionen er beregnet til henholdsvis 1,8 og 0,7 kg N/ha/år. Merdepositionen er for 
begge området beregnet til -0,1 kg N/ha/år.  
 
Øvrig kategori 3-natur ligger længere væk fra ejendommen og derfor vurderes det, at merdepositionen til om-
råderne alle under 1,0 kg N/ha/år.  
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Figur 5.5. Depositionen af ammoniak på kategori 3-natur. Det er merdepositionen der er angivet i figuren. 
 
Da merdeposition til kategori 3-naturen ligger under afskæringskriteriet, vurderes det, at ansøgte, ikke vil 
medføre en øget påvirkning af de nærmeste kategori 3-naturtyper. 
 
Anden § 3 beskyttet natur 
Efter naturbeskyttelseslovens § 3 er der forbud mod at foretage noget, der afstedkommer ændringer i tilstan-
den af en række beskyttede naturtyper med en vis størrelse. Medfører en ændring af dyrehold en merdepo-
sition på 1,0 kg N/ha/år eller derunder, vil det ansøgte som altovervejende hovedregel ikke medføre en til-
standsændring af naturtypen. 
 
Nærmeste § 3 beskyttet natur er det førnævnte moseområde, mose sydvest, samt tre § 3 søer. Merdepositi-
onen til de tre søer er beregnet til -0,1 og 0,0 kg N/ha/år. Det ansøgte har der en lavere deposition end, hvad 
området modtager i nudrift. På denne baggrund vurderes det, at merdeposition af ammoniak ikke vil give an-
ledning til væsentlig tilstandsændring af søerne. 
 
Bilag IV-arter 
På Habitatsdirektivets Bilag-IV er der listet en række dyre- og plantearter, der kræver skærpet beskyttelse. 
Der skal sikres en gunstig bevaringsstatus for disse arter. Der er foretaget en vurdering af, hvorvidt dyrear-
ternes yngle- og rasteområder kan beskadiges i arternes naturlige udbredelsesområde som følge af det an-
søgte. 
 
I henhold til Naturdata er der i moseområdet sydvest for ejendommen fundet brune frøer og lille vandsala-
mander. Området er besigtiget i 2009 af Vordingborg Kommune. I de øvrige § 3 søer er det ved bestigelser i 
2009 fundet grøn frø og lille vandsalamander.   
 
Da merdepositionen til områderne er under 1,0 kg N/ha/år vurderes det ikke at den ansøgte drift ikke vil 
medføre tilstandsændringer i nærliggende naturtyper. Bevaringsstatus for eventuelle bilag IV-arter må derfor 
betragtes som værende uændret i forbindelse med det ansøgte projekt, da deres yngle- eller rastepladser 
ikke påvirkes. Det vurderes, at ingen af arterne, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV, vil blive påvirket 
negativt. 
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 Lugt 
I Tabel 10 nedenfor er der foretaget lugtberegninger i forhold til de områder og beboelser, der er beskrevet 
tidligere. 
 
Den vægtede gennemsnitsafstand fra nærmeste staldanlæg til nærmeste nabo, Over Lyngen 2, der er uden 
landbrugspligt, er ca. 344 meter fra anlæggets lugtcentrum. Nærmeste nabo er placeret øst for staldanlægget. 
Nærmeste samlet bebyggelse er Junghovedvej 66, med en vægtet gennemsnitsafstand på ca. 492 m. Ejendom-
men er beliggende nordvest for ejendommen og beliggende i landsbyen Jungshoved By. Sommerhusområdet 
beliggende øst for ejendommen er udpeget som byzone.  
 
Nærmeste område i henhold til Husdyrbruglovens § 6 stk. 1 punkt 2 er Lokalplan nr. 64 For landsbyen Stav-
reby. Afstanden er ca. 1.225 m.  
 
Der er ingen kumulation i forhold til lugtgener fra øvrige husdyrbrug, ud fra husdyrgodkendelsesbekendtgø-
relsens kriterier, idet der ikke forefindes øvrige større husdyrbrug (ammoniakemission > 750 kg NH3-N pr. 
år) i området indenfor 300 m fra de kritiske punkter i byzone og samlet bebyggelse og heller ikke indenfor 
100 m fra enkeltbolig. 
 
Fra husdyrbruget placeret på Bøged Strandvej 2 er afstanden til samlet bebyggelse 450 m og derfor skal der 
i henhold til Husdyrbrugloven ikke beregnes kumulation i forhold til lugt. 
 
 
Lugtkonsekvenszonen er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 1.102 m. 
 

 
Figur 5.6. Lugtberegninger fra IT-ansøgningssystemet (www.husdyrgodkendelse.dk).  
 
I Husdyrgodkendelse.dk foretages endvidere lugtberegning med resultater for både FMK-modellen og ud fra 
en standardiseret OML-beregning i henhold til Miljøstyrelsens lugtvejledning (NY-model). Beregningen fore-
tages for alle kombinationer af staldafsnit i forhold til genekategorierne.  
 
Miljøstyrelsens lugtmodel er en forenklet OML-beregning, hvor beregningerne tager udgangspunkt i standar-
diserede forhold. Ved anvendelse af OML-beregning til påvisning af at afskæringskriterie er overholdt, kan 
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ansøger foretage en egentlig konkret OML-beregning, hvor der fx indtastes konkrete oplysninger om afkaste-
nes placering, ventilationsydelse, mm. 
 
Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit B at den standardiserede spredningsbe-
regning efter OML-modellen, der er indeholdt i Miljøstyrelsens lugtmodel, på baggrund af ansøgningen kan 
erstattes af en konkret spredningsberegning efter OML-modellen. Det betyder, at hvis et af afskæringskriteri-
erne for lugt i husdyrgodkendelse.dk ikke er overholdt, har ansøger mulighed for at foretage en OML-bereg-
ning, som kan vise at genekriteriet alligevel er overholdt til det pågældende punkt4. Det er derfor muligt at 
præcisere beregningen af om lugtgenekriteriet ved en nabo, samlet bebyggelse eller byzone er overholdt 
ved at foretage en konkret OML-beregning. Det betyder, at der i den nærværende sag er mulighed for at på-
vise, at lugt til samlet bebyggelse og byzone kan overholdes ved anvendelse af OML-beregning 5. Lugt til 
enkelt bolig er overholdt i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, og derfor er der ikke 
krav om beregning til dette punkt. 
 
Som det ses af ovenstående, er lugtgenekriterierne til nærmeste enkelt beboelse overholdt. Lugtgenekriteriet 
til samlet bebyggelse og sommerhusområdet (byzone) er ikke overholdt. Der er derfor foretaget en OML-
lugtberegning for at dokumentere at afskæringskriterierne til samlet bebyggelse og sommerhusområdet er 
overholdt. 
 
Denne OML-beregning viser, at lugt overholdes.  
 
Kumulation med Lynggård Biogasanlæg 
Der er foretaget kumulationsberegning af lugtpåvirkningen til samlet bebyggelse for Lynggård Biogas ApS og 
Lynggård Svineproduktion ApS. Denne beregning viser, at lugt fra Lynggård Svineproduktion og Lynggård 
Biogasanlæg er 7 OU/m3. Det er essentielt at bemærke at lugtpåvirkning for husdyrbrug er reguleret i hus-
dyrgodkendelsesbekendtgørelsen og at genegrænsen for lugt ved samlet bebyggelse er fastsat til 7 OU/m3. 
Lugt fra virksomheder er reguleret i Miljøstyrelsens Lugtvejledning6 og her er grænsen fastsat til 5 LE/m3. 
Der er altså tale om to forskellige lovgivninger og forskellige lugtenheder.   

 
Da lugtpåvirkningen fra biogasanlæg normalt beregnes i LE/m3, er data fra biogasanlægget omregnet til 
OU/m3, for på den måde at kunne beregne kumulation.  
 
Da den gældende lugtgenekrav for begge virksomheder er overholdt, og da kumulationen af lugtpåvirknin-
gen er beregnet til maks. 7 OU/m3 vurderes det, at den samlede lugtpåvirkning til samlet bebyggelse er af 
uvæsentlig karakter og ikke vil give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af omgivelserne. Lugt til 
sommerhusområdet er beregnet til 5 OU/m3. 

Se nærmere beskrivelse i notat for OML.  

 

Vurdering 
Lugtberegninger i IT-ansøgningsskemaet viser, at afstandskravene kan overholdes for såvel nærmeste na-
bobeboelse uden landbrugspligt og byzone. Hertil viser den udarbejdede OML-lugtberegning af lugtgenekri-
terierne til samlet bebyggelse er overholdt. 
 
På den baggrund vurderes det, at det ansøgte, ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener. 
 
God staldhygiejne, renholdelse af staldareal samt renholdelse af omgivelserne på ejendommen vurderes at 
medvirke til at minimere lugtudbredelse fra husdyrbruget. 
 

 
4 https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/lugt/kumulationsbrug-i-lugtberegningen-og-oml/ 
5 https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-
godkendelser-og-tilladelser/#A3 
6 https://mst.dk/media/90025/lugtvejledningen_1985.pdf 
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 Transport 
Arbejdskørsel til og fra staldanlægget sker Bøged Strandvej og Over Lyngen. Hovedparten af transporterne 
udgøres af transporter med foder samt levering og afhentning af grise.  
 
De interne transportveje er udført i nedknust asfalt.  
 
Adgangsvejen fra Over Lyngen anvendes kun til husdyrbruget. Ved adgangsvejen fra Bøged Strandvej er 
der opstillet vejskilt, der anviser trafik til henholdsvis husdyrbruget og til Lynggård Biogas ApS. Derved er det 
kun de første 70 m af indkørslen, som er ”fællesvej”, for de to virksomheder. Transporter til Lynggård Biogas 
må kun køre ind til biogasanlægget, og de kommer derved ikke ind på de interne køreveje ved husdyrbruget.  
 
På Figur 5.7 nedenfor vises til- og frakørselsveje til staldanlægget. 
 

 
Figur 5.7. Til- og frakørselsveje til ejendommen. 
  
Nedenstående Tabel 5.6 viser en oversigt over omfanget af transporter. 
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Tabel 5.6. Transporter til og fra ejendommen.  
Art Antal transporter/år 

nudrift 
Antal transporter/år 

ansøgt 
Sopolte 52 52 
Smågrise 104 104 
Afhentning af døde dyr 104 104 
Levering af foder 146 146 
Halm 12 12 
Korn 100 100 
Kemi og handelsgødning 2 2 
Diverse transporter 
(brændstof, renovation m.m.) 

20 20 

I alt (gns.) 540 540 

 
Alle grænser for tilladelig støj i forbindelse med transport til og fra ejendommen vil blive overholdt. Eventuelle 
transportgener vil være kortvarige og kun dreje sig om enkelte dage om året. 
 
Transporter til- og fra ejendommen foregår hovedsageligt i tidsrummet 07.00-18.00, men i høstsæsonen kan 
der forekomme levering af korn og halm hele døgnet.  
 
Husdyrgødning fra ejendommen afsættes direkte til Lynggård Biogasanlæg. Herfra udbringes den afgassede 
biomasse via rørsystem til centrale beholdere.  
 
Vurdering 
Det forventes ikke at antallet af transporter vil øges i forbindelse med ansøgte. Der er estimeret ca. 540 år-
lige transporter, der primært udgøres af levering af foder og flytning/afhentning af grise. Gennemsnitligt for-
ventes ca. 2 transporter dagligt. 
 
At husdyrgødningen afsættes direkte til Lynggård Biogas ApS. Derfra udbringes den afgassede biomasse 
via rørsystem til central beliggende gyllebeholdere. Der vil være enkelt transporter med afgasset biomasse til 
udbringningsarealer der ligger længere væk fra ejendommen. At udbringningen af den afgassede biomasse 
primært foregår via rørsystem, er medvirkende til at reducere antallet af transporter fra ejendommen.  
 
Da landzone er at betragte som landbrugets erhvervsområde, må beboere af boliger i landzonen derfor ac-
ceptere visse ulemper, som kan være forbundet med at være nabo til et landbrug, som f.eks. øget trafik til og 
fra landbrugsejendommen i højsæsonen. Kørsel på ejendommen i forbindelse med den årlige høst og drift af 
markerne foregår indenfor en afgrænset periode, og er en del af det sæsonbetonede arbejde, som må ac-
cepteres ved en landbrugsbedrift. 
 
Kørsel på ejendommen i forbindelse med den daglige drift må accepteres ved en landbrugsbedrift. Kørsel 
internt på ejendommen vurderes ikke at give anledning til gener for nærmeste nabobeboelser, idet kørsler 
foregår som i nudrift i en afstand af ca. 350 m fra nærmeste nabobeboelse Over Lyngen 2.  
 
Det er ikke muligt at regulere transporter i forbindelse med husdyrbrug ud fra standen af den offentlige vej og 
evt. fremtidig nødvendig vedligeholdelse af den. Færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og hånd-
hæves af politiet. Hvis vejen er i en dårlig stand, vil det være kommunens vejmyndighed som skal se på ve-
jen. 
 
Samlet vurderes det, at transport til og fra ejendommen som følge af den ansøgte husdyrproduktion ikke vil 
medføre væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.  
 
På ovenstående baggrund vurderes det, at der ikke vil være væsentlige gener som følge af transport til og 
fra ejendommen. 
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 Støj 
Støjkilder fra landbrugsvirksomheden kan forekomme fra følgende kilder:  

• Staldanlæg (fodringsanlæg, vakuumpumper, kompressorer m.m.) og ventilationsanlæg.  
• Korntørreri. 
• Interne og eksterne transporter. 
• Ind- og udlevering af grise. 
• Levering af foder. 

 

Beskrivelse af driftsperioder 
I det omfang det er muligt, vil alle støjende aktiviteter blive lagt indenfor normal arbejdstid, som ansøger defi-
nerer som tidsrummet 06.00-20.00. Dog kan der forekomme afvigelser i forbindelse med levering og afhent-
ning af grise samt i høstsæsonen, hvor der leveres korn og halm til dyrene. Disse transporter kan forekomme 
på alle tider af døgnet.  
 
Beskrivelse af tiltag mod støj 
Ventilationsanlægget vil være i konstant drift, men støjen herfra vil være lav. Ventilationsmotorer har generelt 
et lavt støjniveau, og støj herfra vurderes at være minimal i omgivelserne. Ventilationsanlægget serviceres 
og vedligeholdes, hvilket er medvirkende til, at støj herfra er minimal. 
 
Levering af foder til fodersiloerne ved staldene sker ved indblæsning ca. 1 gang pr. uge á en times varighed 
pr. gang. Levering af foder er støjsvagt, og vil grundet den store afstand ikke give anledning til gener til omgi-
velserne. Indblæsning af foder sker kun i hverdagene imellem 07.00 til 18.00 og eventuelt lørdage i tidsrum-
met 07.00 til 14.00. Foderhåndtering sker indendørs i lukket rum, hvoraf støj herfra vil være minimal. Resten 
af tiden foregår korn/foder håndteringen indendørs/ i lukkede rørsystemer.  
 
Korntørreriet vil være i drift perioder i høstsæsonen, august - november, hvor kornet skal tørres inden det 
opbevares.   
 
Staldanlægget er et moderne anlæg og motorer fra fodringsanlæg, vakuumpumper, kompressorer m.m. er 
placeret indendørs, hvorfor støj herfra er minimal. 
 
Det forventes, at omkring 10-20 % af transporterne vil ligge uden for tidsrummet 07.00-18.00. 
 
Alle generelle krav vedrørende støj fra ejendommen vil blive overholdt. Sammenholdt med ejendommens 
placering vurderes det, at det ikke er nødvendigt med specielle tiltag for at sikre omboende mod støjgener. 
Støj søges generelt dæmpet ved valg af støjsvag teknologi. 
 
På den baggrund vurderes det, at der ikke vil være væsentlige støjgener for nabobeboelser. 
 
Vurdering 
Ved vurdering af støj fra ejendommen, vurderes der på støj fra faste tekniske installationer som f.eks. venti-
latorer, foderblander, pumper, kompressor m.v., og der vurderes på de interne og eksterne transporter. Støj i 
forbindelse med markdriften er ikke omfattet, men der skal naturligvis så vidt muligt vises hensyn ved kørsel 
forbi naboejendomme og tomgangskørsel skal undgås.  
 
De væsentligste støjkilder vurderes at være levering og afhentning af grise samt håndtering af foder. Desu-
den vil der kunne forekomme støj fra ventilation af stalden samt omrøring af gyllebeholderne. 
 
Indblæsning af foder sker ca. 1 gang ugentligt i en time. Da støjbidraget fra foderindblæsning er lavt, og da 
afstanden til de omkringboende er stor, vurderes det, at håndteringen af foder ikke vil give anledning til ge-
ner.  
 
Ventilationsanlægget serviceres jævnligt og derfor vurderes det, at husdyrbruget træffer de nødvendige for-
anstaltninger til reduktion af støjen herfra.  
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Størstedelen af alle transporter vil foregå i tidsrummet kl. 07.00-18.00. Antallet af transporter er 540 sva-
rende til ca. 2 transporter dagligt. Transporter forbi omkringboende sker via asfalteret vej, og der forventes 
derfor ikke væsentlige støjgener fra transporterne. 
 
Det vurderes at ansøgte overholder de fastsatte grænseværdier for støj til boliger i det åbne land, jf. Miljøsty-
relsens vejledning nr. 5/1984 om ”ekstern støj fra virksomheder”.  
 

 Støv 
Der kan forekomme støvgener ved den daglige håndtering af foder og halm. Al levering af korn sker til foder-
lade, og afstanden til nærmeste nabobeboelser er relativ stor. 
 
Ejendommens driftsbygninger er placeret i relativ stor afstand til de nærmeste nabobeboelser (ca. 350 me-
ter). 
 
På grund af den relativt store afstand til de nærmeste nabobeboelser vurderes det, at der ikke vil være væ-
sentlige støvgener for nabobeboelser. 
 
Vurdering 
De største kilder til støvgenerering ved den daglige drift er håndtering af foder og halm. Håndtering af foder 
og halm vurderes ikke at medføre en væsentlig påvirkning på naboerne, der ligger i relativ stor afstand til 
husdyrbrugets anlæg (>300 m) 
 
Da de interne transportveje er etableret af nedknuset asfalt og da den faktiske afstand til de nærmeste na-
boer er mere end 300 m, vurderes støv ikke at være væsentlig ved nærmeste naboer.  
 
Hertil er der rundt om ejendommen etableret skærmende beplantning, der i nogen grad vurderes at kunne 
begrænse evt. støvflugt fra ejendommen afstedkommet øvrig drift af anlægget.  
 
Transport udenfor ejendommens areal sker ad eksisterende, asfalterede vejanlæg.  
 
Det vurderes, at risikoen for støvgener ved nabobeboelser er meget begrænset både på baggrund af afstan-
den til naboer, de interne transportvejes udformning samt antallet af transporter.  
 

 Lys 
Der findes langs interne transportveje og enkelte facader traditionel facadebelysning. Lyskilderne lyser døg-
net rundt som en del af opsynet med ejendommen. Der er ikke etableret projektør eller anden kraftig belys-
ning, der vil kunne lyse op i landskabet. Der er ingen stærke generende lyskilder, som kan genere naboer. 
 
Lyset i staldene vil primært være tændt i tidsrummet kl. 06.00 til 22.00. Lyset er styret af ur og vil ikke være 
tændt om natten.  
 
Der anvendes LED belysning i staldene og hvor det til stadighed er muligt. 
 
Vurdering 
Driftsbygningens beliggenhed i forhold til nabobeboelser, er i god afstand hertil, så der ikke er tale om væ-
sentlige lyspåvirkninger på vejarealer eller hos naboejendomme.  
 
Der er som udgangspunkt ikke er natbelysning i staldene, og at der ikke er kraftig udendørsbelysning.  
 
På baggrund af ovenstående vurderes det ikke, at der ikke vil kunne forekomme fjerneffekt fra belysning fra 
ejendommen. 
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 Kemikalier 
Opbevaring af kemikalier 
Der opbevares kemikalier på ejendommen. 
Kemikalier opbevares i aflåst kemikalierum.  
 
Pesticider 
Opbevares pesticider på ejendommen. 
 
Opbevaring af olie 
Der opbevares olie i 4 tanke på ejendommen. Hver tank er 5.900 liter.  

• 1 olietank, ufarvet diesel 
• 2 olietanke til farvet diesel 
• 1 olietank til farvet diesel til stalden  

 
Der findes ydermere en spildolietank på 1.000 liter i maskinhus. 
 
Vurdering 
Det vurderes at håndtering af olie, sprøjtemidler og kemikalier på ejendommen sker efter de gældende regler 
for at forebygge forurening af jord og grundvand. 
 
Tankning af diesel sker fra en plads med fast bund, hvorfra der er afløb til olie/benzinudskiller. Derved kan 
evt. spild opsamles, og der forekommer ikke risiko for forurening af jord, overfladevand eller undergrund.  
 
Fyldning af marksprøjte og vask af sprøjteudstyr reguleres af bekendtgørelse nr. 1401 af 26.11.2018 om på-
fyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Håndtering af sprøjtemidler (på-
fyldning og vask af udstyr) sker på en støbt plads med afløb til lukket beholder, eller på arealet der skal 
sprøjtes.  
 

 Affald 
I nedenstående ses mængder af affald.  

 
Tabel 5.7. Affaldsfraktioner og mængder. 

Type Mængde Opbevaring Bortskaffelse 
Sække/emballage 10.000 L Maskinhus S – container ved foder-

lade  
Kommunal genbrugs-
station 

Blød plast, herunder 
dunke 

10.000 L Container ved foderlade. Kommunal genbrugs-
station 

Kemikalier, herunder 
tomme dunke 

Ca. 1.000 L Aflåst kemikalierum, maskinhus N Kommunal genbrugs-
station 

Spraydåser 300 stk. Maskinhus, stalden indtil genbrug Kommunal genbrugs-
station 

Tørbatterier Ca. 20 kg Biogasanlæg Kommunal genbrugs-
station 

Spildolie Ca. 800 L Maskinhus Syd Dansk Olie Genbrug 
Jern/metal Ca. 8 tons Opbevares i skrotcontainer som på 

vogn som flyttes rundt 
Præstø Produkthandel 

Lysstofrør og pære Ca. 200 stk. Maskinhus Syd Kommunal genbrugs-
station 

Olie og brændstofsfiltre Ca. 60 L Maskinhus N i forbindelse med 
spildolie 

Kommunal genbrugs-
station 

Døde dyr Afhentes 
ugentlig 

Kølebrønd DAKA  

Medicinrester og embal-
lage 

Begrænset Opbevaret i forbindelse med perso-
nalefaciliteter 

Kommunal genbrugs-
station 
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Kanyler Ca. 5 bokse I særlige beholder placeret i skabe i 
staldanlægget 

Kommunal genbrugs-
station 

 
Brandbart affald håndteres ved anvendelse af 2 stk. containere på 1.200 liter. Containerne tømmes hver uge 
og er placeret i foderladen og i maskinhus.  
 
Døde dyr 
Opbevaring og bortskaffelse af døde dyr sker i henhold til reglerne i bekendtgørelse om opbevaring af døde 
produktionsdyr (BEK nr. 558 af 01/06/2011). 
 
Døde dyr opbevares i kølebrønd på Lynggård.  
 
Bortskaffelse af affald 
Al affaldshåndtering sker i henhold til Vordingborg Kommunes affaldsregulativ. 

• Fast affald og emballage afleveres via godkendt affaldsmodtager/- transportør. 
• Eventuelle medicinrester afleveres via indsamlingsordning elle genbrugsstation. 
• Døde dyr afhentes af DAKA. 

 
 
 
Vurdering 
Husdyrbrugets affald bortskaffes i henhold til gældende regulativer og forskrifter, og at opbevaring og hånd-
tering af affald på husdyrbruget i det tilfælde foregår miljømæssigt forsvarligt. 
 
Opbevaring af døde dyr reguleres efter bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr, nr. 558 
af 01.06.2011. 
 
Al affald og kemikalier håndteres på en forsvarlig måde, der betyder, der ikke er en væsentlig forurenings-
mæssig risiko med virksomhedens affaldshåndtering. På den baggrund vurderes det, at der ikke er en risiko 
forbundet med virksomhedens affaldsproduktion og håndtering heraf. 
 

  Skadedyr 
Generel beskrivelse af skadedyr 
Generelt lægges der vægt på en hurtig og effektiv bekæmpelse af skadedyr ved konstatering af deres tilste-
deværelse. Forekomst af skadedyr forebygges blandt andet ved daglig oprydning og fjernelse af gødning og 
foderrester. Al bekæmpelse af skadedyr sker i henhold til retningslinjerne fra Skadedyrlaboratoriet, Aarhus 
Universitet. 
 
Der anvendes fluegift i kanalerne efter tømning. Det anvendes skiftende fabrikat for at undgå resistens. Der 
bruges ikke rovfluer på ejendommen, da de ikke er vurderes effektive nok.  
 
Beskrivelse af fluebekæmpelse 
I det omfang det er nødvendigt, vil der blive foretaget fluebekæmpelse i henhold til retningslinjerne fra Ska-
dedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet. 
 
Beskrivelse af rottebekæmpelse 
Hvis der opstår problemer med rotter, vil bekæmpelse ske i henhold til retningslinjerne fra Skadedyrlaborato-
riet, Aarhus Universitet.  
 
Der er på nuværende tidspunkt indgået aftale med Evers Skadedyrsservice.  
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Vurdering 
Bekæmpelse af fluer på ejendommen vurderes at skulle foretages efter de seneste retningslinjer fra Institut 
for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Ved den fornødne bekæmpelse af fluer vurderes det ansøgte ikke at 
give anledning til gener for omkringboende. Hvis virksomheden desuden holdes ryddelig herunder fri for 
spild af foder og fri for oplag af affald, vurderer vi, at der ikke er forøget risiko for opformering af rotter. Der 
stilles vilkår hertil. 
 

 Husdyrbrugets ophør 
Hvis husdyrproduktionen på ejendommen ophører, vil stalde og gødningsopbevaringsanlæg blive tømt og 
rengjort således, at produktionsanlægget afvikles miljømæssigt forsvarligt. 
 
Det betyder, at følgende vil blive foretaget: 

• Overskydende husdyrgødning i kummer og kanaler tømmes og fjernes på forsvarlig vis. 
• Staldene bliver rengjorte. 
• Inventar og andet metal afhændes til skrothandler eller lign. 
• Alt affald, der kan genbruges, leveres til genbrugsstation eller lign. 
• Affald, der ikke kan genbruges, afskaffes efter gældende regler. 

 

Ændringer i ejerforhold af produktionen og ejendommen, som vil medføre overdragelse af 
ansvar for driften og dyrene samt vedligeholdelse af ejendommen, vil meddeles til 
tilsynsmyndigheden. 
 
Hvis besætningen rammes af sygdom, håndteres dette efter gældende lovgivning.  
 

 Driftsforstyrrelser og uheld          
Af mulige driftsforstyrrelser og uheld kan nævnes: 

• Uheld med væltet gylletransport vil kunne foranledige forurening. 
 
Med henvisning til ovennævnte følger her en beskrivelse af foranstaltninger, der er truffet for at imødegå de 
nævnte uheld: 

• Såfremt der skulle ske uheld ved afhentning af gylle, ringes der til alarmcentralen og kommunens 
miljøvagt kontaktes.  

• Al gylle afhentes med gyllevogn med sugepumpe. 
 
Hvis der skulle ske uheld, kontaktes miljøvagten, og der vælges de bedste oprydnings- og forebyggelsesfor-
anstaltninger, således at gene og risiko bliver mindst mulig (gyllespild kan f.eks. opdæmmes med halmballer, 
jord og lign.). Alle medarbejdere er instrueret i at kontakte kommunens miljøvagt eller ringe 112 ved uheld. 
 
 
Vurdering 
For at mindske risikoen for forurening i forbindelse med eventuelle uheld ved tankning af 
maskiner, er der stillet vilkår om, at tankning af maskiner skal foregå på befæstet 
impermeabelt underlag. 
 
For at minimere risikoen for driftsforstyrrelser og uheld, foretages der egenkontrol på ejendommen og instal-
lationer i staldene samt af landbrugsmaskiner vedligeholdes løbende.  
 
Der er ikke direkte gødningshåndtering på ejendommen, og al gylle fra staldene pumpes direkte til biogasan-
læg. I forbindelse med pumpningen, er der for at imødekomme uheld installeret alarm, hvor ansøger og med-
arbejdere modtager alarmen telefonisk.  
 
Der vil ikke være risiko for småspild af husdyrgødning til arealer.  
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Driftsforstyrrelser, der forårsager forurening af omgivelserne vurderes at være begrænset gennem virksom-
hedens interne procedurer herunder beredskabsplan, jf. afsnit 4.1.4. Forhold som opsyn ved håndtering af 
husdyrgødning, beholderkontrol, korrekt opbevaring af kemikalier og instruktion af medarbejdere vurderes at 
medvirke til at minimere risikoen for uheld på husdyrbruget. 
 
Ved evt. uheld der kan have miljømæssige konsekvenser, skal der ringes til tlf. 114. 
 

 Egenkontrol  
Bedriftens egenkontrol består primært af det lovpligtige gødningsregnskab, produktionsopgørelser og drifts-
regnskab samt egne løbende registreringer. Forbrug af vand og el aflæses og registreres en gang årligt i for-
bindelse med årsregnskabet.  
 
De tekniske installationer og hjælpemidler kontrolleres løbende for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld. 
Der henvises i øvrigt til afsnit 6.1 vedr. ”Management”. 
 

 Alternative løsninger og 0-alternativ 
Alternative løsninger 
Der er ikke overvejet alternativer til det ansøgte, da der er tale om en fortsættelse af den nuværende husdyr-
produktion i samme driftsbygninger. Der er således tale om ansøgning om øget effektivisering og fleksibilitet 
i de eksisterende stalde. 
 
0-alternativ 
Strukturudviklingen i dansk landbrug betyder, at der kontinuerligt bliver færre, men større landbrug. De en-
kelte landbrugsvirksomheder har derfor brug for, hvis de vil overleve at udvikle mere effektive og miljøvenlige 
driftsformer. Et 0-alternativ på Over Lyngen 4 vil betyde, at der ikke sker den nødvendige udvikling med en 
løbende tilpasning af produktionsanlægget. 
 

 Samlet vurdering 
I den konkrete sag vurderes der ikke at være forhold vedrørende anden lovgivning, der skal tages hensyn til. 
 
Med hensyn til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §4 stk. 6 er der følgende konklusioner: 
 
Befolkningens og menneskers sundhed 
I miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.3 om vurdering af gener i lokalområdet, er det vurderet, at det konkrete 
projekt ikke medfører væsentlige påvirkninger med lugt, støj, støv m.m. 
 
Det vurderes endvidere at en svineproduktion som den ansøgte hverken direkte eller indirekte har påvirkning 
på befolkningens eller menneskers sundhed. 
 
Husdyrbruget efterlever de krav og vejledning, der er vedtaget i forbindelse med håndtering af smitterisikoen 
for MRSA, hvor der er krav om forskellige forebyggende foranstaltninger i staldene. Det er bl.a. fokus på 
vask af hænder flere gange dagligt, ikke tage rent tøj på i stalden, lægge arbejdstøj til vask og gå i bad efter 
end arbejdsdag i stalden. Medarbejdere har endvidere bestået obligatorisk hygiejnekursus om husdyr-
MRSA.  
 
Biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter 
I miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.5 om vurdering af ammoniakpåvirkning, er det vurderet, at det konkrete 
projekt hverken i sig selv eller i kumulation med andre husdyrbrug i lokalområdet medfører væsentlige di-
rekte eller indirekte påvirkninger af naturområder. 
 
Da bilag IV-arters yngle- og rasteområder er direkte eller indirekte afhængige af, at der ikke sker væsentlige 
tilstandsændringer af naturområder, vurderes det, at der ikke sker væsentlige påvirkninger af bilag IV-arters 
yngle- og rastområder. 
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Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima  
I miljøkonsekvensrapportens afsnit 6 er der vurderet på anvendelse af BAT. Det vurderes, at der anvendes 
BAT i tilstrækkeligt omfang på ressourceforbrug. Der er dermed redegjort for, at det konkrete projekt reduce-
rer forbruget af energi mest muligt, hvilket alt andet lige betyder et mindre klimaaftryk fra husdyrbruget. 
 
Endvidere er alle stalde, gødningskanaler, gyllerør, forbeholder og gyllebeholdere udført af tætte materialer i 
henhold til gældende forskrifter på området (landbrugets byggeblade). 
 
Der er ingen skadelige emissioner fra stoffer, der kan være giftige for omgivelserne. Som nævnt har ammo-
niakemissionen ingen væsentlige virkninger på naturområder i omgivelserne. 
 
Desuden er der i miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.3.1 redegjort for, at alle lugtgenekriterier er overholdt. 
 
På den baggrund vurderes det, at det konkrete projekt ikke medfører direkte eller indirekte påvirkninger af 
jordarealer, jordbund, vand, luft eller klima.   
 
Materielle goder, kulturarv og landskabet 
I miljøkonsekvensrapportens afsnit 5.1.1., 5.2, 5.3 og 5.5 er det vurderet, at det konkrete projekt ikke medfø-
rer væsentlige påvirkninger af landskabet. Desuden der er ingen væsentlige påvirkninger af kulturarv og ma-
terielle goder. 
 
På den baggrund vurderes det, at det konkrete projekt ikke medfører direkte eller indirekte påvirkninger af 
materielle goder, kulturarv eller landskabet.   
 
Samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter nr. 1-4 
Det vurderes, at der ikke er væsentlige direkte eller indirekte virkninger som følge af et samspil imellem de 
enkelte faktorer under punkterne 1-4. 
 
Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af faktorerne efter nr. 1-5. 
I miljøkonsekvensrapportens afsnit 7, er der redegjort for eventuelle uheld og risici. Det er vurderet, at den 
største risiko for ulykker eller katastrofer er gylleudslip. 
 
I miljøkonsekvensrapportens afsnit 7 er der redegjort for de foranstaltninger, der skal minimere eventuelle 
uheld, og hvordan der skal reageres, hvis et uheld skulle opstå. 
 
På den baggrund vurderes det, at sårbarheden i forhold til punkterne 1-5 er tilgodeset i tilstrækkeligt omfang. 
 
Det vurderes således, at der ikke er væsentlige risici i forbindelse med ulykker og katastrofer. 
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Nr. Staldafsnit/anlæg Dyretype Produktions-

areal 

Staldsystem 

R Eksisterende stald Søer, golde og drægtige 472 m2 Løsgående, delvis spaltegulv* 

S Eksisterende stald S Smågrise 582 m2 Toklimastald, delvis spaltegulv  

Æ Klima container Æ Smågrise 53 m2 Toklimastald, delvis spaltegulv  

M Klima container M Smågrise 36 m2 Toklimastald, delvis spaltegulv 

L Stald L smågrise +  
ny farestald 

Smågrise 770 m2 Toklimastald, delvis spaltegulv 

Søer, diegivende 356 m2 Kassestier, delvis spaltegulv 

C Stald C Søer, golde og drægtige 215 m2 Individuel opstaldning, delvis 
spaltegulv  

E Stald E Søer, golde og drægtige 509 m2 Individuel opstaldning, delvis 
spaltegulv  

G Stald G Søer, golde og drægtige 503 m2 Løsgående, delvis spaltegulv* 

H Stald H Søer, diegivende 702 m2 Kassestier, delvis spalte-
gulv** 

I Stald I Søer, diegivende 186 m2 Kassestier, delvis spalte-
gulv** 

J Stald J Søer, diegivende 386 m2 Kassestier, delvis spaltegulv 

K Stald K Søer, diegivende 450 m2 Kassestier, delvis spalte-
gulv** 

O Stald O Søer, diegivende 172 m2 Kassestier, delvis spalte-
gulv** 

Q1 Stald Q1 Søer, golde og drægtige 251 m2 Løsgående, delvis spaltegulv 

Q Stald Q Søer, golde og drægtige 838 m2 Løsgående, delvis spaltegulv* 

Q2 Stald Q2 Søer, golde og drægtige 224 m2 Løsgående, delvis spaltegulv* 

B Sygestald Søer, golde og drægtige 49 m2 Løsgående, dybstrøelse 

Syge-
stald G 

Stald mellem G og E Søer, golde og drægtige 134 m2 Løsgående, dybstrøelse 

     

 I alt  6.889 m2  

 

Nr. Anlæg 

1 Kontor- og mandskabsfaciliteter 
2 Foderlade 
3 Fodersilo 

4 Lade og garage 
5 Lade og garage 

6  Vaskeplads 
7 Maskinhuse (Nord, Øst og Syd) 
8 Varmecentral 

9 Olietanke 
10 Lade 
11 Gl. Ensilageplads  

12 Halmlade 
13 Værksted 
14 Korntørring 

15  Døde dyr 
G1 Gyllebeholder, 1.600 m3 
G2 Gyllebeholder, 2.000 m3 

G3 Gyllebeholder, 1.000 m3 
Blå prik Ud- og indlevering af grise 

Grøn prik Pumpebrønde 
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 Produktionsareal og stalde, Peder Andersen 
 

Stald   Meter  Meter  Produktionsareal, m2  
Stald C  8,75 24,60 215,25 

Stald E 49,92 7,51 508,75 

Stald B 9,7 5,1 49,47 

Stald G - delt i to rum 30,19 21,05 501,74 

Stald G - Sygestald, mellem bygning G og E 30,4 4,4 133,76 

Stald H (rum 1) 16,27 12,56 204,35 

 Stald H (rum 2)  16,27 12,60 205,00 

 Stald H (rum 3)  16,27 9,00 146,43 

Stald H (rum 4) 16,27 9,00 146,43 

Stald I  13,30 14,00 186,20 

Stald J (J1) 14,61 11,01 160,86 

Stald J (J2) 14,61 4,86 71,00 

Stald J (J3) 14,61 4,82 70,42 

Stald J (J4) 8,67 9,62 83,41 

Stald K (K1) 10,92 10,54 115,10 

Stald K (K2) 10,81 10,51 113,61 

Stald K (K3) 10,80 10,25 110,70 

Stald K (K4) 10,81 10,25 110,80 
Stald L (L3) 15,00 11,75 176,25 
Stald L (L4) 14,00 13,96 195,44 
Stald L (L5) 15,06 13,99 210,69 
Stald L (L6) 15,15 12,36 187,25 

Stald L (L14) 15,15 11,77 178,32 

Stald L (L15) 15,10 11,77 177,73 



 43 
 

Stald R (rum 1) 10,88 10,88 118,37 

Stald R (rum 2) 10,86 10,88 118,16 

Stald R (rum 3) 10,84 10,88 117,94 

Stald R (rum 4) 10,83 10,88 117,83 

Stald S (Multi) 19,56 11,35 222,01 

Stald S (Multi) 14,76 4,20 61,99 

Stald S (Multi) 14,76 1,50 22,14 

Stald S (Multi) 19,56 14,10 275,80 

Klima Æ (Æ1) 7,75 3,42 26,51 

Klima Æ (Æ2) 7,75 3,42 26,51 

Klima M 10,67 3,41 36,49 

Stald O  17,56 9,77 171,56 

Stald Q (5) 27,5 10,23 281,33 
Stald Q (6) 18,75 10,23 191,81 
Stald Q (4) 35,7 10,23 365,21 

Stald Q1 22,4 11,20 250,88 

Stald Q2 21,92 10,23 224,24 
      6887,72 
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 Beredskabsplan 
 

Beredskabsplan 
 

for 
 

Lynggård 
Over Lyngen 4 
4720 Præstø 

 
 
 
 

Indholdsfortegnelse:  
 
Telefonnumre    Side 4 
     
Brand- og evakuering    Side 5  
 
Overløb af gylle    Side 6 
 
Kemikalie- og oliespild    Side 7 
 
Stophaner/hovedafbrydere    Side 8 
 
Strømsvigt     Side 9 
 
Transport af bekæmpelsesmidler   Side 10 
 
Bilag A og 1 kort over ejendommen   Side 11 og 12 
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Bilag B 1 og B 2 kort over udløbspunkter fra dræn til vandløb.  Side 13 og 14 
 
    
 
 
Udarbejdet af: Peder Andersen. 
 
 
 
 
 
 
Beredskabsplanen skal opdateres årligt. Denne plan er opdateret: 
 
 
Dato ____2015.01.18______  Underskrift ____Peder Andersen. 
Dato ____2016.02.21 __  Underskrift ____Peder Andersen____________________ 
 
Dato ____2017.02.03._____   Underskrift ____Peder Andersen__________________ 
 
Dato ____2018.09.01.______Underskrift _____Peder Andersen___________________ 
 
Dato ____2018.09.05._____  Underskrift _____Peder Andersen___________________ 
 
Dato ____2019.04.10.____    Underskrift _____Peder Andersen__________________ 
 
Dato ___________________  Underskrift ________________________ 
 
Dato ___________________  Underskrift ________________________ 
 
Dato ___________________  Underskrift ________________________ 
 
Dato ___________________  Underskrift ________________________ 
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Denne beredskabsplan er udarbejdet som en del af ejendommens miljøgodkendelse med det formål at stoppe og begrænse evt. uheld 
med konsekvenser for det omgivne miljø. 
 
Planens indhold skal være kendt af gårdens ansatte mm. og udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, foru-
reninger, brand, ol. 
 
Beredskabsplanen revideres/kontrolleres mindst 1. gang om året og skal være let tilgængelig og synlig. Beredskabsplanen findes i rød 
miljømappe mappe på kontoret .. 
 
Kopi af beredskabsplanen findes i mappe i staldens og markens frokoststuer, samt på kontoret på biogasanlægget. 
 
Kort materiale. 
 
Bagerst er der et oversigtskort over ejendommen mm. (Bilag A) med angivelse af: 
 

Drikkevandsboringer/brønde   
- Kemikalielager  
- Dieseltanke og olietanke  
- Slukningsmateriel og åndedrætsværn 
- Trykflasker svejseanlæg  

 
Bilag 1. 
 

-  Svovlsyre til forsuring 
- Smøreolietanke 
- Spildolietanke. 

 
Bilag B1 og B2 
 

- Drænafløb.  
 
Husk 
 
Ved store uheld ring altid 1-1-2, ved mindre uheld ring altid til miljømyndighederne. Er man i tvivl ring 1-1-2. 
 
Efter brand mm. tag kontakt med miljømyndighederne med hensyn til genopbygning af stald mm. 
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Telefonnumre 
 
 
 

Nærmeste telefon står i kontoret og har nr. 55 99 95 41. – Brug jeres mobiltelefoner. 
 
 
 
 
 
 
Miljømyndighed  kontaktes på telefon 114 dag og nat 
 
Falck  kontaktes på telefon 70102030 Kl.6.00 – 23.00 ellers 114 
 
Brandvæsen  kontaktes på telefon 114 dag og nat 
 
Lægevagt  kontaktes på telefon 70150700 – Akuttelefon 70150708 
 
Tandlægevagt kontaktes på telefon 70223530 
 
Landbocenteret kontaktes på telefon 63155400   
 
Dyrlæge  kontaktes på telefon 40419188 – 51512533 -98512988 
 
Foderstofforretning kontaktes på telefon 76207979 
 
Elektriker  kontaktes på telefon 51397019 - 51397000 - 55370200 
 
Smeden  kontaktes på telefon 55985099 
 
VVS  kontaktes på telefon 55340804 - 40940804 
 
Ventilationsfirma kontaktes på telefon 52135510- 72175555 
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Brand- og evakueringsinstruks 
 

 
 
Ved brand der ikke kan slukkes ved egen hjælp. 
 
Tilkald brandvæsenet – RING 1-1-2 – oplys: 
 
 
Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra 
 
Hvad er der sket og at det er en gårdbrand 
 
Er der tilskadekomne – hvor mange –  
 
Er dyrene kommet ud – art og antal der evt. er fanget 
 
 
 
Kontakt Peder Andersen på telefon 22 22 23 46/55 99 956 41 
 
 
Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er muligt og forsvarligt, herunder fjernelse og evakuering af dyr, olie, trykflasker, gødning 
og kemikalier. 
 
Placering af slukningsmateriel er angivet på oversigtskortet. 
 
Hvis det ikke er muligt at slukke branden – forsøg at begrænse den ved lukning af døre og vinduer. 
 
Modtag brandvæsenet og udlever denne mappe sammen med kortmaterialet. 
 
 
 
Oplys endvidere: 
 
Evt. tilskadekomne eller dyr der ikke er reddet i sikkerhed. 
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Hvor det brænder 
 
Brandens omfang 
 
Hvor der er adgangsveje. 
 
 
 
På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen: 
 
_Pulverslukkere placeret som skitseret på bilag A. 2” vandskanger i telt v. biogasanlæg. Brandhane i rum mellem `”Fedttank” 1 og 2. 
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Overløb af Gylle 
 

Instruks 
 

Ved større overløb af gylle eller ved brud på gylletanken – RING 1-1-4. 
 
 
 
Oplys: 
 
 
Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra 
 
Hvad der er sket og hvor meget der er løbet ud 
 
Om der er risiko for forurening af vandløb, eller drikkevandsboring. 
 
 
 
Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne 
 
 
Kontakt ejeren Peder Andersen på telefon 22 22 23 46 
 
Kontakt miljømyndighederne ved telefon 114 
 
Forsøg opdæmning for at undgå, at gylle løber til drænbrønde. 
 
Opdæmningen kan evt. foretages med jord, halmballer ol. afhængig af mængden af gylle. Er gyllen løbet til dræn skal der stoppes i dræn-
brønde og evt. også i drænbrønd i mosen. 
 
 
Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe med sammen med kortmaterialet. 
 
På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen: 
Rendegraver og teleskoblæsser 
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Kemikalie- og oliespild 
 

Instruks 
 

Ved større overløb af kemikalier og olie – RING 1-1-2 – oplys: 
 
 
Navn, adressen og telefonnummer der ringes fra 
 
Hvad der er sket, hvad og hvor meget der er løbet ud 
 
Om der er risiko for forurening af vandløb, drikkevand 
 
 
 
Ved mindre spild kontaktes kun miljømyndighederne. 
 
Kontakt ejeren Peder Andersen på telefon 22 22 23 46 
 
Kontakt miljømyndighederne ved telefon: 114 
 
Forsøg opdæmning for at undgå, at det løber til drænbrønde. 
 
Opdæmningen kan evt. foretages med jord, halmballer ol. afhængig af mængden og art. Er f.eks. olie løbet til dræn blokeres brøndene. 
Husk gennemløbsbrønden i mosen. 
 
 
Modtag brandvæsenet/miljømyndighederne og udlever denne mappe med sammen med kortmaterialet. 
 
 
På ejendommen findes der følgende materiel, som evt. kan anvendes for at afhjælpe situationen: 
 
Rendegraver og teleskop læsser. 
I kemikalierummet findes kattegrus. 
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Stophaner/hovedafbrydere 
 

Afbrydere til diverse pumper, anlæg, strømafbryder m.v. skal ligeledes noteres på kortet over ejendommen. 
 
 
 
Vand 
 
Hovedhane sidder i fodercentralen i brønd ved udfodringstank til drægtige søer. 
 
 
 
 
 
Elektricitet 
 
Hovedafbryder sidder biogaskontrolrummet. 
 
El-tavle sidder ved døren til udlevering af døde grise. 
 
Nye sikringer opbevares i materialerum ved kontoret. 
 
 
Der bruges automatsikringer. 
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Strømsvigt 
Instruks 

 
 
Vurder om dyr vil lide under træk fra nødpluk eller varme. 
 
Tjek alle stalde og se, om nødplukket er åben. 
 
Begræns trækgener og varmeudvikling (overbrusning). 
 
Kontrollér at der ikke sker forurening som følge af manglende strøm til pumper ol. 
 
 
 
 
Ved strømsvigt på over ca. 2 timer, ring til SeasNVE og forhør om varigheden af udfaldet. Telefonnummer 70292929 
 
Eventuelt iværksæt opstart af nødstrømsgenerator. 
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Transport af bekæmpelsesmidler 

 
Sørg for sikker transport af kemikalier til ejendommen og mellem ejendom og marker. 
 
Bekæmpelsesmidler skal under transport være sikret mod stød og uheld. En lukket tæt plastkasse (eks. en køleboks) er velegnet. 
 
Medbring en spand/sæk med fint savsmuld til opsugning af spildt middel samt en skovl og f.eks. plasticposer/plastspand til en hurtig ind-
sats. Uanset koncentrationen kan et spild på mindre end ca. 2 liter med en hurtig indsats fjernes fra jorden. 
 
Medbring altid en mobiltelefon således at det er muligt at hurtigst at tilkalde hjælp ved uheld. 
 
Hvor der arbejdes med bekæmpelsesmidler, skal der være førstehjælpsudstyr og øjenskyllemiddel til rådighed. 
 
Meget giftige bekæmpelsesmidler skal overalt opbevares forsvarligt under lås. Øvrige bekæmpelsesmidler skal opbevares forsvarligt. For 
alle midler gælder, at de opbevares utilgængelige for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer m.v. 
 
Derudover gælder følgende: 
 

• Kemikalierummet skal være godt ventileret, tørt og frostfrot med god belysning. 
• Der skal findes et sugende materiale f.eks. savsmuld/kattegrus til opsamling af spild. 
• Døre skal være forsynet med en støbt kant, der kan tilbageholde eventuelt spild. 
• Gulve skal være tætte og uden afløb. 
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11.3 DRÆN 

 

Figur 1 Vordingborg kommunes dræntegning på luftfoto. Indtegnet ud fra oplysninger fra ansøger gennem tiden. 



 

Figur 2 Ansøgers drænkort indsendt i  forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse. 



11.4 PUMPELEDNINGER TIL GYLLE 
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11.5 OVERSIGT OVER BEMÆRKNINGER I FORANNONCERING  

 
 

1. Modtaget på mail 27-08-2019 
 
Hej Julie, 

 

Bare det ikke kommer til at lugte mere end det gør nu.  

 

Vi har modtaget klager fra lejere af vores sommerhus på grund af gylle lugt.  

 

Hvis vi havde vidst det inden vi købte sommerhuset i år, havde vi ikke investeret i det område.  

 

Interessant er det at vi i går modtog et brev fra Vordingborg kommune angående turismeudvikling af 

feriehusområder i kommunen, men det konflikter bare med en yderligere udvidelse af svinefarmen.  

Mere lugt, mere lort på marker og veje ned mod sommerhusområdet.  

 

Det hænger simpelthen ikke sammen.  

 

Med venlig hilsen 

 

Sally og Leif Pehrson  

Svalevej 11 

4720 Præstø  

 
 

2. Modtaget på mail 27-08-2019 
 

Tak for orienteringen, vi ønsker det fulde materiale tilsendt. 
 
Vi ønsker desuden en oversigt over alle tidligere miljøgodkendelser fra og med 1991 med 
oplysning om produktionsareal, tilladt produktion og gylleopbevaringskapacitet samt henvisning til 
fuld dokumentation af disse miljøgodkendelser. 
 
Med venlig hilsen  
Jungshoved Lokalråd 
 
 
Start på videresendt besked: 

Fra: Julie Birk Christiansen <juch@vordingborg.dk> 
Dato: 27. august 2019 kl. 14.09.01 CEST 
Til:  
Emne: Orientering om ansøgning om miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven på Over 
Lyngen 4 
Kære foreninger på Jungshoved 
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Se vedhæftede brev. I brevet kan I læse at I modtager dette fordi kommunen skal informere 
offentligheden og de som kan have en individuel og væsentlig interesse i sagen, samt alle inden 
for lugtkonsekvensområdet om den indkommende ansøgning på husdyrbruget Over lyngen 4, 
4720 Præstø. 
Bemærkninger til ansøgningen eller anmodninger om det fulde materiale skal sendes til 
Landbrug@vordinborg.dk 
Venlig hilsen 
 
Julie Birk Christiansen  
Miljømedarbejder 
 
Telefon: 55 36 24 77 
Mobil: 24 79 29 78 
juch@vordingborg.dk 

Afdeling for Byg, Land 
og Miljø  
Østergårdstræde 1A 
4772 Langebæk 
tekpost@vordingborg.dk 

 

 

Vordingborg Kommune  
Valdemarsgade 43 
4760 Vordingborg  

• Kommunes svar af 28-08-2019 

Kære Jungshoved Lokalråd 

 

Hermed vedsendes det samlede ansøgningsmateriale modtaget hos kommunen. Jeg opfatter jeres 

anmodning om oversigt om tidligere miljøgodkendelser som en aktindsigt, omfattet af reglerne for 

aktindsigt som i kan læse om her: https://vordingborg.dk/kommunen/aktindsigt 

Jeg vil dog gerne have en udspecificering hvad i mener med fuld dokumentation af disse 

miljøgodkendelser ønsker i alle dokumenter i godkendelsessagerne(der er utrolig mange) skemaer fra 

det digitale ansøgningssystem eller ønsker i kapacitetsopbevarings beregninger? 

 

I miljøkonsekvensrapporten i ansøgnings materialet s. 8 kan i se en opgørelse over gødningsproduktion, 

opbevaringskapacitet og gødningshåndtering i ansøgt drift som ansøgers konsulent beskriver det.   

 

I kan ikke få oplysninger om produktionsareal i tidligere afgørelser, da der ikke er fastlagt 

produktionsareal i de tidligere tilladelser/godkendelser, da de var baseret på regulering efter antal 

dyreenheder der ophørte pr. 1. august 2017.  De nuværende model til miljøregulering af husdyrbrug 

benævnes stipladsmodellen.  Overordnet set er der i den nye reguleringen ikke længere tilladelse til et 

antal dyr eller dyreenheder men i produktionsareal som er det areal hvor dyrene kan gå i stalden og 

afsætte gødning. I kan læse mere om husdyrlovgivningen på miljøstyrelsens vejledningsside på 

https://husdyrvejledning.mst.dk/ Hvor mange dyr der indsættes på det pågældende areal fastsættes af 

dyrevældfærdskravene men emissionerne(som lugt og ammoniak) fra arealerne er baseret på den 

maksimale belægning af dyr - altså en worst case.  

 

 

Venlig hilsen 
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Julie Birk Christiansen 

Miljømedarbejder 

 

Telefon: 55 36 24 77 

Mobil: 24 79 29 78 

juch@vordingborg.dk 

 

 

3. Modtaget på mail 01-09-2019 

Til Julie Birk Christiansen (eller rette vedkommende) 

Bemærkninger til Sagsnr.: 19/16979 

Jeg syntes det er bekymrende og ønsker ikke at der sker udvidelse af svineproduktionen på Lynggården. 

Dette er pga. de lugtgener, der allerede er når man som jeg bor i nærområdet. 

 
Med venlig hilsen / Best regards,  

 

 
 

 

 

 

 

4. Modtaget på mail 01-09-2019 

Til: Vordingborg Kommune, Afdeling for Byg Land og Miljø, Att: Julie Birk Christiansen 

 

Vedr sagsnr 19/16979 – Doknr 154368/19 – miljøgodkendelse for Lynggård Svineproduktion ApS 

Vi har modtaget jeres naboorientering af 27-08-2019 og der melder sig nogle spørgsmål som vi 
gerne vil have besvaret: 

1) Ansøgningen omhandler et udvidet produktionsareal på 5.353 m2. Det nævnes at dette foregår i 
eksisterende staldbygninger der ikke undergår bygningsmæssige ændringer. 

Men der nævnes intet om hvor mange flere søer og grise denne udvidelse vil understøtte. Den 
nuværende tilladte produktion er på 1.770 søer og 41.420 grise.  

Hvor mange flere søer/grise gives der tilladelse til at producere på de ekstra 5.353 m2 ? 
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Hvis produktionen udvides, hvor meget mere gylle vil dette udvikle, og hvilke andre påvirkninger af 
miljøet vil det medføre ? 

Hvis produktionen er uændret, hvad skal de ekstra 5.353 m2 så bruges til ?  

2) Der nævnes at der på ejendommen er tre gyllebeholdere med teltoverdækning.  

Taget i betragtning at der er eksisterende lugtgener, ville det være ønskeligt at disse blev afdækket 
med et materiale der kunne inddæmme lugt. Er det muligt ? 

3) På den modsatte side af Bøged Strandvej (øst for gården) er der også en stor stald og en 
gylletank – hvorfor er denne installation ikke inkluderet i oversigten og beregningen ? 

I nævner at vi kan modtage yderligere ansøgningsmateriale.  

Det vil vi gerne have tilsendt sammen med svar på ovenstående. 

På forhånd tak og med venlig hilsen 

På vegne af Grundejerforeningen Jungshoved Søpark – www.jh-s.dk 

Kim Mortensen (bestyrelsesmedlem) 

Flintevænget 30, 2640 Hedehusene, tlf nummer, mail slettet GDPR       

Sommerhus adresse: Bogfinkevej 13 og Svalevej 14, Præstø 

Denne tekst er også vedhængt som PDF såfremt dette gør jeres arkivering nemmere. 

5. Modtaget på mail 02-09-2021 

Hej Julie, tak for hurtigt svar som vi vil nærlæse 
Vedr punkt 3 så tænker vi på stalden nord for området (jeg fik vist retningen forkert første gang ) 
Se vedhængt google billede 
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Med venlig hilsen 
Kim Mortensen 
Flintevaenget 30 
2640 Hedehusene, Denmark 
 
> Den 2. sep. 2019 kl. 11.52 skrev Julie Birk Christiansen : 
>  
> Kære Grundejerforeningen Jungshoved Søpark ved Kim Mortensen 
>  
> Hermed vedhæftes det fulde ansøgnings materiale fra ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget på 
Over lyngen 4. 
> Vedrørende jeres spørgsmål har i nok lidt behov for lidt grund info: 
> Den nuværende model til miljøregulering af husdyrbrug benævnes stipladsmodellen hvilket indtrådte pr. 1-
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08-2017 tidligere regulering gik på antal dyr og dyreenheder. Overordnet set er der i den nye reguleringen 
ikke længere tilladelse til et antal dyr eller dyreenheder, men i produktionsareal som er det areal hvor dyrene 
kan gå i stalden og afsætte gødning. I kan læse mere om husdyrlovgivningen på miljøstyrelsens 
vejledningsside på https://husdyrvejledning.mst.dk/ 
> Hvor mange dyr der indsættes på det pågældende areal fastsættes af dyrevældfærdskravene men 
emissionerne(som lugt og ammoniak) fra arealerne er baseret på den maksimale belægning af dyr - altså en 
worst case. For svin giver det nogle mindre muligheder for fleksibilitet eksempel i vægten på de smågrise der 
sælges når man bliver reguleret efter produktionsarealer i stedet for antal dyr. Kommunen har dog behov for 
at vide hvor mange dyr der er på ejendommen for at vide om der er opbevaringskapacitet nok til 
husdyrgødningen. Derfor kan i miljøkonsekvensrapporten se den forventede produktion i antal dyr under 
opbevaringsberegningerne på side 8.  
>  
> 1) Der er ikke tale om ekstra 5353 m2 - de ansøgte arealer er allerede i nudrift i anvendelse til stald.  
>  
> 2) Lugtgenerne fra gylleoplag kan ikke mindskes yderligere ved anvendelse af teltdug. Generelt set lugter 
oplagret gylle også i mindre grad end stalde da gyllen her danner et flydelag. 
>  
> 3) Mener i ejendommen Bøged Standvej 3 eller ejendommen Over lyngen 14? Begge ejendomme er også 
ejet af Peder Andersen  
> Lovgivningsmæssigt er det sådan at hvis ejendommen er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet 
med et andet husdyrbrug skal ansøgningen omfatte begge husdyrbrug efter § 16 c i Lov om husdyrbrug og 
anvendelse af gødning m.v. nr. 1572 af 20. december 2006 med seneste ændringer i 
lovbekendtgørelse(LBK) nr. 520 af 1. maj 2019(Husdyrbrugloven)  
>  
> I må gerne uddybe jeres spørgsmål hvis i ønsker et svar på nr. 3 
>  
>  
>  
>  
> Venlig hilsen 
>  
> Julie Birk Christiansen 
> Miljømedarbejder 
>  
> Telefon: 55 36 24 77 
> Mobil: 24 79 29 78 
> juch@vordingborg.dk 
>  
>  
> [Afdeling for Land og Miljø] 
>  
> Afdeling for Byg, Land og Miljø 
> Østergårdstræde 1A 
> 4772 Langebæk 
> tekpost@vordingborg.dk 
> 
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6. Modtaget på mail 08-09-2021 

 
Kære Julie Birk Christiansen 

 
Vi har modtaget dit brev af 27/8 2019 med naboorientering vedr. ændrede forhold på Lynggårdens 
Svineproduktion, som ligger tæt på vores sommerhus. 
 
Jeg har læst brevet et par gange, og det står mig ikke klart hvad det egentlig er vi orienteres om. 
Jeg kan ikke af brevet udlede hvad det er for ændringer svineproduktionen ønsker at foretage, i 
forhold til eksisterende forhold, og hvilke konsekvenser vi kan forvente. Er det tale om en udvidelse 
på 5.353 kvm? Er det reelt en godkendelse af eksisterende forhold? Hvis der udvides med øget 
svineproduktion i eksisterende stal, hvad er disse stalle så anvendt til i dag? 
 
Ud over ovenstående tvivl er der i dit brev beskrevet et meget landbrugsteknisk projekt, som jeg, 
som lægmand, meget vanskeligt kan vurdere, og vi kan derfor reelt ikke forholde sig til 
orienteringen. 
 
På den baggrund vil jeg gerne bede om supplerende information om: 

1) Hvordan det som Lynggården ønsker godkendelse til adskiller sig fra eksisterende forhold, 
og 

2) Hvordan ændringen kan forventes at påvirke os som naboer. 
 
Med venlig hilsen 
Rasmus Juul-Nyholm 
Adm. direktør 
 
Cobblestone A/S 
Gl. Køge Landevej 57, 3, 2500 Valby 
Postadresse: Postboks 453, 2500 Valby 
Tlf.: 70 22 22 15 - Direkte tlf.: Nr. slettet GDPR       
 
mail slettet GDPR       
www.cobblestone.dk 
 

• Kommunens Svar af 11-09-2019 
 

Kære Rasmus Juul-Nyholm 

 

Du har modtaget orienteringen om ansøgning om miljøgodkendelse fordi godkendelser af denne størrelse 

er omfattet af en udvidedet offentlighedsprocedure som indebærer bl.a. krav om tidlig offentlig 

annoncering af ansøgningen med henblik på, at offentligheden og berørte myndigheder tidligt i 

beslutningsproceduren får kendskab til sagen og kan komme med bemærkninger, ideer, emner m.v., som 

ansøgeren kan bruge i det evt. videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten m.v., og herunder overveje 

alternativer og adressere de bekymringer og problemstillinger, som offentligheden måtte have. 
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Jeg har hertil vedlagt ansøgers miljøkonsekvensrapport hvor de forventede effekter er beskrevet. Gården 

bliver ikke større og de ansøgte produktionsareal anvendes allerede nu til svinestalde. Ved denne 

ansøgning ønsker ansøger at overgå til en ny regulering af tilladt produktion. Tidligere regulering gik på 

antal dyr og dyreenheder hvor der i den nye overordnet set ikke længere tilladelse til et antal dyr eller 

dyreenheder, men i produktionsareal som er det areal hvor dyrene kan gå i stalden og afsætte gødning. Du 

kan læse mere om husdyrlovgivningen på miljøstyrelsens vejledningsside på 

https://husdyrvejledning.mst.dk/ Hvor mange dyr der indsættes på det pågældende areal fastsættes af 

dyrevældfærdskravene men emissionerne(som lugt og ammoniak) fra arealerne er baseret på den 

maksimale belægning af dyr - altså en worst case. For svin giver det nogle mindre muligheder for 

fleksibilitet eksempel i vægten på de smågrise der sælges når man bliver reguleret efter produktionsarealer 

i stedet for antal dyr.  

 
Jeg håber dette giver svar på dine spørgsmål.  
 
Venlig hilsen 
 
Julie Birk Christiansen 
Miljømedarbejder 
 
Telefon: 55 36 24 77 
Mobil: 24 79 29 78 
juch@vordingborg.dk 

 

 
 

7. Modtaget på mail 09-09-2019 
Sagsnr.19/1697 

Dok.nr.154368/19  
 
Til Julie Birk Christensen 
 
 
Vi har modtaget et brev angående lugtgener fra svinefarmen Lynggården Over Lyngen 4. 
 
Det er et uforståeligt brev da gården ikke bliver større men skal miljøgodkendes. 
 
Vi kan kun sige at der er mange lugtgener i dag. Desværre er det også på mange forskellige 
 
Tidspunkter, så vi nogle gange ikke engang kan spise vores mad udendørs. 
 
Problemerne betyder også at husene i området er svære at få solgt og værdien på husene er 
faldet. 
 
Der er også store problemer med tung transportkørsel, så vejene er i dårlig stand. 
 
Vi har desværre også været ude for farlige situationer ved udkørsel fra gården med de store 
køretøjer 
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da de ikke tager fornøden hensyn. 
 
 
Venlig hilsen Lis og Richard Olsen Bogfinkevej 17 Præstø 
 
 

8. Modtaget på mail 26-0-2019 
 
Meget bekymrende med udvidelsen på Over lyngen, i forvejen belastende lugtgener( specielt ved 
ugunstig vindretning). Forundring over at ejer nok engang ignorere den skrøbelige natur omkring 
bedriften. 
Venligst Jens Videbech 
Bønsvigvej 16, Jungshoved  
 



Notat - opdateret

Emne
Projekt: OML-beregning for Lynggård Svineproduktion Udfærdiget af: Tine Zimmermann

Projektnummer: 60.7000.11 Dato: 15. december 2020

Projektleder: Tine Zimmermann

1. Indledning
Der er foretaget beregninger af koncentrationen af lugt i omgivelserne for 
husdyrproduktionen på landbrugsejendommen Lynggård, beliggende Over Lyngen 4, 
Præstø i Vordingborg Kommune. OML-beregningen er foretaget som dokumentation for, at 
den ansøgte produktion overholder lugtgenekravet til samlet bebyggelse.  
Dette notat beskriver de forudsætninger, herunder produktionsforhold mv., der indgår i 
beregningerne samt resultaterne af beregningerne. 

Udskrift fra beregningsmodulet er vedlagt som bilag. Beregningerne tager afsæt i skema 
211.173 i www.husdyrgodkendelse.dk. 

1.1. Baggrund for OML-beregningen

I ansøgning om § 16a stk. 2 miljøgodkendelse for ejendommen Lynggård, Over Lyngen 4, 
Præstø er lugt til nærmeste samlede bebyggelse og sommerhusområdet (byzone) ikke 
overholdt i www.husdyrgodkendelse.dk. 

Figur 1: Resultat af lugt fra www.husdyrgodkendelse.dk.

Nærmeste samlet bebyggelse, er boligen Jungshovedvej 66, der registeret som 
sommerhus. Ifølge ejeren skal det blot rives ned. Reelt er nærmeste samlet bebyggelse 
derfor Jungshovedvej 64. Der er beregnet lugt til begge ejendomme.
Lugtgenekravet til sommerhusområdet, Bønsvig Strand, øst for ejendommen er ikke 
overholdt.
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OML-beregningen tager afsæt i et samlet produktionsareal på 6.889 m2, fordelt på 
forskellige staldafsnit til søer og smågrise. I forbindelse med ansøgningen udvides 
dyreholdet i eksisterende stald, men der etableres ingen nye stalde og 
gødningsopbevaringsanlæg.

Der er i forbindelse med ansøgning om § 16a stk. 2 miljøgodkendelse indsendt et skema i 
www.husdyrgodkendelse.dk, med skema nr. 211.173.

Den deraf følgende udvidelse af produktionen overholder som nævnt ikke lugtgenekravet 
beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk til samlet bebyggelse, hvortil der er et
lugtgenekravet på 7 OU/m3. Formålet med OML-beregningen er således at vise, at 
genekriteriet for samlet bebyggelse er overholdt. 

1.1.1. Receptorpunkter 

Nærmeste samlede bebyggelse ligger i følgende afstand og retning. Afstanden er angivet 
fra beregningens centrum. 

· Nordvest: afstand ca. 490 m, retning 310-320°. 

· Nordvest, afstand ca. 509 m, retning 310-320°.

· Øst: Afstand ca. 873 m, retning 110-110º.

2. Produktion og datagrundlag
Tabel 1: Oversigt over afkast, bygningshøjder mv.

Stald
Bygnings-
højdemeter 

v/kip

Afkast
højde, m

Antal 
afkast

Kapacitet m3/h 
pr. afkast

Stald C 6,7 10 1 17.200
Stald E 4,2 7 2 14.500
Stald G 6 6 + 7 4 10.050
Stald H 6 7 6 9.600
Stald I 6,5 8,5 1 15.200
Stald J 5 7 2 15.800
Stald K 6 8 2 18.600
Stald R 5,5 7,5 2 11.800
Stald S 6 7,5 6 14.550
Stald Æ 3 3,5 2 7.060
Stald M 3 3 1 5.000
Stald L 5,5 8 12 12.060
Stald O 5 6 + 6,5 3 4.667
Stald Q 5 6 9 7.444
Stald Q1 6,5 7,5 2 6.250
Stald Q2 5 6 1 17.900

Stald syge 4,3 2,5 Areal -

Stald B 8 2,5 Areal -

Det vejledende dimensioneret luftbehov i staldene er beregnet på baggrund af 
produktionsarealet i staldafsnittene, de vejledende pladskrav og antallet af stipladser. Der er 
taget afsæt i fuld belægning af staldene. Ventilationskapacitet pr. m3/h er beregnet med 
afsæt i de vejledende ventilationsbehov for den pågældende dyretype. For de to 
klimacontainere er 
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Tabel 2: Oversigt over dyretype, staldsystem og produktionsareal, herunder lugtemission.

Stald Dyretype Gulvsystem Produktions-
areal, m2

Lugt-
emission 

pr. m2

OU i alt

Stald C Søer, golde og 
drægtige

Individuel opstaldning, 
delvis spalter

215 12 2.580

Stald E Søer, golde og 
drægtige

Individuel opstaldning, 
delvis spalter

509 12 6.105

Stald G Søer, golde og 
drægtige

Individuel opstaldning, 
fuldspaltegulv

503 12 6.036

Stald H Søer, diegivende Kassestier, fuldspalte 702 22 15.449

Stald I Søer, diegivende Kassestier, fuldspalte 186 22 4.096
Stald J Søer, diegivende Kassestier, delvis 

spaltegulv
386 16 6.171

Stald K Søer, diegivende Kassestier, fuldspalte 450 22 9.905
Stald R Søer, golde og 

drægtige
Løsgående, drænet gulv 472 12 5.668

Stald S Smågrise Toklimastald, delvis 
spaltegulv

582 21 12.221

Stald Æ Smågrise Toklimastald, delvis 
spaltegulv

53 21 1.113

Stald M Smågrise Toklimastald, delvis 
spaltegulv

36 21 766

Stald L Smågrise Toklimastald, delvis 
spaltegulv

770 21 16.162

Søer, diegivende Kassestier, delvis 
spaltegulv

356 16 5.697

Stald O Søer, diegivende Kassestier, fuldspalte 172 22 3.774
Stald Q Søer, golde og 

drægtige
Løsgående, drænet gulv 
(Individuel opstaldning, 
fuldspalte)

838 12 10.060

Stald Q1 Søer, golde og 
drægtige

Løsgående, delvis 
spaltegulv

251 7,1 1.781

Stald Q2 Søer, golde og 
drægtige

Løsgående, drænet gulv 
(Individuel opstaldning, 
fuldspalte)

224 12 2.691

Stald syge Søer, golde og 
drægtige

Løsgående, dybstrøelse 134 7,1 950

Stald B Søer, golde og 
drægtige

Løsgående, dybstrøelse 49 7,1 351

I alt 6.889 111.576

Fil: Lynggård svineproduktion_15122020
Fil: Lynggård_samlet_15122020

3. Miljøkryds i afkast
En forsøgsrapport fra SJF fastslår, at afgangshastigheden 4 meter over afkastet forøges 
med 40 % ved indsættelse af en ensretter/miljøkryds i afkastet. For at belyse miljømodulets 
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effekt indtastes den øgede afgangshastighed i OML-beregningen. Der er tale om en 
teoretisk beregning, hvor afgangshastigheden i afkastene teoretisk øges. 

Afgangshastigheden af afhængig af afkastets kapacitet og diameter. Det er ikke muligt 
manuelt at indtaste afgangshastighed i OML-programmet. Derfor beregnes herunder den 
diameter, afkastet ville have, hvis man i stedet for miljøkryds kunne formindske afkastets 
diameter og dermed øge afkasthastigheden. På den måde tvinges programmet til at regne 
på den korrekte vindhastighed, som opstår ved isætning af miljøkryds. 

Beregning af den reducerede diameter sker ved at reducere diameteren med 15 %, hvor
hastigheden øges med 40 % jf. klagenævnets afgørelser.

Stald C
På de eksisterende afkast er kapaciteten 17.200 m3/h/3.600 sek./h = 4,78 m3/sek.
Indre diameter på afkastene er 70 cm, hvilket svarer til en radius på 35 cm. 
Dette giver en afgangshastighed på: Afkastets radius2 x ! = M 

Areal på afkast = (" = ! # $%) = (! x 0,352) = 0,385

& = '*+,-. /01234
' = 5678

96:8; = <>6?< @AB  
Ved 40 % øget afgangshastighed: 12,41 m/s x 0,40 = 17,37 m/s i alt

Diameter af afkast med miljøkryds(C(D 5678E76:7F A !)) # > = G6HI m i diameter

Stald E
På de eksisterende afkast er kapaciteten 14.500 m3/h/3.600 sek./h = 4,03 m3/sek.
Indre diameter på afkastene er 60 cm, hvilket svarer til en radius på 30 cm. 
Dette giver en afgangshastighed på: Afkastets radius2 x ! = M 

Areal på afkast = (" = ! # $%) = (! x 0,302) = 0,28

& = '*+,-. /01234
' = 569:

96%8 = <?6JK @AB  
Ved 40 % øget afgangshastighed: 14,38 m/s x 0,40 = 20,13 m/s i alt

Diameter af afkast med miljøkryds(C(D 569:%96E:F A !)) # > = G6HG m i diameter

Stald G
På de eksisterende afkast er kapaciteten 10.050 m3/h/3.600 sek./h = 2,79 m3/sek.
Indre diameter på afkastene er 60 cm, hvilket svarer til en radius på 30 cm. 
Dette giver en afgangshastighed på: Afkastets radius2 x ! = M 

Areal på afkast = (" = ! # $%) = (! x 0,302) = 0,28

& = '*+,-. /01234
' = %67L

96%8 = I6IM @AB  
Ved 40 % øget afgangshastighed: 9,96 m/s x 0,40 = 13,95 m/s i alt

Diameter af afkast med miljøkryds(C(D %67LE:6L;F A !)) # > = G6HG m i diameter

Stald H
På de eksisterende afkast er kapaciteten 9.600 m3/h/3.600 sek./h = 2,67 m3/sek.
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Indre diameter på afkastene er 80 cm, hvilket svarer til en radius på 40 cm. 
Dette giver en afgangshastighed på: Afkastets radius2 x ! = M 

Areal på afkast = (" = ! # $%) = (! x 0,402) = 0,50

& = '*+,-. /01234
' = %6N7

96;9 = H6JJ@AB  
Ved 40 % øget afgangshastighed: 5,33 m/s x 0,40 = 7,46 m/s i alt

Diameter af afkast med miljøkryds(C(D%6N7765NF A !)) # > = G6MO m i diameter

Stald I
På de eksisterende afkast er kapaciteten 15.200 m3/h/3.600 sek./h = 4,22 m3/sek.
Indre diameter på afkastene er 65 cm, hvilket svarer til en radius på 32,5 cm. 
Dette giver en afgangshastighed på: Afkastets radius2 x ! = M 

Areal på afkast = (" = ! # $%) = (! x 0,3252) = 0,33

& = '*+,-. /01234
' = 56%%

96:: = <>6OI @AB  
Ved 40 % øget afgangshastighed: 12,794 m/s x 0,40 = 17,91 m/s i alt

Diameter af afkast med miljøkryds(C(D 56%%E76LEF A !)) # > = G6HH m i diameter

Stald Q2
På de eksisterende afkast er kapaciteten 17.900 m3/h/3.600 sek./h = 4,97m3/sek.
Indre diameter på afkastene er 90 cm, hvilket svarer til en radius på 45 cm. 
Dette giver en afgangshastighed på: Afkastets radius2 x ! = M 

Areal på afkast = (" = ! # $%) = (! x 0,452) = 0,64

& = '*+,-. /01234
' = 56L7

96N5 = O6OO @AB  
Ved 40 % øget afgangshastighed: 7,77 m/s x 0,40 = 10,88 m/s i alt

Diameter af afkast med miljøkryds(C(D 56L7E9688F A !)) # > = G6OM m i diameter

Stald Q
På de eksisterende afkast er kapaciteten 7.444 m3/h/3.600 sek./h = 2,07 m3/sek.
Indre diameter på afkastene er 90 cm, hvilket svarer til en radius på 45 cm. 
Dette giver en afgangshastighed på: Afkastets radius2 x ! = M 

Areal på afkast = (" = ! # $%) = (! x 0,452) = 0,64

& = '*+,-. /01234
' = %697

96N5 = J6>J @AB  
Ved 40 % øget afgangshastighed: 3,23 m/s x 0,40 = 4,52 m/s i alt

Diameter af afkast med miljøkryds(C(D%69756;%F A !)) # > = G6OM m i diameter

Stald Q1
På de eksisterende afkast er kapaciteten 6.250 m3/h/3.600 sek./h = 1,74 m3/sek.
Indre diameter på afkastene er 60 cm, hvilket svarer til en radius på 30 cm. 



6 (11)

Dette giver en afgangshastighed på: Afkastets radius2 x ! = M 

Areal på afkast = (" = ! # $%) = (! x 0,302) = 0,28

& = '*+,-. /01234
' = E675

96%8 = M6>< @AB  
Ved 40 % øget afgangshastighed: 6,21 m/s x 0,40 = 8,70 m/s i alt

Diameter af afkast med miljøkryds(C(DE6758679F A !)) # > = G6HG m i diameter

Stald R
På de eksisterende afkast er kapaciteten 11.800 m3/h/3.600 sek./h = 3,28 m3/sek.
Indre diameter på afkastene er 90 cm, hvilket svarer til en radius på 45 cm. 
Dette giver en afgangshastighed på: Afkastets radius2 x ! = M 

Areal på afkast = (" = ! # $%) = (! x 0,452) = 0,64

& = '*+,-. /01234
' = :6%8

96N5 = H6<> @AB  
Ved 40 % øget afgangshastighed: 5,12 m/s x 0,40 = 7,17 m/s i alt

Diameter af afkast med miljøkryds(C(D:6%876E7F A !)) # > = G6OM m i diameter

Stald K
På de eksisterende afkast er kapaciteten 18.600 m3/h/3.600 sek./h = 5,17 m3/sek.
Indre diameter på afkastene er 90 cm, hvilket svarer til en radius på 45 cm. 
Dette giver en afgangshastighed på: Afkastets radius2 x ! = M 

Areal på afkast = (" = ! # $%) = (! x 0,452) = 0,64

& = '*+,-. /01234
' = ;6E7

96N5 = K6GK @AB  
Ved 40 % øget afgangshastighed: 8,08m/s x 0,40 = 11,31 m/s i alt

Diameter af afkast med miljøkryds:(C(D ;6E7EE6:EF A !)) # > = G6OM m i diameter

På de eksisterende afkast er kapaciteten 18.600 m3/h/3.600 sek./h = 5,17 m3/sek.
Indre diameter på afkastene er 100 cm, hvilket svarer til en radius på 50 cm. 
Dette giver en afgangshastighed på: Afkastets radius2 x ! = M 

Areal på afkast = (" = ! # $%) = (! x 0,502) = 0,79

& = '*+,-. /01234
' = ;6E7

967L = M6H? @AB  
Ved 40 % øget afgangshastighed: 6,54 m/s x 0,40 = 9,17 m/s i alt

Diameter af afkast med miljøkryds:(C(D;6E7L6E7F A !)) # > = G6KH m i diameter

Stald S
På de eksisterende afkast er kapaciteten 14.550 m3/h/3.600 sek./h = 4,04 m3/sek.
Indre diameter på afkastene er 75 cm, hvilket svarer til en radius på 37,5 cm. 
Dette giver en afgangshastighed på: Afkastets radius2 x ! = M 
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Areal på afkast = (" = ! # $%) = (! x 0,3752) = 0,44

& = '*+,-. /01234
' = 5695

9655 = I6<I @AB  
Ved 40 % øget afgangshastighed: 9,19 m/s x 0,40 = 12,86 m/s i alt

Diameter af afkast med miljøkryds:(C(D 5695E%68NF A !)) # > = G6MJ m

Stald J
På de eksisterende afkast er kapaciteten 15.200 m3/h/3.600 sek./h = 4,22 m3/sek.
Indre diameter på afkastene er 90 cm, hvilket svarer til en radius på 45 cm. 
Dette giver en afgangshastighed på: Afkastets radius2 x ! = M 

Areal på afkast = (" = ! # $%) = (! x 0,402) = 0,50

& = '*+,-. /01234
' = 56%%

96;9 = K6?? @AB  
Ved 40 % øget afgangshastighed: 8,44 m/s x 0,40 = 11,82 m/s i alt

Diameter af afkast med miljøkryds(C(D 56%%EE68%F A !)) # > = G6MO m i diameter

Stald L
På de eksisterende afkast er kapaciteten 12.056 m3/h/3.600 sek./h = 3,35m3/sek.
Indre diameter på afkastene er 60 cm, hvilket svarer til en radius på 30 cm. 
Dette giver en afgangshastighed på: Afkastets radius2 x ! = M 

Areal på afkast = (" = ! # $%) = (! x 0,302) = 0,28

& = '*+,-. /01234
' = :6:;

96%8 = <<6IM @AB  
Ved 40 % øget afgangshastighed: 11,96 m/s x 0,40 = 16,74 m/s i alt

Diameter af afkast med miljøkryds:(C(D :6:;EN675F A !)) # > =
G6HGO m6 afrundet til G6H< m i diameter

Tabel 3: Indre og ydre diameter på afkast.

Stald Indre diameter* Ydre diameter

Stald C 0,59 0,70

Stald E 0,50 0,60

Stald G 0,50 0,60

Stald H 0,67 0,80

Stald I 0,55 0,65

Stald Q2 0,76 0,90

Stald Q 0,76 0,90

Stald Q1 0,51 0,60

Stald R 0,76 0,90

Stald K 0,76 + 0,85 0,90 + 1,00

Stald S 0,63 0,75

Stald J 0,67 0,80

Stald L 0,51 0,60
*Anvendelse af miljøkryds
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Derudover er følgende tiltag anvendt:

· Stald R, afkast forhøjet fra 6,5 m til 8 m over terræn. Samling af afkast, afkast nr. 28 + 
30 er blændet.

· Stald K, afkast forhøjet fra 7,0 + 6,0 m til 7,5 m over terræn. Samling af afkast, afkast 
nr. 35 + 36 er blændet.

· Stald J, afkast forhøjet fra 6,0 m til 7,0 m over terræn. Samling af afkast, afkast nr. 47 
+ 48 er blændet. 

· De afkast hvor der er påsat ”hat”, skal hatten fjernes.

4. OML-beregningen
Nærværende beregning er udført vha. OML-Multi (Operationelle Meteorologiske 
Luftkvalitetsmodeller, multikildeversion), version 6.2. Beregningen er baseret på modellens 
standard meteorologidata, Aalborg 1974-1983 (10 år) for beregning af lugt. 

Beregningen er foretaget som maksimale 99 % fraktiler. Beregningsresultaterne er således 
sammenlignelige med grænseværdierne for lugt i Miljøstyrelsens Lugtvejledning, vejledning 
nr. 4, 1985. 

Beregningen er udført i overensstemmelse med anvisningerne i Miljøstyrelsen 
luftvejledning, vejledning nr. 2/2001 og i overensstemmelse med OML-programmets 
vejledning og anvisninger. 

Ved at anvende 10 års meteorologidata til lugtberegningerne er det muligt at anvende skarp 
tolkning af resultaterne i forbindelse med husdyrbrug. Det er derfor også vurderet, at det er 
muligt at anvende skarp tolkning i nærværende rapport. For definition af skarp tolkning, se 
faktaboks.

4.1. Inddata til OML-beregningen

Indsatte data kan aflæses i OML-datafilen og i vedlagte dataark.

Forklaring OML-inddata
Nr. Kildens nr. i OML-logfilen

Navn Navn for kilden

X X-koordinat i meter, hvor X er østlig retning

Y Y-koordinat i meter hvor Y er vestlig retning

Z Z-koordinat i meter, relativ kote for placering af skorsten

Hs Skorstenens højde over terræn i meter

T Temperatur i grader Kelvin (K) eller Celsius (°C)

V Volumen flow fra afkast, m3/sek

”Skarp retningstolkning”: Modellens resultater tages for pålydende. Hvis eksempelvis en nabo er 
beliggende 300 meter stik øst for en forureningskilde, vurderer man med en skarp tolkning 
forureningsbelastningen på grundlag af OML’s beregningsresultat i dette punkt. 

”Konservativ retningstolkning”: Der foretages en fortolkning af modellens beregningsresultater, 
så man får en vurdering ”på den sikre side”. Man kan opnå en sådan konservativ vurdering ved at 
aflæse koncentrationerne i alle punkter 360 grader rundt om kilden i en bestemt afstand (f.eks. 300 
meter i førnævnte eksempel), og derefter tage den højeste værdi. Denne metode benævnes 
konservativ retningstolkning.
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Di Indre diameter af afkast i meter

Dy Ydre diameter af afkast i meter

HB Generel bygningshøjde for skorstenens placering

HBD Retningsafhængige bygninger, 0=NEJ, 1=JA

Q Kildestyrken udtrykt i OU/sek.

Parameter Værdi(er) Begrundelse
Receptornet 50-873 Receptornettet er valgt, således at maksimum for 

lugtbidraget ligger inden for intervallet, og 
afstanden mellem ringene er lagt således, at der 
ikke mellem ringene vil forekomme værdier, som i 
nogen betydende grad overskrider de fundne 
værdier. 

Parameter Værdi(er) Begrundelse Parameter 

Centrum koordinater 700720
6110214

UTM 32 koordinater for 
beregningscentrum 

Centrum koordinater 

Terrænhøjder Varierende Terrændata er hentet fra 
kortforsyningen.dk 

Terrænhøjder 

Terrænhældning 4 grader Terrænets hældning er bestemt 
automatisk ud fra terrændata. 

Terrænhældning 

Ruhedslængden 0,055 Ruhedslængden fastlægges ud 
fra: 
1,0 = Skov (S) (50> % træer)
0,3 = Blandet natur middel høj 
bevoksning 0.5-2 m og 
bebyggelse (Mk)
0,1 = Landbrug m. læhegn (L) 
eller blandet natur < 0.5 m (Bn)
0,05 = Ringe vegetation (Rv), 
åbent land uden læhegn

Ruhedslængde 

Receptorhøjder 1,5 m Der er regnet i standardhøjden 
1,5 meter over terræn. 

Receptorhøjder 

Ruhedslængden er derfor beregnet på baggrund af det areal, hvori de nærmeste kritiske 
naboer er placeret. Størstedelen af dette område er karakteriseret ved landbrug med 
læhegn, og åbne arealer med ringe vegetation. Arealet er fastsat til ca. 8,5 ha, hvor 
landbrug med læhegn vurderes at udgøre ca. 10 %. De øvrige 90 % er karakteriseret som 
opland med ringe vegetation. 

Med udgangspunkt i ruhedsfaktor på 0,1 for typen ”Landbrug med læhegn”, 0,05 for typen 
”Ringe vegetation” fås en samlet ruhedsfaktor svarende til Z0 = 0,055. Denne faktor er 
anvendt i OML-beregningen. 

Z0 = exp(ln(0,1) x 0,10 + ln(0,05) x 0,90 = 0,055

5. Resultater og konklusion
Beregning af lugtbidraget fra Lynggård Svineproduktion er vist i Tabel 4. Resultaterne viser 
at grænseværdierne er overholdt for samlet bebyggelse. 
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Tabel 4: Resultat af OML-beregningen.

Resultat af lugtberegning

Kategori Adresse Meter / grader Lovkrav Lugtbidrag
Samlet bebyggelse Jungshovedvej 66 490 m, 310-320 grader 7 OU/m3 6-7 OU/m3

Samlet bebyggelse Jungshovedvej 64 509 m, 310-320 grader 7 OU/m3 6-7 OU/m3

Sommerhuszone Bønsvig Strand 873 m, 100-110 grader 5 OU/m3 4-5 OU/m3

Resultaterne er aflæst i henhold til MST Wiki-vejledning, og der er i dette tilfælde anvendt 
skarp tolkning af resultaterne.

5.1. Kumulation med Lynggård Biogasanlæg

Da Lynggård Svineproduktion ligger i tæt tilknytning med Lynggård Biogasanlæg er der 
beregnet kumulation for lugt. Det er essentielt at bemærke at lugtpåvirkning for husdyrbrug 
er reguleret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og at grænsen for lugt ved samlet 
bebyggelse er fastsat til 7 OU/m3 og 5 OU/m3 til byzone/sommerhusområde. Lugt fra 
virksomheder er reguleret i Miljøstyrelsens Lugtvejledning1 og her er grænsen fastsat til 5 
LE/m3. Der er altså tale om to forskellige lovgivninger og forskellige lugtenheder. Det er 
derfor ligesom pære og bananer, der blandes sammen og kan være vanskeligt at lægge 
sammen. Det har Vordingborg Kommune dog ønsket, og derfor er der på bedste vis 
udarbejdet en kumulationsberegning.

Hertil er husdyrbruget og Lynggård Biogasanlæg ikke beliggende på samme matrikel eller 
ejendom. Lynggård Svineproduktion er beliggende på matrikel 10a Stavreby By, 
Jungshoved med adressen Over Lyngen 4, 4720 Præstø. Lynggård Svineproduktion er ejet 
af Peder Andersen. Lynggård Biogasanlæg er beliggende på matrikel 10d Stavre By, 
Jungshoved med adressen Bøged Strandvej 2B, 4720 Præstø. Lynggård Biogasanlæg er 
ejet af Fjellebro ApS.

Da lugtpåvirkningen fra biogasanlæg normalt beregnes i LE/m3, er data fra biogasanlægget 
omregnet til OU/m3, for på den måde at kunne beregne kumulation.

Nr. Navn X Y Z Hs T V Di Dy HB QLugt

1 Gasmotor 700770 6110312 5,2 9,7 529 4300* 0,28 0,28 7,0 16.666

2 Luftrens 700830 6110301 4,1 4,2 20 3000 0,50 0,50 4,0 3.124,50

*Nm3/h

Parameter Værdi(er) Begrundelse Parameter 

Centrum koordinater 700729
6110228

UTM 32 koordinater for 
beregningscentrum 

Centrum 
koordinater 

Terrænhøjder Varierende Terrændata er hentet fra 
kortforsyningen.dk 

Terrænhøjder 

Terrænhældning 4 grader Terrænets hældning er bestemt 
automatisk ud fra terrændata. 

Terrænhældning 

Ruhedslængden 0,055 Ruhedslængden fastlægges ud 
fra: 
1,0 = Skov (S) (50> % træer)
0,3 = Blandet natur middel høj 
bevoksning 0.5-2 m og 
bebyggelse (Mk)
0,1 = Landbrug m. læhegn (L) 
eller blandet natur < 0.5 m (Bn)

Ruhedslængde 

1 https://mst.dk/media/90025/lugtvejledningen_1985.pdf
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0,05 = Ringe vegetation (Rv), 
åbent land uden læhegn

Receptorhøjder 1,5 m Der er regnet i standardhøjden 
1,5 meter over terræn. 

Receptorhøjder 

Kategori Adresse Meter / grader Lugtbidrag

Samlet bebyggelse Jungshovedvej 66 486 m, 310-320 grader 7 OU/m3

Samlet bebyggelse Jungshovedvej 64 505 m, 310-320 grader 7 OU/m3

Sommerhuszone Bønsvig Strand 868 m, 100-110 grader 5 OU/m3

Den beregnede lugtkumulation fra Lynggård Svineproduktion og Lynggård Biogasanlæg er 
beregnet til 6-7 OU/m3. Da den gældende lugtgenekrav for begge virksomheder er 
overholdt, og da kumulationen af lugtpåvirkningen er beregnet til maks. 7 OU/m3 vurderes 
det, at den samlede lugtpåvirkning til samlet bebyggelse er af uvæsentlig karakter og ikke vil 
give anledning til en væsentlig negativ påvirkning af omgivelserne.  
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                                    400.        450.        490.        509.        550.
                                    600.        700.        873.
        
            Terrænhøjder er ikke alle ens.
        
            Alle receptorhøjder  =   1.5 m.
        
            Alle overflader er typenr. =    2 (Har kun betydning ved VVM-deposition)
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            Terrænhøjder [m]
            ----------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m) 
            (grader)     50   100   150   200   300   400   450   490   509   550   600   700   873
            ----------------------------------------------------------------------------------------
               0        5.1   5.0   5.0   4.3   5.8   7.8   7.9   7.3   6.9   6.6   6.2   5.2   3.6
              10        5.0   5.1   4.8   4.6   5.2   6.1   6.4   6.4   6.0   5.5   4.2   4.8   4.5
              20        4.9   5.2   5.1   4.4   3.5   4.7   5.0   4.5   4.6   4.5   7.7   8.1   7.8
              30        4.9   5.1   5.1   4.5   4.7   4.3   4.8   4.5   4.6   5.7   6.4   7.7   8.7
              40        4.8   4.9   4.5   4.3   6.0   4.9   5.0   5.3   5.7   6.8   6.9   6.4   7.5
              50        4.6   4.7   4.1   3.8  11.0  10.6   9.1   5.8   6.3   6.7   6.4   5.7   5.5
              60        4.6   4.6   3.6   3.4  10.4  11.1   8.6   5.5   5.2   5.1   5.8   5.9   6.1
              70        4.4   4.4   3.5   3.1   6.2   6.6   6.3   5.5   5.5   4.7   6.6   6.7   8.6
              80        4.4   4.4   3.5   2.9   3.3   4.6   3.5   3.2   3.4   4.2   5.1   6.6   8.0
              90        4.5   4.3   3.8   3.0   3.3   4.5   4.1   3.5   3.7   3.8   3.8   3.9   5.7
             100        4.5   4.2   3.8   3.1   3.7   5.0   5.2   4.4   3.8   2.8   3.3   6.3   6.8
             110        4.5   4.6   4.1   3.9   4.8   4.6   4.9   4.3   4.3   4.3   3.7   2.7   3.0
             120        4.6   4.2   4.0   3.9   5.3   5.0   5.1   4.8   4.6   4.2   3.0   3.8   1.6
             130        4.5   4.0   3.8   3.5   5.4   4.8   4.4   4.7   4.5   3.5   2.3   1.4   0.6
             140        4.8   3.7   3.6   3.7   5.0   3.9   3.5   3.4   3.2   2.5   1.6   1.3   0.8
             150        5.0   3.6   3.8   3.2   4.2   2.5   1.7   1.5   1.3   1.5   1.3   1.3   0.5
             160        5.0   3.8   3.1   2.9   3.4   1.9   1.2   1.2   1.1   0.9   1.1   1.1   0.6
             170        4.7   4.0   3.2   2.2   1.4   0.9   0.6   0.7   0.6   0.5   0.4   0.0   0.0
             180        4.8   4.1   3.2   1.7   0.3   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
             190        4.8   4.8   3.3   1.8   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
             200        5.1   4.9   3.2   1.5   0.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.5
             210        5.1   5.1   3.1   1.1   0.2   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.2   1.0
             220        5.2   5.1   3.7   1.6   0.4   0.8   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.1   1.3
             230        5.2   5.1   4.1   2.9   1.0   0.4   0.0   0.0   0.2   0.3   0.2   0.4   2.1
             240        5.3   5.0   4.3   3.5   1.1   0.4   0.0   0.2   0.4   0.4   0.0   0.4   1.9
             250        5.0   5.3   4.4   3.8   1.4   1.2   1.2   1.1   0.9   1.3   1.3   1.6   1.2
             260        5.0   4.7   4.2   3.3   1.6   3.5   3.1   2.3   3.3   5.3   5.9   5.2   5.0
             270        5.0   4.6   3.9   3.0   2.9   4.8   4.0   5.2   6.0   6.8   5.9   6.0   5.3
             280        5.0   4.5   3.6   2.7   4.8   6.0   5.3   6.4   7.0   7.2   6.0   4.4   5.8
             290        5.3   4.7   3.5   2.5   4.8   6.2   6.8   6.7   6.5   6.7   6.2   5.9   7.4
             300        5.3   4.7   3.5   2.8   4.3   5.8   6.5   6.9   7.1   6.6   6.6   6.9   7.4
             310        5.3   4.7   3.8   3.2   4.5   6.0   6.6   6.7   6.6   6.5   6.9   7.3   5.3
             320        5.1   4.7   4.1   3.4   5.1   5.8   5.5   5.3   5.3   5.2   4.8   4.3   5.0
             330        5.0   4.8   4.2   3.6   6.3   6.1   5.9   5.1   5.4   4.7   4.4   3.9   4.0
             340        5.0   5.0   4.4   4.0   6.7   6.4   5.8   5.5   5.5   4.9   4.6   4.2   3.7
             350        5.0   5.1   4.6   4.3   6.7   8.0   7.1   6.5   6.5   5.7   5.2   4.1   3.5
            ----------------------------------------------------------------------------------------
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          Forkortelser benyttet for kildeparametrene:
        
            Nr.....:   Internt kildenummer
            ID.....:   Tekst til identificering af kilde
            X......:   X-koordinat for kilde [m]
            Y......:   Y-koordinat for kilde [m]
            Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m]
            HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m]
            T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
            VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
            DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m]
            DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m]
            HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
            Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]
        
            og specielt for arealkilder:
            X......:   X-koordinat for vestligste hjørne af areal [m]
            Y......:   Y-koordinat for vestligste hjørne af areal [m]
            TETA...:   Vinkel mellem nord og siden med L1 [grader]
            L1.....:   Sidelængde af 1. side efter vestligste hjørne i urets retning [m]
            L2.....:   Sidelængde af 2. side efter vestligste hjørne i urets retning [m]
            Type...:   Type af emissionsfaktorer brugt til tidsvariation af emissionen.
        
        
          Punktkilder.  
          ------------
        
           Kildedata:
                                                                                       Stof 1   Stof 2   Stof 3
            Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3
             1 StaldC     700732.  6110110.   4.0  10.0  20.   4.45  0.59  0.70   6.7 2.58E-03   0.0000   0.0000
             2 StaldE     700744.  6110125.   4.0   7.0  20.   3.75  0.50  0.60   4.2 3.05E-03   0.0000   0.0000
             3 StaldE     700749.  6110153.   4.5   7.0  20.   3.75  0.50  0.60   4.2 3.05E-03   0.0000   0.0000
             4 StaldG     700724.  6110126.   4.5   7.0  20.   2.60  0.50  0.60   6.0 1.51E-03   0.0000   0.0000
             5 StaldG     700726.  6110135.   4.3   6.0  20.   2.60  0.50  0.60   6.0 1.51E-03   0.0000   0.0000
             6 StaldG     700726.  6110140.   4.3   7.0  20.   2.60  0.50  0.60   6.0 1.51E-03   0.0000   0.0000
             7 StaldG     700723.  6110147.   4.4   6.0  20.   2.60  0.50  0.60   6.0 1.51E-03   0.0000   0.0000
             8 StaldH     700703.  6110118.   4.8   7.0  20.   2.48  0.67  0.80   6.0 2.58E-03   0.0000   0.0000
             9 StaldH     700708.  6110126.   4.8   7.0  20.   2.48  0.67  0.80   6.0 2.58E-03   0.0000   0.0000
            10 StaldH     700708.  6110136.   4.8   7.0  20.   2.48  0.67  0.80   6.0 2.58E-03   0.0000   0.0000
            11 StaldH     700710.  6110136.   4.8   7.0  20.   2.48  0.67  0.80   6.0 2.58E-03   0.0000   0.0000
            12 StaldH     700710.  6110149.   4.9   7.0  20.   2.48  0.67  0.80   6.0 2.58E-03   0.0000   0.0000
            13 StaldH     700712.  6110149.   4.9   7.0  20.   2.48  0.67  0.80   6.0 2.58E-03   0.0000   0.0000
            14 StaldI     700718.  6110162.   4.8   8.5  20.   3.93  0.55  0.65   6.0 4.10E-03   0.0000   0.0000
            15 StaldQ2    700685.  6110128.   5.1   6.0  20.   4.63  0.76  0.90   5.0 2.69E-03   0.0000   0.0000
            16 StaldQ     700687.  6110138.   5.1   6.0  20.   1.93  0.76  0.90   5.0 1.12E-03   0.0000   0.0000
            17 StaldQ     700692.  6110150.   5.1   6.0  20.   1.93  0.76  0.90   5.0 1.12E-03   0.0000   0.0000
            18 StaldQ     700694.  6110162.   5.1   6.0  20.   1.93  0.76  0.90   5.0 1.12E-03   0.0000   0.0000
            19 StaldQ     700696.  6110175.   5.1   6.0  20.   1.93  0.76  0.90   5.0 1.12E-03   0.0000   0.0000
            20 StaldQ     700693.  6110181.   5.2   6.0  20.   1.93  0.76  0.90   5.0 1.12E-03   0.0000   0.0000
            21 StaldQ     700698.  6110190.   5.1   6.0  20.   1.93  0.76  0.90   5.0 1.12E-03   0.0000   0.0000
            22 StaldQ     700695.  6110195.   5.2   6.0  20.   1.93  0.76  0.90   5.0 1.12E-03   0.0000   0.0000
            23 StaldQ     700697.  6110208.   5.3   6.0  20.   1.93  0.76  0.90   5.0 1.12E-03   0.0000   0.0000
            24 StaldQ     700699.  6110222.   5.3   6.0  20.   1.93  0.76  0.90   5.0 1.12E-03   0.0000   0.0000
            25 StaldQ1    700703.  6110235.   5.0   7.5  20.   1.62  0.51  0.60   6.5 8.91E-04   0.0000   0.0000
            26 StaldQ1    700704.  6110238.   5.0   7.5  20.   1.62  0.51  0.60   6.5 8.91E-04   0.0000   0.0000
            27 StaldR     700678.  6110193.   5.3   7.5  20.   3.05  0.76  0.90   5.5 2.83E-03   0.0000   0.0000
            28 StaldR     700680.  6110204.   5.2   7.5  20.   0.00  0.76  0.90   5.5   0.0000   0.0000   0.0000
            29 StaldR     700681.  6110214.   5.2   7.5  20.   3.05  0.76  0.90   5.5 2.83E-03   0.0000   0.0000
            30 StaldR     700683.  6110225.   5.2   7.5  20.   0.00  0.76  0.90   5.5   0.0000   0.0000   0.0000
            31 StaldO     700731.  6110211.   5.0   6.0  20.   1.21  0.60  0.60   5.0 1.26E-03   0.0000   0.0000
            32 StaldO     700731.  6110214.   5.0   6.5  20.   1.16  0.65  0.65   5.0 1.26E-03   0.0000   0.0000
            33 StaldO     700735.  6110219.   5.0   6.0  20.   1.16  0.60  0.60   5.0 1.26E-03   0.0000   0.0000
            34 StaldK     700716.  6110216.   5.1   8.0  20.   4.81  0.76  0.90   6.0 4.95E-03   0.0000   0.0000
            35 StaldK     700718.  6110227.   4.9   8.0  20.   0.00  0.85  1.00   6.0   0.0000   0.0000   0.0000
            36 StaldK     700720.  6110238.   4.9   8.0  20.   0.00  0.76  0.90   6.0   0.0000   0.0000   0.0000
            37 StaldK     700722.  6110249.   4.9   8.0  20.   4.81  0.85  1.00   6.0 4.95E-03   0.0000   0.0000
            38 StaldS     700735.  6110385.   4.9   7.5  20.   3.77  0.63  0.75   6.0 2.04E-03   0.0000   0.0000
            39 StaldS     700742.  6110387.   4.8   7.5  20.   3.77  0.63  0.75   6.0 2.04E-03   0.0000   0.0000
            40 StaldS     700735.  6110390.   4.8   7.5  20.   3.77  0.63  0.75   6.0 2.04E-03   0.0000   0.0000
            41 StaldS     700737.  6110401.   4.8   7.5  20.   3.77  0.63  0.75   6.0 2.04E-03   0.0000   0.0000
            42 StaldS     700744.  6110402.   4.8   7.5  20.   3.77  0.63  0.75   6.0 2.04E-03   0.0000   0.0000
            43 StaldS     700738.  6110406.   4.5   7.5  20.   3.77  0.63  0.75   6.0 2.04E-03   0.0000   0.0000
            44 StaldÆ     700738.  6110306.   5.1   3.5  20.   1.83  0.30  0.30   3.0 5.57E-04   0.0000   0.0000
            45 StaldÆ     700743.  6110304.   5.1   3.5  20.   1.83  0.30  0.30   3.0 5.57E-04   0.0000   0.0000
            46 StaldJ     700709.  6110176.   5.0   7.0  20.   4.09  0.67  0.80   5.0 3.09E-03   0.0000   0.0000
            47 StaldJ     700713.  6110189.   5.1   7.0  20.   0.00  0.67  0.80   5.0   0.0000   0.0000   0.0000
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          Punktkilder.  
          ------------
        
           Kildedata:
                                                                                       Stof 1   Stof 2   Stof 3
            Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3
            48 StaldJ     700714.  6110189.   5.1   7.0  20.   0.00  0.67  0.80   5.0   0.0000   0.0000   0.0000
            49 StaldJ     700712.  6110203.   5.1   7.0  20.   4.09  0.67  0.80   5.0 3.09E-03   0.0000   0.0000
            50 StaldL     700728.  6110259.   5.0   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            51 StaldL     700732.  6110258.   5.0   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            52 StaldL     700729.  6110266.   5.1   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            53 StaldL     700733.  6110265.   5.0   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            54 StaldL     700730.  6110274.   5.1   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            55 StaldL     700739.  6110273.   5.1   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            56 StaldL     700739.  6110273.   5.1   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            57 StaldL     700740.  6110280.   5.1   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            58 StaldL     700726.  6110292.   5.0   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            59 StaldL     700728.  6110292.   5.0   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            60 StaldL     700742.  6110290.   5.0   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            61 StaldL     700743.  6110290.   5.0   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            62 StaldM     700736.  6110230.   4.9   3.0  20.   1.29  0.30  0.30   3.5 3.83E-04   0.0000   0.0000
            63 StaldM     700737.  6110237.   4.8   3.0  20.   0.93  0.30  0.30   3.5 3.83E-04   0.0000   0.0000
        
        
           Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.
        
            Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.
        
        
           Afledte kildeparametre:
        
                 Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft)
                                       m/s                  (omtrentlig) m4/s3
                     1                17.5                       0.5
                     2                20.5                       0.4
                     3                20.5                       0.4
                     4                14.2                       0.3
                     5                14.2                       0.3
                     6                14.2                       0.3
                     7                14.2                       0.3
                     8                 7.6                       0.3
                     9                 7.6                       0.3
                    10                 7.6                       0.3
                    11                 7.6                       0.3
                    12                 7.6                       0.3
                    13                 7.6                       0.3
                    14                17.8                       0.4
                    15                11.0                       0.5
                    16                 4.6                       0.2
                    17                 4.6                       0.2
                    18                 4.6                       0.2
                    19                 4.6                       0.2
                    20                 4.6                       0.2
                    21                 4.6                       0.2
                    22                 4.6                       0.2
                    23                 4.6                       0.2
                    24                 4.6                       0.2
                    25                 8.5                       0.2
                    26                 8.5                       0.2
                    27                 7.2                       0.3
                    28                 0.0                       0.0
                    29                 7.2                       0.3
                    30                 0.0                       0.0
                    31                 4.6                       0.1
                    32                 3.7                       0.1
                    33                 4.4                       0.1
                    34                11.4                       0.6
                    35                 0.0                       0.0
                    36                 0.0                       0.0
                    37                 9.1                       0.6
                    38                13.0                       0.4
                    39                13.0                       0.4
                    40                13.0                       0.4
                    41                13.0                       0.4
                    42                13.0                       0.4
                    43                13.0                       0.4
                    44                27.7                       0.2
                    45                27.7                       0.2
                    46                12.4                       0.5
                    47                 0.0                       0.0
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           Afledte kildeparametre:
        
                 Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft)
                                       m/s                  (omtrentlig) m4/s3
                    48                 0.0                       0.0
                    49                12.4                       0.5
                    50                16.4                       0.4
                    51                16.4                       0.4
                    52                16.4                       0.4
                    53                16.4                       0.4
                    54                16.4                       0.4
                    55                16.4                       0.4
                    56                16.4                       0.4
                    57                16.4                       0.4
                    58                16.4                       0.4
                    59                16.4                       0.4
                    60                16.4                       0.4
                    61                16.4                       0.4
                    62                19.6                       0.1
                    63                14.1                       0.1
        
        
           Retningsafhængige bygningsdata (kun retninger med bygningshøjde større end nul er medtaget).
        
            Kilde nr. 14:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                        10     8.8     10.0
                        20     8.8     10.0
                        30     6.0     10.0
                        40     6.0     10.0
        
            Kilde nr. 46:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                        50     8.2     15.0
                        60     8.2     15.0
                        70     8.8     12.0
                        80     8.8     12.0
                        90     8.8     12.0
                       100     8.8     12.0
                       110     8.8     12.0
        
            Kilde nr. 47:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       110     8.2     11.0
                       120     8.2     11.0
                       130     8.2     11.0
                       140     8.8     15.0
                       150     8.8     15.0
                       160     8.8     15.0
        
            Kilde nr. 48:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       110     8.2      9.0
                       120     8.2      9.0
                       130     8.2      9.0
                       140     8.2      9.0
                       150     8.8     12.0
                       160     8.8     12.0
        
        
        
          Arealkilder.
          ------------
        
           Tidsvariationer i emissionen fra arealkilder.
        
           Type nr. 1:
            Ingen tidsvariation.
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           Individuelle kildedata:
                                                                                   Stof 1   Stof 2   Stof 3
            Nr ID              X         Y      L1     L2   TETA     HS     HB     Q1       Q2       Q3     Type
            64 Syge        700733   6110121     32      5      8    2.5    4.3    9.50E-04   0.0000   0.0000   1
            65 5           700731   6110155     11      5     10    2.5    8.0    3.51E-04   0.0000   0.0000   1
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          Side til advarsler.
        
        
        
            *****************   ADVARSEL  ****************
        
            ADVARSEL FRA OML-MULTI:
            Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning 
            i dennes indflydelsesområde.
            Fundet første gang for receptor nr. 223 og en 
            bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr.  1.
            Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med 
            betydelig usikkerhed.
            For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.
        
        
            *****************   ADVARSEL  ****************
        
            ADVARSEL FRA OML-MULTI:
            Bygningshøjde > afkasthøjde for mindst en arealkilde.
        
            Fundet første gang for kilde nr. 64
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            Stof 1   Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            De største månedlige 99%-fraktiler (OU/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m) 
            (grader)     50   100   150   200   300   400   450   490   509   550   600   700   873
            ----------------------------------------------------------------------------------------
               0         20    19    18    15    13     9     8     7     7     6     6     5     4
              10         20    22    22    17    14    10     8     7     7     7     6     5     5
              20         21    21    21    17    11     8     8     7     7     6     7     6     5
              30         23    17    16    14    10     8     7     7     7     7     7     6     5
              40         20    15    13    12    10     8     7     7     7     7     7     6     5
              50         17    14    12    10     9     8     7     7     7     7     6     5     5
              60         15    13    11     9     9     8     7     7     6     6     6     5     4
              70         15    12    10     9     9     8     7     7     7     6     6     6     5
              80         14    12    11    10     8     8     7     7     7     7     6     6     5
              90         14    12    11    10     9     8     7     7     7     7     6     6     5
             100         15    12    11    10     9     8     7     7     7     7     6     6     5
             110         15    14    12    11     9     8     7     7     7     6     6     5     4
             120         16    14    12    10     9     8     8     7     7     7     6     6     5
             130         17    15    13    11     9     8     7     7     7     6     6     5     4
             140         17    16    14    11     9     7     7     7     6     6     6     5     4
             150         18    17    15    13    10     8     7     7     6     6     6     5     4
             160         18    17    17    14    10     8     7     7     7     6     6     5     4
             170         17    20    21    17    11     8     8     7     7     7     6     6     5
             180         24    20    25    20    11     9     8     8     7     7     7     6     5
             190         28    42    29    21    12     8     7     7     7     6     6     5     4
             200         18    26    24    19    12     8     7     7     7     6     6     5     4
             210         26    20    17    16    10     7     7     6     6     6     6     5     4
             220         22    17    16    14     9     8     7     7     7     6     6     5     4
             230         18    16    14    13    10     8     7     7     7     6     6     5     4
             240         19    15    13    11     9     8     7     7     7     6     6     5     4
             250         22    15    12    11     9     8     7     7     7     7     6     6     5
             260         21    14    12    11     9     8     7     7     7     7     7     6     5
             270         20    14    12    11     9     8     7     7     7     7     6     6     5
             280         20    15    12    11     9     8     8     7     7     7     6     5     5
             290         23    15    12    11     9     9     8     8     7     7     6     6     5
             300         21    17    12    10     8     8     8     8     7     7     7     6     5
             310         21    17    13    10     8     8     7     7     7     7     6     6     5
             320         22    17    13    10     8     7     7     6     6     6     6     5     4
             330         21    17    13    11     9     8     7     7     7     6     6     5     5
             340         22    17    14    12    10     8     7     7     7     6     6     5     5
             350         19    18    15    13    10     8     7     7     7     6     6     5     4
            ----------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=    42.37 i afstand   100 m og retning 190 grader i 197410 (yyyymm)

             310         21    17    13    10     8     8     7     7     7     7     6     6     5
             320         22    17    13    10     8     7     7     6     6     6     6     5     4
             310         21    17    13    10     8     8     7     7     7     7     6     6     5
             320         22    17    13    10     8     7     7     6     6     6     6     5     4

             100         15    12    11    10     9     8     7     7     7     7     6     6     5
             110         15    14    12    11     9     8     7     7     7     6     6     5     4
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          Meteorologiske spredningsberegninger er udført for følgende periode (lokal standard tid):
        
            Start af beregningen        =  740101 kl.  1
            Slut på beregningen (incl.) =  831231 kl. 24
        
        
        
          Meteorologiske data er fra:    AALBORG  
        
        
        
          Koordinatsystem.
        
            Der er anvendt et x,y-koordinatsystem med x-akse mod øst (90 grader) og y-akse mod nord (0 grader).
            Enheden er meter. Systemet er fælles for receptorer og kilder. Origo kan fastlægges frit, fx. i
            skorstensfoden for den mest dominerende kilde eller som i UTM-systemet.
        
        
        
          Receptordata.
        
            Ruhedslængde, z0       = 0.055 m
        
            Største terrænhældning =     4 grader
        
            Receptorerne er beliggende med 10 graders interval i 13 koncentriske cirkler
            med centrum x,y:     700729.,   6110228.
            og radierne (m):         50.        100.        150.        200.        300.
                                    400.        450.        486.        505.        550.
                                    600.        700.        868.
        
            Terrænhøjder er ikke alle ens.
        
            Alle receptorhøjder  =   1.5 m.
        
            Alle overflader er typenr. =    2 (Har kun betydning ved VVM-deposition)
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            Terrænhøjder [m]
            ----------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m) 
            (grader)     50   100   150   200   300   400   450   486   505   550   600   700   868
            ----------------------------------------------------------------------------------------
               0        5.1   5.1   4.8   4.6   6.6   7.8   7.4   7.1   6.7   6.3   5.8   4.9   3.7
              10        5.1   5.2   4.8   4.8   5.1   6.3   6.2   6.2   5.8   5.6   5.2   4.6   4.6
              20        5.1   5.4   4.9   4.0   3.5   4.5   4.6   4.3   4.4   4.7   7.8   8.4   6.5
              30        5.1   5.1   5.0   4.4   4.6   4.5   4.8   4.6   5.0   5.9   7.6   7.7   8.2
              40        4.9   4.8   4.5   4.0   6.5   4.7   5.0   5.4   5.9   7.2   6.9   6.4   7.3
              50        4.7   4.7   4.0   4.0  10.6   9.5   6.8   6.2   6.5   6.6   6.4   5.7   5.4
              60        4.6   4.3   3.4   3.6   8.7  11.0   6.9   5.3   5.2   5.4   6.1   6.1   6.1
              70        4.6   4.3   3.3   3.1   6.3   6.4   5.8   5.7   5.8   5.1   6.6   6.6   8.6
              80        4.6   4.3   3.4   3.1   3.8   5.0   3.5   3.3   3.6   4.4   4.8   6.8   8.3
              90        4.6   4.2   3.6   3.0   3.2   4.8   3.6   2.9   3.1   4.2   4.5   3.5   5.9
             100        4.6   4.2   3.7   3.0   3.1   4.9   4.9   4.1   3.3   3.2   3.9   6.7   6.8
             110        4.5   4.3   4.0   3.5   4.5   4.5   4.9   4.3   4.3   4.2   3.4   2.6   3.3
             120        4.5   4.3   4.0   3.8   5.1   5.1   4.9   4.8   4.2   4.2   3.1   3.4   1.8
             130        4.5   4.2   4.0   3.8   5.3   5.0   4.7   4.7   4.7   3.3   2.0   1.6   0.8
             140        4.6   3.7   3.7   4.0   5.7   4.2   3.6   3.5   3.4   3.0   1.8   1.3   0.8
             150        4.8   3.7   3.7   3.5   4.3   2.9   2.2   1.7   1.7   1.5   1.3   1.5   0.6
             160        4.8   3.7   3.5   3.0   3.8   2.1   1.5   1.3   1.2   0.9   1.2   1.3   1.0
             170        5.1   4.0   3.1   2.5   1.8   1.2   0.8   0.6   0.7   0.6   0.6   0.3   0.0
             180        5.1   4.2   3.7   2.2   0.7   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
             190        5.1   4.8   4.0   1.8   0.4   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
             200        5.0   5.1   4.2   1.9   0.4   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.4
             210        5.1   5.1   4.1   1.5   0.3   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   0.2   0.8
             220        5.1   5.4   4.2   2.0   0.6   0.9   0.1   0.1   0.0   0.0   0.0   0.0   1.3
             230        5.2   5.3   4.3   3.3   1.0   0.3   0.3   0.0   0.0   0.3   0.7   0.1   1.6
             240        5.2   5.3   4.6   4.2   1.4   0.3   0.1   0.2   0.4   0.6   0.2   0.3   1.0
             250        5.2   5.3   4.7   4.0   2.0   1.0   1.2   1.0   0.9   1.5   1.4   2.2   1.4
             260        5.2   4.9   4.2   3.4   1.5   3.0   3.3   2.4   3.0   4.9   6.3   5.3   5.0
             270        5.2   4.8   3.8   3.0   3.4   6.0   4.7   5.4   6.1   6.7   6.0   5.5   4.7
             280        5.3   4.7   3.7   2.9   4.3   5.9   5.5   6.3   6.8   7.3   6.4   4.6   5.9
             290        5.3   5.0   3.6   2.7   4.3   6.2   6.9   6.7   6.4   6.7   6.0   6.1   7.5
             300        5.1   4.7   3.6   3.0   4.4   5.9   6.7   7.1   6.9   6.7   6.9   7.0   7.2
             310        5.2   4.5   3.8   3.3   4.4   6.0   7.0   6.7   6.6   6.5   6.7   6.8   5.3
             320        5.1   4.7   4.2   3.3   5.7   6.1   5.5   4.9   5.0   5.1   4.7   4.2   5.0
             330        5.1   4.9   4.2   3.9   6.5   5.9   5.5   5.2   4.8   4.7   4.2   4.0   3.9
             340        4.9   4.8   4.4   4.5   7.3   6.7   5.8   5.5   5.5   4.9   4.7   4.1   3.7
             350        5.0   5.0   4.5   4.2   7.0   8.0   7.3   7.2   6.8   5.8   4.7   4.1   3.5
            ----------------------------------------------------------------------------------------
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          Forkortelser benyttet for kildeparametrene:
        
            Nr.....:   Internt kildenummer
            ID.....:   Tekst til identificering af kilde
            X......:   X-koordinat for kilde [m]
            Y......:   Y-koordinat for kilde [m]
            Z......:   Terrænkote for skorstensfod [m]
            HS.....:   Skorstenshøjde over terræn [m]
            T......:   Temperatur af røggas [Kelvin]/[Celsius]
            VOL....:   Volumenmængde af røggas [normal m3/sek]
            DSO....:   Ydre diameter af skorstenstop [m]
            DSI....:   Indre diameter af skorstenstop [m]
            HB.....:   Generel beregningsmæssig bygningshøjde [m]
            Qi.....:   Emission af stof nr. 'i' [gram/sek], [MLE/sek] eller [MOU/sek]
        
            og specielt for arealkilder:
            X......:   X-koordinat for vestligste hjørne af areal [m]
            Y......:   Y-koordinat for vestligste hjørne af areal [m]
            TETA...:   Vinkel mellem nord og siden med L1 [grader]
            L1.....:   Sidelængde af 1. side efter vestligste hjørne i urets retning [m]
            L2.....:   Sidelængde af 2. side efter vestligste hjørne i urets retning [m]
            Type...:   Type af emissionsfaktorer brugt til tidsvariation af emissionen.
        
        
          Punktkilder.  
          ------------
        
           Kildedata:
                                                                                       Stof 1   Stof 2   Stof 3
            Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3
             1 StaldC     700732.  6110110.   4.0  10.0  20.   4.45  0.59  0.70   6.7 2.58E-03   0.0000   0.0000
             2 StaldE     700744.  6110125.   4.0   7.0  20.   3.75  0.50  0.60   4.2 3.05E-03   0.0000   0.0000
             3 StaldE     700749.  6110153.   4.5   7.0  20.   3.75  0.50  0.60   4.2 3.05E-03   0.0000   0.0000
             4 StaldG     700724.  6110126.   4.5   7.0  20.   2.60  0.50  0.60   6.0 1.51E-03   0.0000   0.0000
             5 StaldG     700726.  6110135.   4.3   6.0  20.   2.60  0.50  0.60   6.0 1.51E-03   0.0000   0.0000
             6 StaldG     700726.  6110140.   4.3   7.0  20.   2.60  0.50  0.60   6.0 1.51E-03   0.0000   0.0000
             7 StaldG     700723.  6110147.   4.4   6.0  20.   2.60  0.50  0.60   6.0 1.51E-03   0.0000   0.0000
             8 StaldH     700703.  6110118.   4.8   7.0  20.   2.48  0.67  0.80   6.0 2.58E-03   0.0000   0.0000
             9 StaldH     700708.  6110126.   4.8   7.0  20.   2.48  0.67  0.80   6.0 2.58E-03   0.0000   0.0000
            10 StaldH     700708.  6110136.   4.8   7.0  20.   2.48  0.67  0.80   6.0 2.58E-03   0.0000   0.0000
            11 StaldH     700710.  6110136.   4.8   7.0  20.   2.48  0.67  0.80   6.0 2.58E-03   0.0000   0.0000
            12 StaldH     700710.  6110149.   4.9   7.0  20.   2.48  0.67  0.80   6.0 2.58E-03   0.0000   0.0000
            13 StaldH     700712.  6110149.   4.9   7.0  20.   2.48  0.67  0.80   6.0 2.58E-03   0.0000   0.0000
            14 StaldI     700718.  6110162.   4.8   8.5  20.   3.93  0.55  0.65   6.0 4.10E-03   0.0000   0.0000
            15 StaldQ2    700685.  6110128.   5.1   6.0  20.   4.63  0.76  0.90   5.0 2.69E-03   0.0000   0.0000
            16 StaldQ     700687.  6110138.   5.1   6.0  20.   1.93  0.76  0.90   5.0 1.12E-03   0.0000   0.0000
            17 StaldQ     700692.  6110150.   5.1   6.0  20.   1.93  0.76  0.90   5.0 1.12E-03   0.0000   0.0000
            18 StaldQ     700694.  6110162.   5.1   6.0  20.   1.93  0.76  0.90   5.0 1.12E-03   0.0000   0.0000
            19 StaldQ     700696.  6110175.   5.1   6.0  20.   1.93  0.76  0.90   5.0 1.12E-03   0.0000   0.0000
            20 StaldQ     700693.  6110181.   5.2   6.0  20.   1.93  0.76  0.90   5.0 1.12E-03   0.0000   0.0000
            21 StaldQ     700698.  6110190.   5.1   6.0  20.   1.93  0.76  0.90   5.0 1.12E-03   0.0000   0.0000
            22 StaldQ     700695.  6110195.   5.2   6.0  20.   1.93  0.76  0.90   5.0 1.12E-03   0.0000   0.0000
            23 StaldQ     700697.  6110208.   5.3   6.0  20.   1.93  0.76  0.90   5.0 1.12E-03   0.0000   0.0000
            24 StaldQ     700699.  6110222.   5.3   6.0  20.   1.93  0.76  0.90   5.0 1.12E-03   0.0000   0.0000
            25 StaldQ1    700703.  6110235.   5.0   7.5  20.   1.62  0.51  0.60   6.5 8.91E-04   0.0000   0.0000
            26 StaldQ1    700704.  6110238.   5.0   7.5  20.   1.62  0.51  0.60   6.5 8.91E-04   0.0000   0.0000
            27 StaldR     700678.  6110193.   5.3   7.5  20.   3.05  0.76  0.90   5.5 2.83E-03   0.0000   0.0000
            28 StaldR     700680.  6110204.   5.2   7.5  20.   0.00  0.76  0.90   5.5   0.0000   0.0000   0.0000
            29 StaldR     700681.  6110214.   5.2   7.5  20.   3.05  0.76  0.90   5.5 2.83E-03   0.0000   0.0000
            30 StaldR     700683.  6110225.   5.2   7.5  20.   0.00  0.76  0.90   5.5   0.0000   0.0000   0.0000
            31 StaldO     700731.  6110211.   5.0   6.0  20.   1.21  0.60  0.60   5.0 1.26E-03   0.0000   0.0000
            32 StaldO     700731.  6110214.   5.0   6.5  20.   1.16  0.65  0.65   5.0 1.26E-03   0.0000   0.0000
            33 StaldO     700735.  6110219.   5.0   6.0  20.   1.16  0.60  0.60   5.0 1.26E-03   0.0000   0.0000
            34 StaldK     700716.  6110216.   5.1   8.0  20.   4.81  0.76  0.90   6.0 4.95E-03   0.0000   0.0000
            35 StaldK     700718.  6110227.   4.9   8.0  20.   0.00  0.85  1.00   6.0   0.0000   0.0000   0.0000
            36 StaldK     700720.  6110238.   4.9   8.0  20.   0.00  0.76  0.90   6.0   0.0000   0.0000   0.0000
            37 StaldK     700722.  6110249.   4.9   8.0  20.   4.81  0.85  1.00   6.0 4.95E-03   0.0000   0.0000
            38 StaldS     700735.  6110385.   4.9   7.5  20.   3.77  0.63  0.75   6.0 2.04E-03   0.0000   0.0000
            39 StaldS     700742.  6110387.   4.8   7.5  20.   3.77  0.63  0.75   6.0 2.04E-03   0.0000   0.0000
            40 StaldS     700735.  6110390.   4.8   7.5  20.   3.77  0.63  0.75   6.0 2.04E-03   0.0000   0.0000
            41 StaldS     700737.  6110401.   4.8   7.5  20.   3.77  0.63  0.75   6.0 2.04E-03   0.0000   0.0000
            42 StaldS     700744.  6110402.   4.8   7.5  20.   3.77  0.63  0.75   6.0 2.04E-03   0.0000   0.0000
            43 StaldS     700738.  6110406.   4.5   7.5  20.   3.77  0.63  0.75   6.0 2.04E-03   0.0000   0.0000
            44 StaldÆ     700738.  6110306.   5.1   3.5  20.   1.83  0.30  0.30   3.0 5.57E-04   0.0000   0.0000
            45 StaldÆ     700743.  6110304.   5.1   3.5  20.   1.83  0.30  0.30   3.0 5.57E-04   0.0000   0.0000
            46 StaldJ     700709.  6110176.   5.0   7.0  20.   4.09  0.67  0.80   5.0 3.09E-03   0.0000   0.0000
            47 StaldJ     700713.  6110189.   5.1   7.0  20.   0.00  0.67  0.80   5.0   0.0000   0.0000   0.0000
        
        



          Udskrevet: 2020/12/15 kl. 13:33
          Dato: 2020/12/15                      OML-Multi PC-version 20200730/7.00                      Side   4
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
        
        
        
        
          Punktkilder.  
          ------------
        
           Kildedata:
                                                                                       Stof 1   Stof 2   Stof 3
            Nr ID              X         Y    Z    HS   T(C)   VOL   DSI   DSO   HB    Q1       Q2       Q3
            48 StaldJ     700714.  6110189.   5.1   7.0  20.   0.00  0.67  0.80   5.0   0.0000   0.0000   0.0000
            49 StaldJ     700712.  6110203.   5.1   7.0  20.   4.09  0.67  0.80   5.0 3.09E-03   0.0000   0.0000
            50 StaldL     700728.  6110259.   5.0   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            51 StaldL     700732.  6110258.   5.0   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            52 StaldL     700729.  6110266.   5.1   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            53 StaldL     700733.  6110265.   5.0   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            54 StaldL     700730.  6110274.   5.1   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            55 StaldL     700739.  6110273.   5.1   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            56 StaldL     700739.  6110273.   5.1   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            57 StaldL     700740.  6110280.   5.1   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            58 StaldL     700726.  6110292.   5.0   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            59 StaldL     700728.  6110292.   5.0   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            60 StaldL     700742.  6110290.   5.0   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            61 StaldL     700743.  6110290.   5.0   8.0  20.   3.12  0.51  0.60   5.5 1.82E-03   0.0000   0.0000
            62 StaldM     700736.  6110230.   4.9   3.0  20.   1.29  0.30  0.30   3.5 3.83E-04   0.0000   0.0000
            63 StaldM     700737.  6110237.   4.8   3.0  20.   1.29  0.30  0.30   3.5 3.83E-04   0.0000   0.0000
            64 Gasmotor   700770.  6110312.   5.2   9.7 529.   1.19  0.28  0.28   7.0   0.0167   0.0000   0.0000
            65 Luftrens   700830.  6110301.   4.1   4.2  20.   0.78  0.50  0.50   4.0 3.12E-03   0.0000   0.0000
        
        
           Tidsvariationer i emissionen fra punktkilder.
        
            Emissionerne fra de enkelte punktkilder er konstant.
        
        
           Afledte kildeparametre:
        
                 Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft)
                                       m/s                  (omtrentlig) m4/s3
                     1                17.5                       0.5
                     2                20.5                       0.4
                     3                20.5                       0.4
                     4                14.2                       0.3
                     5                14.2                       0.3
                     6                14.2                       0.3
                     7                14.2                       0.3
                     8                 7.6                       0.3
                     9                 7.6                       0.3
                    10                 7.6                       0.3
                    11                 7.6                       0.3
                    12                 7.6                       0.3
                    13                 7.6                       0.3
                    14                17.8                       0.4
                    15                11.0                       0.5
                    16                 4.6                       0.2
                    17                 4.6                       0.2
                    18                 4.6                       0.2
                    19                 4.6                       0.2
                    20                 4.6                       0.2
                    21                 4.6                       0.2
                    22                 4.6                       0.2
                    23                 4.6                       0.2
                    24                 4.6                       0.2
                    25                 8.5                       0.2
                    26                 8.5                       0.2
                    27                 7.2                       0.3
                    28                 0.0                       0.0
                    29                 7.2                       0.3
                    30                 0.0                       0.0
                    31                 4.6                       0.1
                    32                 3.7                       0.1
                    33                 4.4                       0.1
                    34                11.4                       0.6
                    35                 0.0                       0.0
                    36                 0.0                       0.0
                    37                 9.1                       0.6
                    38                13.0                       0.4
                    39                13.0                       0.4
                    40                13.0                       0.4
                    41                13.0                       0.4
                    42                13.0                       0.4
                    43                13.0                       0.4
                    44                27.7                       0.2
                    45                27.7                       0.2
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           Afledte kildeparametre:
        
                 Kilde nr.    Vertikal røggashastighed   Buoyancy flux (termisk løft)
                                       m/s                  (omtrentlig) m4/s3
                    46                12.4                       0.5
                    47                 0.0                       0.0
                    48                 0.0                       0.0
                    49                12.4                       0.5
                    50                16.4                       0.4
                    51                16.4                       0.4
                    52                16.4                       0.4
                    53                16.4                       0.4
                    54                16.4                       0.4
                    55                16.4                       0.4
                    56                16.4                       0.4
                    57                16.4                       0.4
                    58                16.4                       0.4
                    59                16.4                       0.4
                    60                16.4                       0.4
                    61                16.4                       0.4
                    62                19.6                       0.1
                    63                19.6                       0.1
                    64                57.0                       7.1
                    65                 4.2                       0.1
        
        
           Retningsafhængige bygningsdata (kun retninger med bygningshøjde større end nul er medtaget).
        
            Kilde nr. 14:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                        10     8.8     10.0
                        20     8.8     10.0
                        30     6.0     10.0
                        40     6.0     10.0
        
            Kilde nr. 46:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                        50     8.2     15.0
                        60     8.2     15.0
                        70     8.8     12.0
                        80     8.8     12.0
                        90     8.8     12.0
                       100     8.8     12.0
                       110     8.8     12.0
        
            Kilde nr. 47:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       110     8.2     11.0
                       120     8.2     11.0
                       130     8.2     11.0
                       140     8.8     15.0
                       150     8.8     15.0
                       160     8.8     15.0
        
            Kilde nr. 48:
                   Retning  Højde[m] Afstand[m]
                       110     8.2      9.0
                       120     8.2      9.0
                       130     8.2      9.0
                       140     8.2      9.0
                       150     8.8     12.0
                       160     8.8     12.0
        
            *****************   ADVARSEL  ****************
        
            ADVARSEL FRA OML-MULTI:
            Gas hastighed=  57.0 > 30 m/s 
            for kilde nr. 64
        
        
        
        
          Arealkilder.
          ------------
        
           Tidsvariationer i emissionen fra arealkilder.
        
           Type nr. 1:
            Ingen tidsvariation.
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           Individuelle kildedata:
                                                                                   Stof 1   Stof 2   Stof 3
            Nr ID              X         Y      L1     L2   TETA     HS     HB     Q1       Q2       Q3     Type
            66 Syge        700733   6110121     32      5      8    2.5    4.3    9.50E-04   0.0000   0.0000   1
            67 5           700731   6110155     11      5     10    2.5    8.0    3.51E-04   0.0000   0.0000   1
        
        



          Udskrevet: 2020/12/15 kl. 13:33
          Dato: 2020/12/15                      OML-Multi PC-version 20200730/7.00                      Side   7
                                  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
        
        
          Side til advarsler.
        
        
        
            *****************   ADVARSEL  ****************
        
            ADVARSEL FRA OML-MULTI:
            Mindst en receptor er placeret tæt på en bygning 
            i dennes indflydelsesområde.
            Fundet første gang for receptor nr. 223 og en 
            bygning beskrevet i forbindelse med kilde nr.  2.
            Resultater fra sådanne receptorer er behæftet med 
            betydelig usikkerhed.
            For fjernere receptorer vil dette ikke have betydning.
        
        
            *****************   ADVARSEL  ****************
        
            ADVARSEL FRA OML-MULTI:
            Bygningshøjde > afkasthøjde for mindst en arealkilde.
        
            Fundet første gang for kilde nr. 66
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            Stof 1   Periode: 740101-831231 (Bidrag fra alle kilder)
            ------------------------------------------------------------------------

            De største månedlige 99%-fraktiler (OU/m3)
            ----------------------------------------------------------------------------------------
            Retning                                        Afstand (m) 
            (grader)     50   100   150   200   300   400   450   486   505   550   600   700   868
            ----------------------------------------------------------------------------------------
               0         22    21    18    16    14     9     8     8     7     7     6     5     4
              10         20    24    20    16    13    10     8     8     8     7     7     6     5
              20         20    21    19    16    11     9     8     7     7     7     7     6     5
              30         20    16    16    14    10     8     8     8     8     8     7     6     5
              40         18    14    13    13    11     9     8     8     8     8     7     6     5
              50         16    14    20    13    11     9     8     8     8     7     7     6     5
              60         15    13    16    12    10     9     8     7     7     7     6     6     5
              70         14    12    10    10    10     9     8     8     7     7     7     6     5
              80         14    12    10    10     9     9     8     8     7     7     7     6     5
              90         14    11    11    10     9     8     8     8     7     7     7     6     5
             100         13    12    11    10     9     8     8     7     7     7     7     6     5
             110         14    13    11    10     9     8     8     7     7     7     6     6     5
             120         15    14    12    10     9     8     8     8     8     7     7     6     5
             130         15    14    13    11    10     8     8     7     7     7     6     6     5
             140         16    16    14    11     9     8     7     7     7     7     6     6     5
             150         17    17    14    13    10     8     8     7     7     7     6     5     5
             160         16    17    16    14    10     8     8     7     7     7     6     6     5
             170         17    19    19    17    11     9     8     8     8     7     7     6     5
             180         19    20    23    20    13     9     9     8     8     8     7     6     5
             190         25    29    31    24    13     9     8     7     7     7     6     5     5
             200         19    25    24    22    13     9     8     7     7     7     6     6     5
             210         17    23    18    17    11     8     7     7     7     6     6     5     4
             220         17    19    16    15    10     9     8     8     7     7     6     6     5
             230         22    18    15    13    11     9     8     8     7     7     7     6     5
             240         22    16    13    12    10     9     8     8     7     7     6     6     5
             250         21    15    13    11    10     9     8     8     7     7     7     6     5
             260         25    14    13    11     9     8     8     8     7     7     7     6     5
             270         22    15    13    12     9     9     8     8     8     7     7     6     5
             280         22    16    13    12    10     9     8     8     8     7     7     6     5
             290         21    17    12    11    10     9     9     8     8     7     7     6     5
             300         21    17    12    10     9     9     8     8     8     7     7     6     5
             310         21    16    13    10     8     8     8     7     7     7     7     6     5
             320         21    17    13    10     9     8     7     7     7     6     6     5     5
             330         21    17    13    11     9     8     8     7     7     7     6     6     5
             340         19    17    14    12    10     9     8     7     7     7     6     6     5
             350         21    18    16    13    10     9     8     7     7     7     6     5     4
            ----------------------------------------------------------------------------------------
            Maksimum=    31.13 i afstand   150 m og retning 190 grader i 197410 (yyyymm)

             310         21    16    13    10     8     8     8     7     7     7     7     6     5
             320         21    17    13    10     9     8     7     7     7     6     6     5     5             320         21    17    13    10     9     8     7     7     7     6     6     5     5
             310         21    16    13    10     8     8     8     7     7     7     7     6     5

             100         13    12    11    10     9     8     8     7     7     7     7     6     5
             110         14    13    11    10     9     8     8     7     7     7     6     6     5
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Sagsnr.: 19/16979 
Dok.nr.: 167164/19 
 
Sagsbehandler: 
Julie Birk Christiansen 
55 36 24 77 
juch@vordingborg.dk 

11.10 BEMÆRKNINGER FRA NABOHØRING AF UDKAST 

 
 

1. Modtaget på mail 18-06-2021 
 
Emne:  Nabohøring Over Lyngen 4 
 
Hej  
 
Jeg skal gøre nedestående bemærkninger til det fremsendte 
materiale. 
 
Jeg finder ikke det er fuld belyst, at en øge produktion ikke vil 
medfører ulemper for naboerne. 
 
Vi har i perioder udfordringer med lugtgene i sommerhuset fra 
produktuionen og når man passer gården kan dette være rigtigt 
ubehagligt. 
 
Desuden finder vi ikke at den mindre vej kan bære en øget trafik - 
dette kan man bl.a. se ved at den bærer præg af folk må kører i 
vejrabatten  
når der er lastbiler og traktorere på vejen. 
 
med venlig hilsen 
 
Frank Bavnild 
Svalevej 18, Bøged Strand 
4720 Præstø 
telefon nummeret  
 

2. Modtaget på mail 19-06-2021 
 
Emne: Over Lyngen 4, Præstø 

 

Til Hvem dette måtte vedrøre.. 

Købte sommerhus 2019. Troede det skulle blive en fredfyldt sommer. DET er 

UMULIGT at befinde sig udenfor grundet fluer fra ovennævnte gård. Jeg ved 

samtlige nye beboere også er mere end trætte af den form for ubudne 

gæster. Det kan ikke lade sig gøre at konsumere et eneste måltid udenfor 

uden at blive angrebet af fluer. 

Jeg og flere har overvejet salg simpelthen, fordi vi ikke  forbinder sommerhus 

og udetid med at skulle spærre os inde. Havde jeg vidst dette, havde jeg aldrig 
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købt sommerhus i det her område. Ejer af Over Lyngen skal ikke have lov til at dyrke den form for 

erhverv i et sommerhusområde med efterfølgende angreb af fluer. Det minder mest om et tredje 

verdens land af fluer. Gik ikke udfra, at jeg havde købt hus i Afrika eller Indien. 

God dag 

Pedersen 

 
3. Modtaget på mail 20-06-2021 

 

Emne: Høringsvar ang. Over Lyngen 4, 4720 Præstø. 

 

Undertegnede vil hermed benytte den mulighed der er for at gøre nogle indsigelser. 

Min mand og jeg har nu haft sommerhus her i området fra sommeren 2015 og er nu blevet fastboende. 

Jeg må hermed konstatere, at der er kommet meget mere trafik og med meget større køretøjer, i de få 

år vi har boet her. Det er både til grisetransport og landbrugsmaskiner. Det syntes jeg er en kedelig 

udvikling, da vejene ikke er anlagt dertil, hvormed det forringer vejenes kvalitet, væsentligt. Samtidig 

giver det også udfordringer for andre trafikanter, der tit må undvige og helt ud i rabatten. I Jungshoved 

By, er rabatterne kørt meget op, da der ikke er plads til maskinerne, samtidig med andre køretøjer der 

skal passere hinanden. Hvis denne udvikling fortsætter, skal Vordingborg Kommune snart finde finanser 

til at både at gøre vejene bredere, men også finanser til udbedring af kørebanen. 

 

Med venlig hilsen 

Bente Christensen 

 
 

4. Modtaget på mail 21-06-2021 
 

Emne:  Over Lyngen 4 
 
Venligst fremsend ALT relevant materiale i forbindelse med nabohøring. 
Det kan undre, at der ansøges om udvidelse af produktionskapaciteten! 
Firmaerne, der driver Lynggården giver ikke overskud og har ikke gjort det i en årrække, så det 
undrer, at der er midler til en udvidelse. 
 
 
Venligst 
 
Henning Delf Nissen 
Mislehøjvej 4, Jungshoved 
4720 Præstø  
 
 
 
Sendt fra min Galaxy 
 
 

 
5. Modtaget på mail 21-05-2021  

 
Emne:  Over Lyngen 4, miljøgodkendelse 
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Findes der en lokalplan området? 

 
 
 
Venligst  
Henning Delf Nissen  
Mislehøjvej 4, Jungshoved  
4720 Præstø  
 
 
 
Sendt fra min Galaxy 
 
 

 
6. Modtaget på mail 02-07-2021 

 

Emne:  Vedr. dok. nr. 122462/21 
 
Godkendelse af udvidelse af grisebestand Over Lyngen 6 
 
Hermed skal jeg på det kraftigste protestere over den udvidelse af grisebestanden, som er 
beskrevet i ovenstående dokument. 
 
Som argumenter skal jeg fremføre: 
 
Der er i forvejen voldsomme lugtgener fra grisebestanden som den er nu, især når vindretningen 
er fra vest. 
 
Det er uforligneligt at udvide grisebestanden, når der i forvejen søges ført en regeringspolitik, 
hvor man vil begrænse landbrugets udledning af kvælstoffer. 
 
Produktion af smågrise er det rene dyrplageri, ikke mindst taget den efterfølgende transport i 
betragtning. 
 
For et bedre klima i Dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
Jørgen Nørgaard 
Solsortvej 18 
Præstø 
Sendt fra Mail til Windows 10 
 

7. Modtaget på mail 03-07-2021 
 
Emne:  Bemærkninger til Over Lyngen 4 

 
Kære Julie. 
Hermed nogle bemærkninger til sagen om udvidelsen af produktionen på Over Lyngen 4. 
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Generelt er det problematisk både med lugtgener og forureningen af luften med især 
ammoniak. 
Det vil være ønskeligt, om man kunne stille skærpede krav til luften, der slippes ud i 
atmosfæren fra både stadene og gyllehåndteringen. 
Det virker mærkeligt, at der ikke er krav om rensning af luften, inden den slippes ud i 
omgivelserne. 
Omgivelserne er i forvejen belastede af ekstra næring fra bedriften. Den er skyld i øget 
algevæskt både på land og i Fakse Bugt og Bøgestrømmen, og en yderligere belastning - 
selvom den beskrives som ikke væsentlig - vil kun gøre miljøet ringere. 
Ang. lugtgener, så oplever vi (ca. 1.100 meter væk) gener allerede i dag - både fra staldene, 
gyllehåndteringen og fra biogasanlægget. 
Ved godt, at biogasanlægget er solgt fra og derfor ikke længere skal ses sammen med 
husdyrproduktionen, men den samlede belastning bliver jo ikke mindre af den grund. 
Håber man kan få garantier for, at al gylle fra produktionen fremover bliver brugt i 
biogasanlægget og dermed bringes ud afgasset. Det vil være en forbedring. 
Afslutningsvis vil jeg lige bemærke, at selve produktionsformen er dybt kritisabel i forhold til 
de dyr, der opdrættes, og den har nået en størrelse, der i den grad dominerer omgivelserne 
negativt. 
Med venlig hilsen 
Niels Jørgen Henriksen 
Ørnevej 5 
4720 Præstø 

 
 

8. Modtaget på mail 06-07-2021 
 

Emne:  Nabohøring vedr. Over Lyngen 4, 4720 Præstø 
 
Til afdelingen for Byg, Land og Miljø 

 
Kære Julie Birk Christiansen. 
 
Hermed bemærkninger som vedhæftet fil, vedr. nabohøring ang. sagsnummer 19/16979, 
Miljøkonsekvensrapport . 
 
Med venlig hilsen 
 
Annemette S. Elbrønd 
Bøged Strandvej 27 
4720 Præstø 
Danmark 
telefonnummer 
 
Udklip fra vedhæftet dokument: 
 
 
Vordingborg Kommune  

 
Afd. for Byg, Land og Miljø    Annemette Scheibye Elbrønd 
Att. Landbrug    Bøged Strandvej 27 
     4720 Præstø 
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     6. juli 2021 
 
Vedr. sag nr. 19/16979, omhandlende Over Lyngen 4, 4720 Præstø, og kommunens udkast 
til Miljøgodkendelse, modtaget i høring  
 
Spørgsmål og bemærkninger ud fra gennemlæsning af Miljøkonsekvensrapporten og 
kommunens vurderinger heri, samt opdateret notat fra Sweco dateret 15.12.2020: 

1. Hvad er det konkret der søges om, jvnf. Indledning pkt. 1.?  
a. Det fremgår, at det drejer sig om godkendelse af eksisterende anlæg på 6.839 

m2 
b. At der skal tillades en større fleksibilitet, som ikke er beskrevet, men antages at 

dreje sig om flere dyreenheder jvnf. tale om ”udvidelsen” i Indledning pkt. 1 
c. ”Staldanlæggene skal kunne udnyttes fuldt ud – inden for grænserne af 

Dyrevelfærdsreglerne”, hvilket bekræfter den uklare formulering om flere 
dyreenheder  

Vordingborg Kommune må kende og kunne svare på, hvilken faktisk forøgelse af 
dyreholdet i ca. antal det indebærer?  

2. Lugtgener 
a. I det Ikke tekniske resumé pkt. 2. angives at lugtgeneafstanden med OML 

beregninger er overholdt i forhold til nærmeste naboer osv.. 
b. Ifølge notatet fra Sweco pkt.1.1. er lugtgenekravet ifølge OML-beregningen ikke  

overholdt  for så vidt angår Jungshovedvej 66 og Stavreby By, samt 
sommerhusområdet Bønsvig Strand 

Af Sweco notatet fremgår pkt.1.1. at formålet med OML-beregningen er at vise, at genekriterier 
for samlet bebyggelse er overholdt. 
Det fremgår samtidig i pkt. 4 i notatet, at der kan anlægges en ”Skarp retningstolkning” eller en 
”Konservativ retningstolkning” vedr. OML-beregningsresultaterne. 
Med argumentation i anvendelse af 10 års meteorologidata, efter Lugtvejledning nr. 4 1985 - 
altså data som i enhver anden sammenhæng ville betragtes som forældede p.gr af 
klimaforandringerne, kan angiveligt anvendes en ”skarp retningstolkning” i denne ansøgning. 

c. Af Sweco notatet fremgår desuden at Vordingborg Kommune har bedt om at få 
beregnet den samlede lugtpåvirkning fra Lynggård Biogasanlæg og Lynggård 
Svineproduktion, selv om det ifølge Sweco er ”at sammenligne pærer og 
bananer” p gr af forskellige lovgivninger/lugtenheder. Det må derfor antages at 
være forbundet med en fejlmargin.    

Kommunen bedes forklare hvorfor der ønskes en opgørelse af samlet koncentration af 
lugt fra de to – helt uafhængige virksomheder når: 
 Beregningen er usikker (ifølge Sweco)  

Svineproduktionen på Nygård, som ligger få 100 meter væk, med afsæt i 
betydningen af den kumulerede lugt også retfærdigvis kunne være medtaget. 
Dette påpeges naturligvis velvidende at der er tale om flere forskellige, 
angiveligt uafhængige virksomheder . Men hvorfor den  ene og ikke den 
anden? Således argumenteres i pkt. 2 flere gange for at Lynggård Biogas 
ikke er en biaktivitet til Lynggård Svineproduktion.  
Stavreby by hvortil genekravet ifølge Sweco pkt. 1.1. ikke er overholdt – før 
disse nye ”udregninger” - er beliggende så man i høj grad kan frygte en 
kumulation af lugt fra Over Lyngen 4 og Nygård, men stillingtagen til dette 



 
 

6 
 

udelades helt. Med de samme regler om selvstændige virksomheder, som 
altså alligevel ikke gælder Biogasanlægget og Lynggård??  
Det synes miljømæssigt helt naturligt også at inddrage lugtkoncentrationen 
fra Nygård, hvis man seriøst vil undersøge lugtgenerne for de 
omkringboende.  

3. Ammoniakemission 
a. I Ikke teknisk resumé pkt. 2. anføres, at ”den planlagte ændring af 

husdyrproduktionen, ikke vil medføre væsentlige tilstandsændringer af de 
pågældende naturtyper”. Området naturtyper beskrevet under pkt. 5.2. 

b. Jvnf. 5.2. anføres endvidere, at totaldepositionen fra anlægget ligger under 
laveste beskyttelsesniveau. 

Kan Vordingborg Kommune fremvise kontrolmålinger af de værdier for merdeposition, i 
pkt. 5.2, Figur 6, opgivet af ansøger? 
Ligeledes vil det være ønskeligt at få forklaret, på hvilket grundlag kommunen vurderer 
rigtigheden af værdierne i Tabel 7, pkt. 5.2. hvoraf fremgår, at ammoniakemissionen i det 
ansøgte, vil være lavere end i Nudrift.          

4. BAT  
a. Bedste tilgængelige teknik vedr. ammoniakemission beregnes jvnf. pkt. 2 ud fra 

to grundlæggende principper, som er økonomiske forhold. 
b. Jvnf 5.1. har kommunen indarbejdet vurderinger af BAT vedr. bl.a 

ammoniakemmision  

Kan kommunen forklare hvilken indsats der ændres, således at der med en formodet, 
men ikke præciseret merproduktion, kan opnås en lavere ammoniakemission/år end i 
Nudrift?  
 
  

5.  Transporter 
a. Det vurderes i Ikke teknisk resumé pkt. 2, at generne for nabobeboelser ”vil være 

begrænsede, da ejendommens til- og frakørselsforhold ligger hensigtsmæssigt i 
forhold til omkringboende”. 

b. I pkt. 5.4 anføres at antallet af transporter ikke vil øges i forbindelse med det 
ansøgte og der konkluderes, at transport til og fra ejendommen som følge af den 
ansøgte husdyrproduktion ”ikke vil medføre væsentlige miljømæssige gener for 
omgivelserne” 

Kommunen anmodes om at forklare, hvordan en udvidet husdyrproduktion kan undgå at 
medføre øget antal transporter, og hvilke argumenter der er for at konkludere, at 
transporterne ikke medfører miljømæssige gener for Jungshoved Bys beboere, som 
dagligt passeres af alt for store køretøjer på de smalle veje?   

6. Afstandskrav    
a. Under pkt. 3.2 konkluderes, at der ikke sker en forøget forurening fra 

husdyrbruget, og at håndtering af husdyrgødning ikke vil være ændret i forhold til 
nuværende. Der anføres at ”alene det forhold, at der ansøges om at komme over 
på en ny ordning ikke i sig selv medfører, at der er tale om forøget forurening” 

Kan det godtgøres, at håndtering af en øget mængde husdyrgødning ikke vil øge risikoen 
for forurening af bl.a.vandindvindingsanlæg? 

7. Vand 
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a. 5.1.2. Tabel 6 angående vand angiver samme antal m3 vand i Nudrift og Ansøgt 
drift    

Kan det godtgøres, at det er muligt at fastholde samme vandbehov/forbrug, hvis 
produktionen øges med øget behov for rengøring af stalde, øget behov for overbrusning. 
Dvs at fastholde samme mængde spildevand trods øget produktion?  
Kan det godtgøres, at der ikke ved sprinkling af spildevand på marker sker nedsivning af 
uønskede stoffer til markdræn, med følgende udledning direkte i Bøgestrømmen? 

8. Drikkevand 
a. Jvnf. 3.1. Vurdering, vil projektet ikke få negativ påvirkning på 

drikkevandsinteresser, da der ”er foretaget foranstaltninger til forebyggelse af 
risiko for forurening” 

Kan kommunen forklare hvilke foranstaltninger det drejer sig om?   
9. Egenkontrol 

a. I følgebrevet til Nabohøring står at kommunen vurderer, at den ansøgte udvidelse 
kan godkendes under forudsætning af, at de stillede vilkår bliver overholdt. 

b. I pkt 7. er Egenkontrol beskrevet. 

Kan kommunen beskrive med hvilke midler og med hvilken hyppighed pkt. 8.a herover vil 
blive kontrolleret?   
 
Det er dejligt, at vi om borgere og nærved boende får mulighed for at blive hørt. Det er 
bekymrende, at lovgivning og tilsyneladende også kommunens holdning, favoriserer 
landbrugsbedriften, og ikke i højere grad lader tvivlen angående miljøpåvirkninger komme 
smukke Jungshoved og dets borgere til gode.  
Lugtgeneberegningerne er påfaldende som anført i afsnit 2.  
Formuleringer som ”ikke i væsentlig grad”, ”uvæsentlige” gør et negativt indtryk og skaber 
usikkerhed, for hvad ved vi faktisk??  
Der foretages mig bekendt ikke regelmæssige kontrolundersøgelser af drænvandet eller 
vandkontrol i Bøgestrømmen nær udledning af drænvand, ej heller jordbundsundersøgelser af 
de biotoper, hvor ammoniakemissionen måske kan have en skadelig effekt, velvidende at 
grænseværdier jvnf. ansøgningen skulle blive overholdt, er det jo et spørgsmål om hvordan og 
hvorledes grænseværdierne er fastsat. 
Vordingborg Kommune vil gerne have smuk grøn natur – og det vil vi også meget gerne på 
Jungshoved, så jeg vil gerne opfordre til, at genoverveje denne ansøgning, og i stedet sørge for, 
at godkende det nuværende - Nudriften - med de krav det måtte indebære og sikre at regler og 
retningslinjer på bedriften overholdes til gavn for Jungshoveds natur og beboere. 
 
 
Med venlig hilsen 
Annemette Scheibye Elbrønd    
        
 
 

9. Modtaget på mail 09-07-2021 
 
Emne:  Indsigelse vedr. miljøgodkendelse Over Lyngen 4 
 
Hermed, vedhæftet, fremsender grundejerforeningen Fyrvang indsigelse vedr. miljøgodkendelse 
til husdyrproduktion Over Lyngen 4, 4720 Præstø. 
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Med venlig hilsen 
På vegne af bestyrelsen 
Grundejerforeningen Fyrvang 
  
V/ Formand, Kim Rasmussen 
Teglholmsgade 68 6. tv.  
2450 København SV. 
mail: e-mail undtaget 
Tlf.: telefonnummer 
 
Udklip fra vedhæftet dokument 
 
Vordingborg Kommune 
Valdemarsgade 43  
4760 Vordingborg  
Afd. for Byg, Land og Miljø att. Landbrug 
 
 
 
Vedr. miljøgodkendelse til husdyrproduktion Over Lyngen 4, 4720 Præstø 
 
 
Med henvisning af jeres mail d. 30.juni, hvor I beder os komme med vores bemærkninger til 
ansøgning fra ejer af Over Lyngen 4, 4720 Præstø, der har ansøgt om en miljøgodkendelse til 
en eksisterende husdyrproduktion med et produktionsareal på 6.839 m2 til søer og smågrise 
efter husdyrbruglovens § 16 stk. 2 pkt. 1, kommer her vores høringssvar. 
 
Det er Grundejerforeningens klare opfattelse, at en udvidelse af husdyrproduktionsareal på Over 
Lyngen 4 vil have store ulemper for vores område og sommerhusområdet som er et rekreativt 
område, der ligger meget tæt på husdyrproduktionsarealet.  
 
Vi har i dag store problemer med luftgener og er meget plaget fluer, med der af følgende 
Sundhedsrisici, fra husdyrproduktionsarealet. Vi ser ofte, at vinduer til svinestaldene står åbne 
samt at teltafdækning over gyllebeholder står delvis åbne. 
 
Det er vores opfattelse, at der på det eksisterende produktionsareal ikke tages de nødvendige 
tiltag med hensyn til miljøgener for naboer i et område, der i forvejen er meget belastet af 
husdyrproduktionen fra Over Lyngen 4. 
Derfor kan vi absolut ikke anbefale, at der gives tilladelse til øgning af den eksisterende 
husdyrproduktion. 
 
Grundejerforeningen skal hermed gøre indsigelse mod, at der gives tilladelse til at øge 
husdyrproduktionsareal på Over Lyngen 4, 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
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På vegne af bestyrelsen 
Grundejerforeningen Fyrvang 
 
V/ Formand, Kim Rasmussen 
Teglholmsgade 68 6. tv.  
2450 København SV. 
mail: adressen undtaget 
Tlf.: telefonnummer  
 
 
 
 
 
 

 
10. Modtaget på mail 10-07-2021  

 
Emne:  Vandmiljø og kvælstofudledning i Jungshoved 

 
Kære Julie, 

 
Jeg bemærkede nu, at en ansøgning om omlægning eller udvidelse af svineproduktionen i 
Jungshoved er sendt til godkendelse i Vordingborg kommune. Jeg har ikke gennemlæst 
forslaget, så jeg har ikke fuldt indblik i sagen. Dog foranledigede den alligevel til, at jeg nu må 
søge en eller anden form for indsigt i hvad kommunen har af planer for vandmiljøet omkring 
Jungshoved, som ifølge den grusomme læsning i nedenstående artikel, mildt sagt står overfor 
nogle kæmpe udfordringer. Kan du ikke være sød, at hjælpe mig lidt her? Findes der konkrete 
handleplaner? 
 
Kh. 
Jesper 
 
https://sn.dk/Vordingborg/Fra-frodigt-farvand-til-doed-
mudderbund/artikel/1442069?fbclid=IwAR2fPll6Xosme2rcTPgfTqHsPHc3P39q6cD6apwTz5niR
HR0ueywx8CLNck 
 
--  
 
Kind regards. 
 
Jesper Duelund 
 
Email: e-mail adresse 
Management: https://monami.dk/ 
Telephone: telefonnummer  
Website: https://www.jesperduelund.com 

 
 

11. Modtaget på mail søndag d. 11-07-2021 
 

Emne:  Lugtegener 
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ang udvidelse af Over Lyngen 4,  
Sagsnr: 19/16979 
 
Jeg vil gerne bede om en uddybelse fra Vordingborg Kommune, der viser, hvad I bygger jeres 
vurdering af, at udvidelsen ikke vil medfører ekstre gener for naboer. Jeg har svært ved at se, 
hvordan det kan gennemføre uden betragtelige lugtegener. 
 
Jeg skriver som beboer på Lærkevej 16, men på vegne af en lang række beboere, der gerne vil 
gøre indsigelse. 
 
Med venlig hilsen, 
Lasse Bergholtz  
 

12. Modtaget på mail 12-07-2021 
 
Emne: Indsigelse mod udvidelse ifm Over Lyngen 4 

 
 

Til rette vedkommende 
 

Jeg vil gerne gøre indsigelse over en udvidelse af Over Lyngen 4. 
 

Svineindustri hører ikke til i et bevaringsværdigt naturområder med mange sommerhuse 
og helårsbeboelse, synes jeg. 

 
Det lugter og generer alt rigeligt i forvejen.  

 
Med venlig hilsen 

 
Benedicte Due 
 

• Modtaget svar på mail 13-07-2021 
 

Emne: SV: Indsigelse mod udvidelse ifm Over Lyngen 4 
 

Kære Julie 
 
Tak for din kvittering.  
 
Jeg bor Slåenvej 1, 4720 Præstø. Det skulle jeg selvfølgelig have tilføjet. Beklager. 
 
Tak for klagemuligheden. Jeg har flere gange prøvet at indmelde lugtgener på 
kommunens app, men når jeg skal uploade foto (det er obligatorisk, selv når man 
indmelder lugtgener), så får jeg fejl. Jeg har prøvet at afinstallere og geninstallere, og 
samme problem opstår.  
 
Men så kan jeg jo nu gøre det via pc :-) 
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Med venlige hilsner 
 
Benedicte Due 
 

 
Sendt : tirsdag, 13. juli 2021 09:53:02 
Emne: SV: Indsigelse mod udvidelse ifm Over Lyngen 4 
 
Kære Benedicte Due 
  
Du kvitteres hermed for dine bemærkninger til udkastet af miljøgodkendelsen på Over Lyngen 4. 
  
Det fremgår ikke af din henvendelse hvilken ejendom du ejer eller bor på, så hvis du ønsker 
dette anført sammen med dit høringssvar bedes du besvare denne mail.  
  
Dit høringssvar vil indgå i kommunes sagsbehandling og jeg vil i en hvidbog til den endelige 
afgørelse samle op på emnerne du bemærker. Her anføres om det har ført til ændringer af 
udkastet.  
  
Du anfører lugtgener som muligt forårsaget af husdyrbruget som et klagepunkt. Husk at hvis du 
oplever lugt udover hvad der må forventes og du mener husdyrbruget er årsag til dette kan 
kommunen behandle dette som en klagesag når genen opleves og undersøge forholdet.  
  
Du kan klage via vores skema på vores hjemmeside: https://www.vordingborg.dk/borger/miljo-
og-natur/forurening-og-stoj/miljogener-og-klager/ 
  
Beboere indenfor lugtkonsekvenszonen får besked når den endelig afgørelse om 
miljøgodkendelse træffes direkte, ligesom den vil blive offentliggjort på kommunes hjemmeside. 
Til den endelige afgørelse vil der være klagevejledning med  en 4 ugers frist til klagenævn.  
  
  
Venlig hilsen 
 
Julie Birk Christiansen 
Miljømedarbejder 
 
Telefon: 55 36 24 77 
Mobil: 24 79 29 78 
juch@vordingborg.dk 

 

Byg Land og Miljø - Team 

Land 
Østergårdstræde 1A 

4772 Langebæk 

tekpost@vordingborg.dk 

  

 

Vordingborg Kommune 
Valdemarsgade 43 

4760 Vordingborg  
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13. Modtaget på mail 13-07-2021  

 
Emne:  Udvidelse af svineproduktion på jungshoved 
 
Kommentarer til MGK af Lynggård svineproduktion. 
HJÆLP!!! 
Når Miljøvurderingsloven taler om væsentlige indvirkning på miljøet, herunder befolkningen, 
menneskers sundhed, vand, luft, materielle goder, landskab mm. må vi bare sige, at det snart 
ikke er værd at bo på Jungshoved. 
 
Landbrugsjorden på Jungshoved prioriteres til Peder Andersens industri – svineindustri og el-
producerende industri, hvorfor man ikke bør argumentere med landbrugsloven i hånden. Det var 
engang landbrug – det er det absolut ikke mere. Hver gang en ejendom med lidt jord sættes til 
salg, købes den af Peder Andersen, der så tager jorden og sælger huset eller lejer det ud til sine 
østeuropæiske arbejdere. Han køber også de ejendomme, der ligger indenfor klageafstand, så 
han ikke får problemer med det, eller han får støtte til at rive huset ned… Jungshoved er ved at 
blive totalt affolket. 
Mulige tilflyttere værner sig imod at bosætte sig på Jungshoved pga. den voksende industri. 
Dem, der ikke i tide er opmærksomme på områdets forureningsproblemer og voksende 
monokultur, må bare ærgre sig. 
 
Vi kæmper i forvejen meget med den dårlige lugt på Jungshoved. Det gælder både gaslugt og 
gyllelugt. Vi må ofte sove med lukkede vinduer. Vi kan ikke hænge tøj til tørre udenfor pga. lugt. 
Vores sommergæster tager hjem pga. lugten. Endnu en udvidelse vil være katastrofalt for os, 
der lever her. Vi kan snart ikke trække vejret. Det er der jo lavet flere nyere undersøgelser, der 
viser, at mennesker der bor i nærheden af svineindustrier bliver syge af det – luftvejssygdomme 
som astma, kvalme, diarre og hovedpine. 
En landbrugsbedrift har fx påkaldt sig embedslægens opmærksomhed. Kommunen har bedt 
ham om at se på det sundhedsmæssige aspekt af gyllelugten. Flere naboer har klaget over 
stanken til kommunen. Kunne det være et forslag til VK i forhold til gas- og gyllelugten på 
Jungshoved? 
Selv om I måske ikke er fans af Greenpeace, har de faktisk lavet en god dokumentar om det 
emne. Google ”film ”Nabo til en svinefabrik”.  
 
Vores træer, tage, havemøbler mm. er grønne af gødning i luften. 
 
Engang kunne man bade i vandet rundt om Jungshoved – det gør vi ikke mere, da man ofte må 
tage bad, når man kommer hjem, fordi man lugter rådden. I perioder flyder det med døde fisk i 
overfladen. 
 
Fiskerne fortæller, at de ikke fanger fisk mere i havet ved Jungshoved – de må meget længere 
ud på havet for at fange noget levende. De fortæller også. at Noret er fuldstændig dødt.  
 
Landskabet udvikler sig fra et naturskønt område til et lugtende industriområde med grimme 
bygninger og gyllebeholdere spredt rundt i landskabet… 
Jungshoved er et af de aller smukkeste steder i danmark, tænk at man er i gang med at 
ødelægge det og at befolkningen vil væk herfra. Husk at skattekroner kommer også fra os på 
halvøen. 
HJÆÆÆLP OS!!!  
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Med venlig hilsen Tina Hansen 
 

• Svar fra Tina d. 13-07-2021 

Emne:  SV: Udvidelse af svineproduktion på jungshoved 

Hej Julie 
Jeg bor på Mislehøjvej 23,  jungshoved. 
 
Sendt fra min Sony Xperia™-smartphone 
 
---- Julie Birk Christiansen skrev ---- 

Kære Tina Elizabeth Hansen 
  
Du kvitteres hermed for dine bemærkninger til udkastet af miljøgodkendelsen på Over Lyngen 4. 
  
Det fremgår ikke af din henvendelse hvilken ejendom du ejer eller bor på, så hvis du ønsker 
dette anført sammen med dit høringssvar bedes du besvare denne mail.  
  
Dit høringssvar vil indgå i kommunes sagsbehandling og jeg vil i en hvidbog til den endelige 
afgørelse samle op på emnerne du bemærker. Her anføres om det har ført til ændringer af 
udkastet.  
  
Du anfører lugtgener som muligt forårsaget af husdyrbruget som et klagepunkt. Husk at hvis du 
oplever lugt udover hvad der må forventes og du mener husdyrbruget er årsag til dette kan 
kommunen behandle dette som en klagesag når genen opleves og undersøge forholdet.  
  
Du kan klage via vores skema på vores hjemmeside: https://www.vordingborg.dk/borger/miljo-
og-natur/forurening-og-stoj/miljogener-og-klager/ 
  
Beboere indenfor lugtkonsekvenszonen får besked når den endelig afgørelse om 
miljøgodkendelse træffes direkte, ligesom den vil blive offentliggjort på kommunes hjemmeside. 
Til den endelige afgørelse vil der være klagevejledning med en 4 ugers frist til klagenævn.  
  
  
Venlig hilsen 
 
Julie Birk Christiansen 
Miljømedarbejder 
 
Telefon: 55 36 24 77 
Mobil: 24 79 29 78 
juch@vordingborg.dk 

 
Byg Land og Miljø - Team 

Land 
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Østergårdstræde 1A 

4772 Langebæk 

tekpost@vordingborg.dk 

Vordingborg Kommune 
Valdemarsgade 43 

4760 Vordingborg  

 
 
 

14. Modtaget på mail 14-07-2021 
 
Emne : Miljøgodkendelse til svinefabrik på lyngen 4 4720 Præstø 
 
Utroligt at så stor svinefarm får lov til udvidelse når der er små landsbyer, sommerhuse og 
naturområder så tæt på. 
 
Smart at ejeren selv får lov at måle lugtgener, det hører ingen steder hjemme, der er så store 
lugtgener både for de fastboende og sommerhusejere, så det er umuligt at sidde ude på sin 
terrasse.  
 
Trafikken med store lastbiler/tankbiler er også til stor ulempe, vejene er smalle og som 
modgående skal man nærmest i grøften for at undgå sammenstød. De store landbrugsmaskiner 
bruger hele vejens bredde. Vejene bliver også ødelagte. 
 
Da vi købte hus for 11 år siden, var landejendommen mindre og med mindre svinehold, de har 
så udvidet og udvidet til stor ulempe for stort set alle omkringboende. Hvis vi havde vidste det, 
havde vi aldrig købt. 
 
Det er iorden med store svinefarme - de skal bare være tilpas langt fra naboer. 
 
Med venlig hilsen 
 
Hanne christensen  
 
Egevænget 4  
 
4720 Præstø 
 

15. Modtaget på mail 16-07-2021 
 
Emne:  Lynggård - ny miljøgodkendelse af svineproduktion 
 
Til Vordingborg Kommune 
Afdeling for By, Land og Miljø 
Att.: Landbrug 
 
 
Vi har i Jungshoved Lokalforum modtaget udkastet til fornyet miljøgodkendelse af 
svineproduktionen på Lynggård. Tak for det. 
 
Vi har i vedhæftede bilag sammenfattet vores bemærkninger og spørgsmål og vi ser frem til at 
modtage svar herpå. 
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Vi deltager gerne i eventulle dialogmøder om den nye miljøgodkendelse. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jungshoved Lokalforum 
Steen Hansen 
 
Udklip af vedhæftet dokument 
 
Til Vordingborg Kommune 
Afdeling for Byg, Land og Miljø    
landbrug@vordingborg.dk 
Jungshoved den 14. juli 2021 
 
 
 
 
Bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse af svinefarm til Lynggård, Over Lyngen 4, 4720 
Præstø 
 
Vordingborg Kommune har sendt et udkast til miljøgodkendelse af svinefarmen på Lynggård i høring fra 
den 18. juni 2021 til 16. juli 2021. 
 
Lokalforum kvitterer for modtagelse af udkastet til godkendelse. Vi har nogle bemærkninger og spørgsmål 
som vi mener skal besvares eller belyses inden der kan træffes afgørelse i sagen. 
 
Generelt har produktionen af svin på Lynggård og de 2 andre produktionsanlæg meget stor påvirkning af 
natur-, trafik- og miljøforhold på Jungshoved. Derfor er vi meget opmærksomme på eventuelle udvidelser 
og ændringer af produktionen. 
 
Der er i udkastet til afgørelse beregninger af lugtudsendelsen fra produktionen, hvor der også er medtaget 
nogle andre kilder til lugt som vedrører svineproduktionen – men ikke dem alle. Der er beregnet en lugt-
konsekvenszone på 1102 meter. Det er et begreb som vi meget gerne vil have forklaret nærmere og i 
Lokal-forum har vi allerede fået mange spørgsmål om dette. 
 
• Betyder det at man inden for konsekvenszonen må forvente at skulle leve med lugtgener? 
• Hvor kraftige lugtgener skal man leve med – og hvor ofte? 
• Betyder det at man uden for konsekvenszonen kan forvente at der ikke er lugtgener? 
• Hvordan skal man forholde sig hvis der alligevel er gener? 
 
Det er bekymrende, at der under normale produktionsforhold er en konsekvenszone på 1102 meter fra 
produktionsanlægget. Det kan omregnes til 3,8 km2 og det svarer til ca. 14% af Jungshoveds areal. Her er 
endda ikke medregnet alle kilder til lugtudsendelse for svineproduktionen, idet der fx ses bort fra 
produktionsanlæg som ligger for langt væk til at de er pligtigt at medtage. 
 
Det er muligt at der ikke er krav om at lugten fra alle produktionsenheder skal medtages i lugtberegningen 
i denne aktuelle sag, men for borgere på Jungshoved er det den samlede lugtforurening der er relevant. 
Som borger kan man ikke sondre mellem om lugten kommer fra Lynggården eller andre produktionsanlæg 
– man kan alene konstatere at det lugter ubehageligt! 
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Vi vil derfor gerne have belyst hvad den samlede lugtforurening er fra svineproduktionen på Lynggård og 
de tilhørende produktionsanlæg. 
 
Lugtforureningen er indikator på at der er udslip fra produktionen af en række (ukendte) lugtende stoffer 
og det er derfor relevant at udslippet begrænses mest muligt. Af Miljøstyrelsen hjemmeside fremgår at der 
er en række krav til anvendelse af renere teknologi (BAT) ved intensivt opdræt af fjerkræ og svin. 
 
Det fremgår ikke tydeligt at udkastet til miljøgodkendelse om der er taget konkret stilling til muligheden for 
at anvende teknikker til at begrænse lugtudsendelsen – fx anvendelse af biologisk luftrenseanlæg. Vi 
synes 
at alle muligheder for lugtbegrænsning (inden for rimelighedens grænse naturligvis) skal vurderes inden 
der kan gives en ny tilladelse, som giver friere rammer for produktion. 
 
Lugtberegningerne er baseret på at al lugt kommer ud af de afkast/skorstene der er placeret på staldene. 
Er det et krav at vinduer og døre skal være lukkede, så der ikke siver lugt ud herfra? Er der krav om 
tæthedoverfor lugt til den teltdug som anvendes til overdækning af gyllebeholderne? 
 
Der er en ganske betragtelig emission af ammoniak fra produktionsanlægget. Det er oplyst at den nye 
driftsform vil betyde en reduktion i emissionen på 823 kg om året og det er jo ganske positivt. Beregninger 
viser at udledningen isoleret set ikke har nogen væsentlig betydning, men tilsammen med de øvrige 
udledninger viser konsekvenserne sig i tabellen for naturtyper. Her er alle områders tilstand vurderet som 
eutrofierede og med moderat til ringe naturværdi. Det kalder på en indsats for at begrænse unødig 
udledning og det er ikke tilstrækkeligt at fortynde udledningerne. 
 
Hvordan kan en ændret driftsform medføre en så betydelig reduktion og er der potentiale for yderligere 
begrænsning? Kan der gennemføres ammoniakbegrænsning ved hjælp af renere teknologi? 
 
I ansøgningen er anført, at beregningerne er baseret på worst case i forhold til lugt og det er et fornuftigt 
grundlag for vurderingen. Det fremgår imidlertid ikke om denne worst case betragtning samtidig åbner for 
en øget produktion på anlægget når dette nu skal reguleres efter stipladsmodellen. Det fremgår heller ikke 
om denne ændring vil betyde øget transport til og fra anlægget – dels i form af levende dyr og dels i form 
af foder mv. Vi vil derfor gerne have oplyst om der sker en forøgelse af produktionen og om der bliver en 
øget trafikbelastning gennem Jungshoved By. 
 
Det skal i den forbindelse bemærkes at transporten til og fra anlægget ofte sker af den meget lille 
Skovvangsvej, som slet ikke er beregnet til denne tunge transport. Er det i miljøgodkendelsen muligt at 
fastlægge hvilke ruter transport til og fra anlægget skal følge? 
 
Lynggård ligger på et følsomt område for grundvand og der er derfor anledning til øget opmærksomhed 
overfor mulig forurening af grundvandet. 
 
Vi har bemærket at der er etableret en ny boring til erstatning for tidligere anvendte. Det er ikke i 
miljøgodkendelsen bemærket at den gamle boring er sløjfet og såfremt det er tilfældet, er afstandskravene 
vel stadig relevante? Boringen kan vel i øvrigt først tages ud af betragtning når den er sløjfes 
forskriftsmæssigt, da den udgør en risiko for grundvandet selvom der ikke indvindes drikkevand for tiden. 
 
Vi imødeser besvarelse af vores spørgsmål. 
 
Med venlig hilsen 
 
På Jungshoved Lokalforums vegne 
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Steen Hansen 
 
 
 

16. Modtaget på mail 16-07-2021 
 
Emne:  Re: Lynggård - ny miljøgodkendelse af svineproduktion  
 
Hvor er det flot! Godt at være  i lokalforum med så mange dygtige folk , og godt for Jungshoved. 
Tak Steen. 
Og Henning for skriv til Anja. 
God weekend og kh Lise 
Sendt fra min iPhone 
 
 
Den 16. jul. 2021 kl. 09.48 skrev Steen J. Hansen <e-mail undtaget >: 

 
Til Vordingborg Kommune 
Afdeling for By, Land og Miljø 
Att.: Landbrug 
 
 
Vi har i Jungshoved Lokalforum modtaget udkastet til fornyet miljøgodkendelse af 
svineproduktionen på Lynggård. Tak for det. 
 
Vi har i vedhæftede bilag sammenfattet vores bemærkninger og spørgsmål og vi ser frem til 
at modtage svar herpå. 
 
Vi deltager gerne i eventulle dialogmøder om den nye miljøgodkendelse. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jungshoved Lokalforum 
Steen Hansen 
<210714_Bemærkninger til udkast om miljøgodkendselse til Lynggård_lokalforum.pdf> 

 
17. Modtaget på mail 16-07-2021 

 
Emne:  Jungshoved Miljøgruppes høringssvar 
 
I vedhæftede bilag sender Jungshoved Miljøgruppe hermed vores høringssvar til Vordingborg 
kommune vedrørende det aktuelle udkast til miljøgodkendelse til Lynggård Svineindustri. 
 
Venlig hilsen  
Jungshoved Miljøgruppe 
v. Ilse Hein 

 



 
 

18 
 

Høringssvar  

 
Spørgsmål og kommentarer til Vordingborg Kommune vedrørende det 
aktuelle udkast til miljøgodkendelse til svineindustrien Over Lyngen 4. 
 
1. Hvad betyder den aktuelle udvidelse for husdyrbruget? Både hvad angår 

godkendelse og lovliggørelse af driftsbygninger og hvor mange flere dyr giver 
MGK mulighed for? 

2. Hvad er det, i det eksisterende anlæg, der ikke er godkendt, og som med denne 
miljøgodkendelse bliver godkendt? 

 
3. S. 12 i MGK står der, at der ikke sker en forøget forurening fra husdyrbruget, 

men samtidig står der at, dyreholdet udvides, hvordan hænger det sammen?  
 

4. S.12 i MGK står der, at der ikke opføres nye anlæg og stalde i forbindelse med 
udvidelsen. Er det ikke misvisende, da der er nye anlæg, der skal godkendes 
sammen med denne MGK? 

 
5. S 12 i MGK skriver I, at ammoniakemissionen og/eller lugtemissionen kun 

forøges, hvis der er større produktionsareal og det er der jo… fra 5.353m2 til 
6.839m2. Bl.a. bliver produktionsarealet udvidet med klimacontaineren. 
Derudover skriver I, at når der er tale om samme dyretype før og efter, vil der 
ikke være en forøgelse af ammoniak-og/eller lugtemission fra stalden, men en 
udvidelse af dyreholdet må alt andet lige forøge ammoniakemissionen og/ eller 
lugtemissionen? 

6. Vurderer VK, at området også er ”robust” i forhold til grundvand? 
 

7. Så vidt vi kan se, er genekriteriet for stald Q2, G, E og C ikke overholdt – er det 
rigtigt? 

8. Har klimacontainere Æ og M fået byggetilladelse og er de godkendt af VK? 
Hvis det er tilfældet, ønsker vi dokumentation. Produktionsarealet er 5.353m2, 
men i den aktuelle godkendelse står der 6.839m2 – hvordan opstår de 
yderligere 1.486m2? 

  
9. Jungshoved Miljøgruppe (JMG) ønsker at se tilladelse og tegningsmateriale 

over alle gylleledninger (MBL § 19) – hvordan er staldene forbundet og hvorfra 
og hvortil kan man pumpe? 

10. JMG ønsker at se afløbsplanen, hvor pumpeledningerne fremgår, og hvor det 
fremgår hvor og hvortil der afledes tagvand til dræn. 

11. Når vi ser på den samlede gylle-og biomasse på alle 3 svineindustrier + 
biogasanlæg, kan vi så forvente, at der skal bygges – og gives tilladelse til - 
flere gyllebeholdere på Jungshoved – eller er der opbevaringskapacitet nok til 
den ansøgte miljøgodkendelse?  
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12. JMG ønsker at se dokumentation for, at opbevaringskapacitet for alle 
ejendomme og biogasanlægget overholdes – skriftlige aftaler for opbevaring 
imellem husdyrbruget og biogasanlægget – med en varighed af mindst fem år.  

13. Skal der ifølge VVM-reglerne ikke laves en beregning af kumulation for alle 3 
beskyttelsesniveauer? 

14. I hvilket omfang kan den ny MGK danne grundlag for projekter og andre 
aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller 
ved tildeling af midler? Og hvordan tages der hensyn til MGK´s relevans for 
integreringen af miljøhensyn specielt med henblik på at fremme bæredygtig 
udvikling? Hvordan tages der hensyn til MGK´s relevans for gennemførelse af 
anden miljølovgivning, der stammer fra EU-retsakt fx vandrammedirektivet? 

 
15.  Husdyrbrugloven § 16 c er lige præcis en lov, som er møntet præcis på den 

type virksomhed, som nu søger MGK. JMG ønsker en oversigt over hvilke 
aktiviteter, der har fællesskab mellem de 3 svineproduktioner og 
biogasanlægget. Vi vil gerne vide, på hvilke områder de 4 virksomheder hver 
især er forbundet til en eller flere af de andre 3 virksomheder: 
a. teknisk forbundet 
b. forureningsmæssigt forbundet  
c. driftsmæssigt forbundet 
 – fx dræn, brønde, markstakke, gylleledninger, opbevaringskapacitet, 
opsamlingsbeholdere, vaskeplads, udsprinkling, ensilageplads, olie, 
opbevaring af døde dyr, vand- og varmeforsyning, rørforbindelser, transport af 
dyr, anlæg til vask af maskiner, deles der maskiner, brandslanger, strøm, 
fælles transportveje, samme ejerforhold, samme lederskab osv. osv.                                                           
Vi ønsker alle forhold der kan dokumentere, at de 3 husdyrbrug og 
biogasanlægget skal miljøgodkendes samlet.  

16. Hvordan hænger produktionsarealerne sammen med beregningen af 
lugtpåvirkningen? 

17. Det nævnes kun, at virksomheden ligger i NFI. Mangler der ikke en vurdering 
af, hvad det betyder?  

18. Burde BNBO og OSD og beliggenhed i kystnærhedszonen ikke nævnes og 
vurderes? 

19. Skal ansøgningen ikke indeholde en dispensation for afstandskravet på 15 
meter fra eksisterende dræn? 

20. Der er åbenbart etableret en ny boring. I det gældende retsgrundlag er der ikke 
tale om den samme boring. Vi ønsker dokumentation for, at den nye boring er 
ansøgt, godkendt, at alle afstandskrav er overholdt og at vandkvaliteten lever 
op til standarder for drikkevandkvalitet for mennesker og dyr. Boringen er jo 
tilsluttet Bønsvig-Stavreby vandværk. Derudover vil vi gerne have svar på, om 
den gamle boring er forskriftsmæssigt sløjfet, så der ikke er et åbent sår til 
grundvandet? 
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21. I Miljøkonsekvensrapporten s. 12 står der, at afstanden til vandløb/dræn og 
søer er 155m. Afstanden til dræn er - jf. ansøgers drænkort indsendt 22.01.20 – 
o meter. Hvordan skal det forstås? 

22. Afløbsplanen skal vel beskrive, hvilken type belægning der er tale om? 
23.  Hvordan hænger det sammen, at dyreholdet udvides, men at det ikke medfører 

flere transporter? 
24. I kraft af, at dyreholdet udvides, må håndteringen af husdyrgødningen være 

ændret i forhold til nuværende drift? 
25.  S 33 i MGK skriver I, at I vurderer, at svineproduktionen hverken direkte eller 

indirekte har påvirkning på befolkningens eller menneskers sundhed. Hvilken 
dokumentation ligger til grund for en sådan vurdering? (fx Luftvejesygdomme, 
MRSA) 

26. Der har tidligere været nogle uafklarede forhold omkring stald L og M. Er disse 
to stalde godkendt? Hvad har de tidligere været brugt til? Og hvad skal de 
bruges til i den nye godkendelse? 

27. VK vurderer, at der ikke er ” væsentlig deposition til Natura2000”. Kan VK 
udelukke, at der er en sammenhæng mellem udledningen af 
kvælstof/ammoniak fra ansøgers 4 virksomheder på Jungshoved og fiskernes 
vurdering af, at Noret og Bøgestrømmen de sidste år har været total døde og 
domineret af fedtemøj?  

28. Er VK tvunget til at godkende, at den standardiserede lugtberegning 
iHusdyrgodkendelse.dk erstattes af en konkret lugtberegning efter OML Multi-
modellen? – eller er det muligt for VK at fastholde, at den standardiserede 
model skal benyttes? 

29. JMG ved, at der har været meget store problemer med at lave en OML-
beregning, der ikke overskred emissionsgrænsen… så når VK vælger at bruge 
OML- beregning, hvorfor vurderer VK så kun lugtkumulationen fra Lynggård 
biogas og Lynggård Svineproduktion og ikke Fjellebro og Nygård? Blæser det 
mod syd, får Stavreby lugt fra både Fjellebro, Lynggård, Lynggård 
Biogasanlæg og Nygård. Blæser det mod nord får Jungshoved by lugt fra alle 
4 industrier.  
VK skriver: ” Det er den samlede lugt, der opleves af naboer, og derfor er den samlede 
lugt nødvendig at betragte, når ansøger har valgt at benytte OML-beregninger, for at kunne 
vurdere husdyrbrugets væsentlige miljøpåvirkninger. ” Derudover henviser VK  til 
Miljøstyrelsens wikivejledning omkring OML og af helpdesksvar på 
miljøstyrelsens hjemmeside af 11-10-2019 hvor miljøstyrelsen udtaler:   

”Ansøger kan foretage en OML-beregning, som måske kan vise at 
genekriteriet alligevel er overholdt. En sådan OML-beregning skal 
altid inddrage de pågældende kumulationsbrug i beregningen, som 
andre punktkilder. Med andre ord: går man først ned ad OML-sporet, 
skal alle relevante punktkilder, der i første omgang vurderes til at 
have en kumulativ virkning, inddrages i denne mere præcise 
beregning. ” 



 
 

21 
 

 Nygård ligger tæt på både Stavreby og sommerhusområdet. Alt efter 
vindretning påvirkes beboere af kumulationen mellem Lynggård 
svineproduktion, Lynggård Biogas, Fjellebro og Nygård… 
 

30.  Flere grise må vel betyde mere transport og dermed miljøpåvirkning? 
31. Hvor ligger kølebrønd og korntørreriet på ejendommen? 
32. Er der bygninger på matriklen som i dag anvendes til andre formål end 

svinestalde, og som i den nye MGK er medregnet som stipladser? 

 
 
 

 
Jungshoved Miljøgruppes illustration over lugtkonsekvenszoner, hvor alle 3 svineindustrier og     
biogasanlægget er medtaget. 
 
Venlig hilsen Jungshoved Miljøgruppe v. Ilse Hein 
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18. Modtaget på 2 mails 18-07-2021 
 
Emne:  Miljøsynder: - Lav du bare din Ekstra Blads-historie - sn.dk – Vordingborg 
 

1. mail kl. 17.06 
https://sn.dk/Vordingborg/Miljoesynder-Lav-du-bare-din-Ekstra-Blads-historie/artikel/1356078 

-- 
Sent from EmailForOutlook for mobile 

 
2. mail kl. 17.09 

Udover det sendte, klage og avisartikel, ønsker jeg ikke yderligere involvering og ej heller mere 
kontakt fra dig. Det der foregår, skal der rettes op på og det kan ikke gå for langsomt.... 
-- 
Sent from EmailForOutlook for mobile 
 
21 Jun from landbrug@vordingborg.dk: 
 
Kære Pedersen 
 
Det fremgår ikke af din henvendelse hvilken ejendom du ejer, så hvis du ønsker dette anført må 
du lige besvare denne mail, men jeg takker for dine bemærkninger til udkastet af 
miljøgodkendelsen på Over Lyngen 4.  
 
Dit høringssvar vil indgå i kommunes sagsbehandling.  Jeg vil i en hvidbog til den endelige 
afgørelse samle op på emnet du bemærker og anføre om det har ført til ændringer af udkastet.  
 
Du anfører fluegener som muligt forårsaget af husdyrbruget, hvis du oplever fluer udover hvad 
der må forventes og du mener husdyrbruget er årsag til dette kan kommunen behandle dette 
som en klagesag når genen opleves og undersøge forholdet.  
 
Du kan klage via vores skema på vores hjemmeside: https://www.vordingborg.dk/borger/miljo-
og-natur/forurening-og-stoj/miljogener-og-klager/ 
 
Du får besked når den endelig afgørelse om miljøgodkendelse træffes og her vil der være 
klagevejledning til en 4 ugers frist til klagenævn.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Julie Birk Christiansen 
Miljømedarbejder 
 
Telefon: 55 36 24 77 
Mobil: 24 79 29 78 
juch@vordingborg.dk 
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Byg Land og Miljø - Team 

Land 
Østergårdstræde 1A 

4772 Langebæk 

tekpost@vordingborg.dk 

  

 

Vordingborg Kommune 
Valdemarsgade 43 

4760 Vordingborg  

 

 

Undgå at uvedkommende kigger i dit brev til kommunen! 

Send det sikkert via Digital Post på borger.dk. 

Brug virk.dk, hvis du sender fra et firma eller en forening.  
  
 
Sendt:  19. juni 2021 15:12 
Til:  MT-FP- Landbrug <landbrug@vordingborg.dk> 
Emne:  Over Lyngen 4, Præstø 
 
Til Hvem dette måtte vedrøre.. 
Købte sommerhus 2019. Troede det skulle blive en fredfyldt sommer. DET er UMULIGT at 
befinde sig udenfor grundet fluer fra ovennævnte gård. Jeg ved samtlige nye beboere også er 
mere end trætte af den form for ubudne gæster. Det kan ikke lade sig gøre at konsumere et eneste 
måltid udenfor uden at blive angrebet af fluer. 
Jeg og flere har overvejet salg simpelthen, fordi vi ikke  forbinder sommerhus og udetid med at 
skulle spærre os inde. Havde jeg vidst dette, havde jeg aldrig købt sommerhus i det her område. 
Ejer af Over Lyngen skal ikke have lov til at dyrke den form for erhverv i et sommerhusområde 
med efterfølgende angreb af fluer. Det minder mest om et tredje verdens land af fluer. Gik ikke 
udfra, at jeg havde købt hus i Afrika eller Indien. 
God dag 
Pedersen 
 

 
19. Modtaget på mail 18-07-2021 

 
Emne:  Nabohøring Over Lyngen 4: 
 
Vordingborg Kommune 
Land og Miljø 
Att. Landbrug 
 
Cc. Sagsbehandler Julie B Christiansen 
 
 
Nabohøring Over Lyngen 4: 
 
Vi repræsenterer følgende fire adresser som alle har modtaget nabohøringen på Over Lyngen 4: 
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*Jungshovedvej 55, 4720 Præstø 
*Duevej 12, 4720 Præstø 
*Duevej 14, 4720 Præstø 
*Duevej 16, 4720 Præstø 
 
Og vi har følgende bemærkninger/indsigelser på påtænkt miljøgodkendelse på Over Lyngen 4: 
 
Planloven: 
Miljøgodkendelsen mener vi er i strid med planlovens paragraf 1, bl.a. fordi denne er 
uhensigtsmæssigt i forhold til udviklingen af Jungshoved, herunder bosætning i landdistrikt og 
det store sommerhusområde som har eksisteret siden 1970erne. Ligeledes er det i strid med 
forebyggelse af forurening af luft, vand, jord og støj. 
Miljøgodkendelsen respekterer IKKE menneskets livsvilkår og bevarelse af økonomisk velstand, 
idet denne sker på vores andres bekostning. 
 
Værdiforringelse ejendom: 
Miljøgodkendelsen forringer salgsværdien af vores andres ejendomme, hvilket vi har indsigelser 
imod. 
Hvorledes bliver vi i givet fald kompenseret og af hvem? 
 
Lugtgener: 
Undertegnet har boet på adressen Jungshovedvej 55 siden 1999. I denne periode er lugtgener 
steget markant pga diverse løbende udvidelser og vi er nu dagligt generet af lugtgener,ligesom 
stanken i perioder er decideret uudholdelige og formentlig også sundhedsskadelig så vi må 
lukke alle døre og vinduer. Det samme scenarie er gældende på Duevej. 
 
Der bliver konstant tilkørt industri affald til biogasanlægget, som stinker og larmer når de kører 
derud og hjem igen, eftersom al transporten heraf foregår igennem Jungshoved by. 
 
En yderligere udvidelse med den nye miljøgodkendelse vil gøre lugtgenerne endnu værre, 
hvilket vi har skarpe indsigelser imod. 
 
Vi har forstået det således at lugteberegningen for 1,5 år siden lød på 8 og i dag er denne 
forhandlet/genberegnet til lige under maks grænsen på 7. 
Umiddelbart minder det om et Houdini trylleshow? 
Hvordan kan det lade sig høre? 
 
Vi har flere gange ville klage over nuværende lugtgener, men ved ikke hvortil i Vordingborg 
Kommune vi skal henvende os? Kontaktdata herpå ønskes derfor oplyst. 
 
Fluer: 
Vi er voldsomt plaget af enorme mængder fluer her i Jungshoved by og på Duevej. 
 
Til sammenligning ses der i boligkvartererne i Præstø kun at være normal mængde af fluer. 
 
Flueplagen må komme fra Over Lyngen 4. 
 
Vi er nødsaget her i sommer at lukke døre og vinduer selvom vi har 22-30 graders varme. 
 
Hvilke tiltag/foranstaltninger/kontrol bliver der gjort for at komme flueplagen til livs, og hvornår 
kan vi forvente at flueplagen er løst? 
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Transport: 
Al transport til og fra Over Lyngen 4 foregår igennem Jungshoved by hvor undertegnede bor. 
 
Eftersom vi har boet her siden 1999 har vi kunne følge udviklingen i dels mængden og tung 
trafik fra store lastbiler og landbrugsmaskiner. Udviklingen går den forkerte vej med massivt øget 
mænge i antal og større tung trafik. 
 
Den gamle vej igennem Jungshoved by er ikke designet til den aktuelle store mængde trafik - 
herunder da vores hus er opført i 1938 hvor trafikken dengang kun udgjorde en brøkdel af den 
trafik vi har i dag. 
 
Er der lavet en trafik analyse til brug for denne miljøgodkendelse, og i givet fald hvilken? 
 
Ligeledes kan man kan spørge sig selv, hvorfor al transporten til og fra Over Lyngen 4 skal 
foregå igennem Jungshoved by? 
 
Logistik: 
Infrastrukturen m svineindustri på Jungshoved anses for uhensigtsmæssig idet denne er 
placeret langt fra en motorvej, ligesom mængden af tung trafik langt overstiger vejkapaciteten og 
naboer påføres alt for meget støj. 
 
Støjgener: 
Vi er dagligt generet af den støj som den tunge trafik medfører igennem Jungshoved by. Det er 
både i form af landbrugsmaskiner, lastbilkørsel med industri affald til biogasanlægget 
 
Jungshoved ligger i landzone og mængden af trafik støj overstiger langt hvad man kan forvente 
indenfor byskiltet i en lille landsby beliggende i landzone. 
 
Hvilken form for støjmåling af trafikken har I gennemført, og i givet fald hvornår? 
 
Jungshoved Folkepark: 
Som del af byfornyelsesprojekt blev der sidste år brugt rigtig mange penge på at anlægge 
Jungshoved Folkepark, som ligger mellem Jungshovedvej 66/64 og Over Lyngen 4, og dermed 
tættere på lugtområdet. 
 
Hvor meget lugt gener bliver dette område berørt af? 
 
Det giver jo ingen menig at bruge flere millioner skattekroner på et byfornyelsesprojekt hvis 
området kommer til at lugte - ja beklager udtrykket - af lort? Hvem har lyst til at nyde en flot 
naturpark der stinker grimt? 
 
Miljøgodkendelsen: 
Hvorledes er samlet m2 produktionsareal fremkommet, herunder hvilke bygninger benyttes 
hertil, og hvilke bygnings nr har disse på BBR? 
 
Er alle bygninger på BBR opdateret? 
(Der ses igangværende byggesager på BBR?) 
 
Miljø- og nabo hensyn: 
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Vi er allerede betænkelige ved den forurening Over Lyngen 4 i dag påfører vores nærmiljø, 
herunder lugt, støj, trafik, drikkevand, hav mv. 
 
Miljøgodkendelsen er uforenelig med bosætning og anden turist- og erhvervs attraktion her på 
Jungshoved. 
 
Hvordan syntes I at miljøgodkendelsen tilgodeser naboer og turisme, beskyttelse af vores miljø 
og natura2000 områder mv her på Jungshoved? 
 
Venlig hilsen 
Maria Hansen 
Jungshovedvej 55 
4720 Præstø 
 
 
 
Sendt fra min iPhone 
 
 

20. Modtaget på mail 18-07-2021 
 
Emne:  Miljøgodkendelse til udvidelse af svinehold Over Lyngen 4 4720 Præstø 
 
Vordingborg Kommune 
Valdemarsgade 43 
4760 Vordingborg 
Afd. Byg, land og miljø 
 
Att. Landbrug 
 
 
Vi vil gerne gøre indsigelse mod den miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktion hos 
Peder Andersen Over Lyngen 4 4720 Præstø 
 
Der bliver stadig flere lugtgener i sommerhusområdet, dette vil øges, hvis der gives tilladelse til 
en udvidelse, måske bliver grundvandet på sigt udrikkeligt på grund af nedsivende gylle. Det 
vrimler med fluer og dette fænomen er i vækst og trafikken på Jungshoveds småveje øges til 
stor gene for os. Der køres med meget store last- og tankbiler, der ingen hensyn tager til den 
almindelige trafik. 
Selvfølgelig skal der være landbrug og husdyrhold på landet, men for Jungshoveds 
vedkommende er grænsen for svineproduktion på Over Lyngen 
4 nået. Vi har haft sommerhus på Jungshoved i 27 år og tænker på, hvem der kompenserer os, 
når vi en dag står med et usælgeligt sommerhus på grund af ovenfor nævnte gener.  . 
 
Med venlig hilsen 
John og Kirsten Nersting 
Primulavej 17 og 19 
4720 Præstø 
 

21. Modtaget på mail 18-07-2021 
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Emne:  Vedr: Over Lyngen 4 - Høring 

 
Kære Julie Birk Christiansen 

Vi har med interesse læst det tilsendte materiale vedrørende Over Lyngen 4, 4720 Præstø, 
Miljøgodkendelse efter husdyrlovens§ 16a stk. 2 pkt. 1  
Vi finder det, som lægmænd, ærligt talt vanskeligt at vurdere hvilke konsekvenser en eventuel 
godkendelse vil have for området. Vi er dog af den opfattelse at enhver yderligere påvirkning i 
negativ retning af Jungshoveds natur og miljø er uacceptabelt.  
 
Med venlig hilsen 
Niels Bruun-Rasmussen og Tine Neel Riber Teglbjærg 
Jungshovedvej 72 
4720 Præstø 
 
 
 

22. Modtaget på mail 19-07-2021 
 
Emne: Re: SV: SV: Over Lyngen 4, Præstø 
 
Virker underligt, når man hverken kan opholde sig udenfor eller på anden måde bruge sit 
sommerhus på en udendørs måde. Er det ikke det, der er meningen med et sommerhus???. Så må 
selve miljø styrelsen og ministeren ind over... 
God dag 
-- 
Sent from EmailForOutlook for mobile 
 
09:51 from landbrug@vordingborg.dk: 
Kære Petersen 
Jeg medtager alt materiale fra dig til sagen. Kommunen kan ikke behandle din klage over fluer 
som en konkret klagesag på det foreliggende grundlag, da jeg jo ikke har nogen tidsperiode eller 
lokation at forholde mig til  og vi foretager os derfor ikke yderligere. Der er i godkendelsen stillet 
vilkår i forhold til skadedyr, herunder fluer som vi har vurderet kan sikre at gener i form af fluer 
fra husdyrbruget ikke er væsentlige.  
 
Venlig hilsen 
 
Julie Birk Christiansen 
Miljømedarbejder 
 
Telefon: 55 36 24 77 
Mobil: 24 79 29 78 
juch@vordingborg.dk 

 
23. Modtaget på mail 19-07-2021 
 
Emne:  Nabohøring om Lynggard 
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Kære Julie Birk Christiansen 

 
Som beboer på Jungshoved - som er påvirket af lynggårdens aktiviteter, 
vil jeg gerne have mulighed for at svare med et supplement til miljøgruppens, 
relevante skriv med diverse spørgsmål og kommentarer.  
 
Desværre har jeg ikke kunnet nå at indsende et færdig svar indenfor jeres friskt - 
da der lige er kommet noget i mellem som jeg først skal tage mig af. Men I kan  
forvente mine kompletterende kommentarer til sagen, og virksomheden i det hele 
taget, inden længe. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Maria Cecilia Torstensson 
Undtaget e-mail 
 
 
24. Modtaget på mail d. 1. august 2021 
 
Emne:  Re: Nabohøring om Lynggard 
 
Kære Julie Birk Christiansen  
 
Mit svar - vedhæftet  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Maria Cecilia Torstensson 
Undtaget e-mail 
 
 
Denne mail er skrevet fra en kablet, helbredsikker forbindelse. 
Elektrosmog er sundheds-skadelig. Mere info: www.ehsf.dk 
 
 
 
Den 20. jul. 2021 kl. 16.28 skrev Julie Birk Christiansen <juch@vordingborg.dk>: 
 
Kære Maria Cecilia Torstensson 
  
Jeg kvitterer hermed for din henvendelse. Fristen for bemærkninger er formelt overskredet og 
jeg kommer til at udarbejde en omfattende hvidbog hvor du formentlig kan finde forklaringer og 
svar på mange spørgsmål, ligesom den endelige afgørelse har klagevejledning og klagefrist på 
4 uger til klagenævnet.  Da jeg først kommer til at gøre dette efter min ferie hvor jeg er tilbage fra 
d. 2. august skal eventuelle bemærkninger fra dig være indkommet der ellers medtages de ikke 
til sagen.  
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Venlig hilsen 
 
Julie Birk Christiansen 
Miljømedarbejder 
 
Telefon: 55 36 24 77 
Mobil: 24 79 29 78 
juch@vordingborg.dk 

<image001.png> 
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Land 
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Kommune 
Valdemarsgade 43 

4760 Vordingborg  

 
  
Fra: Maria Cecilia Torstensson <-mail undtaget >  
Sendt:  19. juli 2021 22:42 
Til:  Julie Birk Christiansen <juch@vordingborg.dk> 
Emne:  Nabohøring om Lynggard 
  
Kære Julie Birk Christiansen 
  
Som beboer på Jungshoved - som er påvirket af lynggårdens aktiviteter, 
vil jeg gerne have mulighed for at svare med et supplement til miljøgruppens, 
relevante skriv med diverse spørgsmål og kommentarer.  
  
Desværre har jeg ikke kunnet nå at indsende et færdig svar indenfor jeres friskt - 
da der lige er kommet noget i mellem som jeg først skal tage mig af. Men I kan  
forvente mine kompletterende kommentarer til sagen, og virksomheden i det hele 
taget, inden længe. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Maria Cecilia Torstensson 
undtaget 
  
  
  
Denne mail er skrevet fra en kablet, helbredsikker forbindelse. 
Elektrosmog er sundheds-skadelig. Mere info: www.ehsf.dk 
 
 
Indsat vedhæftet dokument fra ovenstående mail: 
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25. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:  Jungshoveds miljøgruppes klage over Vordingborgs kommunes afgørelse 2020-09-29 
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Kære Julie Birk Christensen, 
 
Vi tilslutter os miljøgruppens høringssvar og takker samtidig nej til forøget forurening. 
 
Mvh 
 
Susanne & Martin Johansson 
Slåenvej 8 
4720 Præstø 
 
 
26. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:  Nej 
 
Pia møller Andersen takker nej til mere svineri .  
Håber det lykkes at stoppe det . Mvh Pia email  
 
Sendt fra min iPhone 
 
27. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:  Svinefarm på Jungshoved 
 
Som beboere på Jungshoved deler vi Jungshoveds Miljøgruppes syn på Lynggaardens 
aktiviteter.  
 
Vi tilslutter os deres høringssvar ifm udvidelse af svinefarmen mm. 
 
Vi ønsker ikke øget forurening af natur og hav, på og omkring Jungshoved.  
 
Mvh  
Susanne og Brian  
Marienlundsvej 4 
4720 Præstø  
 
 
 
28. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:  Svar  vedr Jungshoved miljøgruppens  høringssvar 
 
Undertegnede tilslutter mig hermed miljøgruppen høringssvar vedr forøget forurening på 
Jungshoved og dermed nej tak til forslaget 
 
Mvh 
Ivan og Ina Philipsen 
Lærkevej 9 
4720 Præstø 
 
Hent Outlook til iOS 
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We protect your privacy – read more in our privacy notice. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender immediately and delete the email and any attachments. 

 
29. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:  Miljøgruppen 
Hej Julie,  
 
Som ny tilflyttet på Jungshovede kan jeg kun tilslutte mig miljøgruppen’s høringssvar i 
forbindelse med VK pakken !!   
 
Bh Adam jandrup  
 
 
30. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:  Nej tak til svinefabrikker på Jungshoved   
 
 
Jeg bakker op om miljøgruppens indvendinger imod forurening af Jungshoved fra forurenende 
svinefabrikker! 
 
Mvh. Agnethe Hviid  
Mosestien 11 Kohaven Roneklint 
4720 Præstø 
 
 
31. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:  Lynggården 
 
Jeg har fået oplyst, at der fra Jungshoved Miljøgruppe er blevet indsendt klage over tiltage gift 

svineproduktion på Jungshoved. 

Jeg har også fået oplyst, at det åbenbart er et ret kompliceret materiale at gennemgå. 

 

Jeg vil hermed oplyse, at jeg tilslutter mig de indsigelser som kommer fra Jungshoved miljøgruppe over 

den produktion af svin som sker på Jungshoved. 

Overordnet, at der fortsat er en uforholdsmæssig stor produktion af svin i DK, som udpiner jorden og 

ødelægger fauna og fiskebestand. 

Lokalt, at der er tydelige ændringer i negativ retning af vandkvaliteten og den naturlige bevoksning med 

især ålegræs som skulle have været til stede i Præstø fjord, Noret ved Roneklint og kirkenoret i sydlige 

ende af Jungshoved. Endvidere generelt området omkring Jungshoved. 

Det skal yderligere bemærkes, at eftersom ålegræsset forsvinder i Præstø fjord, sker der flytning af sand 

som bl.a lander inde i Noret ved Roneklint. Det har betydning for Norets trivsel. Hele den østlige ende er 

død som i død. Og resten har det elendigt. 

Det har betydning for åle og fiskebestanden. Og en afledt virkning er, at arkæologiske steder bliver 

ødelagt af sandflugt i vandet. 
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Godt nok trist, men endnu mere trist, at der ikke fra offentligt hold tages skridt til ændringer. Jeg ved 

godt, at kommunen er låst ift. lovgivning fra Christiansborg. Men Kommunen har immervæk en 

kraftigere stemme at tale med end borgerne som enkeltpersoner. 

 

 

Med venlig hilsen/best regards 

 

Lars Trolle Jensen 

www.roneklint-kajakcenter.dk 

Blue Kayaks 

Roneklintvej 12, DK-4720 Præstø 

Mobil: nummer 

Email: e-mail 

CVR/VAT: 26 96 44 82 

 

32. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:  Høring - industrilandbrugs ødelæggelse af miljø på Jungshoved 
 
Kære Julie, 

 

Jeg vil gerne tilslutte mig Jungshoved Miljøgruppes høringssvar vedr. industilandbruget på Jungshoved 

(afgørelse af 29. sept 20).  

 

Som beboer på Jungshoved er jeg stærkt bekymret over de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af 

kommunens afgørelse og ønsker på ingen måde yderligere forurening af vores lokale natur. Det er 

allerede slemt nok i forvejen og vi lever i en stank af gylle og oplever død natur.  

 

Med venlig hilsen 

Kim Escherich 

Stavreby Strandvej 36, 4720  
 

  

KIM ESCHERICH 
Tech-ethics advisor | Speaker | Writer 
nummer  | Twitter  | Linkedin  | Facebook  | SlideShare  | Flickr

  

 

 
33. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:  Forurening 
 
Vordingborg kommune. 

Vi tilslutter os jungshoved miljø gruppens høringssvar og vi takker samtidig nej til, tilbudet om forøget 

forurening  . 

Med venlig hilsen  

Kirsten og Allan Larsen 
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Dyremarken 18 

 

Sendt fra min iPad 

 
34. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:  Nej til øget forurening på Jungshoved 
 
Kære Julie Birk Christiansen 

Vi vil som beboere på Jungshoved gerne tilslutte os miljøgruppens høringssvar om modstand mod øget 

forurening på halvøen. (Lynggårdens udvidelse af svinefarme).  

Venlige hilsner 

Peter Vedel Kessing 

Nana Lykke  

Bønsvigvej 19 

Jungshoved  

 
 
35. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:  Høring vedr. gårde på Jubgshoved 
 
Kære Julie 

Vi ønsker at tilslutte os Miljøgruppens høringssvar ifht. Gårdene på Jungshoved. Der opleves allerede 

rigeligt med lugtgener. 

 

Vh Anne og Søren Bornø, Bønsvig Strand  

 
 
36. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:  Jungshoved 
 
Hej  
Vi tilslutter os høringssvaret fra jungshoveds miljøgruppe  og takker nej til forøget forurening på 
jungshoved  
 Heidi og mads bjerggaard  
Jungshovedvej 82 
4720 præstø  
 
Get Outlook til Android 
 
 
37. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:  Miljøgruppen Jungshoved 
 
Vi støtter miljøgruppens høringssvar og takker nej til øget forurening på Jungshoved 
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Med venlige hilsner 

Peter Overgaard  

Askevænget 10 

Bøged Strand 

 

 

Med venlige hilsner 

Peter Overgaard  

 

38. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:  Jungshoved høringssvar 
 
Hej Julie. 

 

Hermed tilslutter jeg mig miljøgruppens høringssvar og takker nej til til øget forurening.  

 

Med venlig hilsen 

 

Sonja Nielsen Bøgevænget 5 

4720 Præstø 

 
39. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:  [SPAM]  Tilslutning til Jungshoveds miljøgruppens høringssvar. 
 
Kære Julie, 

 

Jeg og min kone vil med denne mail, tilslutte os Jungshoveds miljøgruppe høringssvar. I samme 

forbindelse takker vi også nej tak til mere forurening. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jan Paludan & Belinda Paludan 

 
 
40. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:  Vi tilslutter os mijøgruppens høringssvar 
 
Vi ønsker ikke at forurene vores natur yderligere her på Jungshoved. 

 

Vh 

Torben Bjerg Hansen og Hanne Charlotte Jandrup Bønsvigvej 25 4720. Præstø 

 

Sendt fra min iPhone 

 
 
41. Modtaget på mail 02-08-2021 
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Emne:  Vedr. Over lyngen 4 
 
Kære Julie Birk Christiansen,  

 

Vedr Over Lyngen 4, 4720 Præstø som har ansøgt om en miljøgodkendelse til en eksisterende 

husdyrproduktion med et produktionsareal på 6.839 m2 til søer og smågrise efter husdyrbruglovens § 16 

stk. 2 pkt. 1.  

 

Som ejere af Pilevænget 8 er vi imod dette og tilslutter os miljøgruppens høringssvar. Vi er samtidig imod 

forøget forurening og lugtgener 

 

Hilsen 

Anne-Marie og Frank Stærmose 

Pilevænget 8, 4720 Præstø  

 
42. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:  (intet emne) 
 
 Vi vil blot tilslutte os miljøgruppens høringssvar og samtidig takke nej til, tilbuddet om forøget 

forurening på Jungshoved.  

 

Med venlig hilsen  

 

John og Anja Skovgaard  

Mislehøjvej 21, 4720 Præstø  

Jungshoved 

 
 
43. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:   Jungshoved Miljøgruppe 
 
Jeg tilslutter mig hermed Jungshoved miljøgruppens høringssvar og takker nej til tilbuddet om forøget 

forurening.  

Mvh Hanne Willemoes 

         Albæk Mark 6. Stenstrup  

         4720 Præstø 

 

Sendt fra min iPhone 

 
44. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:  Jungshoved miljøgrupper 
 
Jeg tilslutter mig miljøgruppens høringssvar og vil samtidig takke nej til øget forurening.  

Mvh 

Marianne van der Wehle 
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Egevænget 17 

 

Sendt fra min iPhone 

 
45. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:  Jungshoveds fremtid 
 

Kære Julie, 
 
Vedr. miljøet på Jungshoved. 
 
Vi tilslutter os Miljøgruppens høringssvar og takker samtidig nej til 
tilbuddet om forøget forurening. 
 
Bedste hilsner 
Tina Skarnager Åsberg 
Stavreby Strandvej 48 

4720 Præstø 
 
46. Modtaget på mail 02-08-2021 
 
Emne:  Miljø 
 
Vi støtter op og tilslutter os miljøgruppens høringssvar og takker nej til mere forurening af vort skønne 

Jungshoved  

Bedste hilsner  

 

Pia Prehn catering 

Bønsvigvej 1a 

4720 Præstø 

Mobil nummer 

Www.piaprehn. Dk 

 
47. Modtaget på mail 03-08-2021 
 
Emne:  Mener I at miljøet er vigtigt eller.....? 
 
Kære Julie Birk Christiansen 

 

Jeg håber at du har integritet og vil føre fremsatte miljøhensyn foran eventuelle andre 
kortsigtede økonomiske interesser. Mit fokus er storbønder og deres ønsker om at øge det 
de kalder svineproduktion, ikke mindst på Jungshoved, men i hele vores kommune! Det 
sviner enormt, men vigtigere for mig personligt er, at der er tale om tortur af disse arme dyr. 
Det ene for at nogen kan tjene penge og andre købe absurd billigt kød; kød som mine 
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børnebørn kommer til at betale en kæmpe regning for. Fordi ødelæggelse af grundvandet, 
bare for at nævne noget, vil være en dyr affære! 
Så er du/I til noget? Eller taler I bare?  
Med venlige hilsner 

Melissa Thomsen (som heldigvis bor på et økologisk gods) 
 
 
48. Modtaget på mail 03-08-2021 
 

Emne:  STOP 
 

Hej Julie.  

Jeg tilslutter mig Jungshoved Miljøgruppes seneste høringssvar.  

Det er tid nu, til at sige STOP for en omsiggribende industri, der uhindret fortsætter med at   ødelægge 

natur, biodiversitet, drikkevand og livet i fjorden.  

 

De 

Bedste hilsner,  

Sys Keller ���✅ 

 

Sendt fra min iPhone 

 

49. Modtaget på mail 06-08-2021 
 
Emne: Vedr. forurening v Jungshoved og omegn 

 
Kære Julie Birk Christiansen 

 

Jeg tilslutter mig miljøgruppens høringssvar og takker nej til tilbuddet om forøget forurening. 

 

Bedste hilsner 

 

Maria Stevnbak Westergren 

CPR: følsomt 

Mob: nummer 
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11.11 HVIDBOG MED VORDINGBORG KOMMUNES BEHANDLING AF  HØRINGSSVAR 

 
Udkast til miljøgodkendelse har været 30 dage i høring i perioden fra den 18. juni 2021 til den 16. juli 2021. Der er indkommet 49 
høringssvar, herunder mange fælles samt få der har haft flere bemærkninger. Høringssvarene kan ses i bilag 11.10 hvor de er 
nummereret. For hvert svar er der udarbejdet oversigt over kommunens bemærkninger hertil. Da mange af svarene berører de samme 
emner, henvises der under kommunens kommentar i mange tilfælde til fælles kommentarer til de enkelte emner sidst i denne hvidbog. 
Under kommunens kommentar fremgår, hvis høringssvar har afstedkommet en ændring af den endelige miljøgodkendelse. 
 

Nr. Navn Kommunes kommentar 
1 Frank Bavnild Der henvises til fælles kommentar om: 

- Lugt 
- Transport/trafik 

2 Pedersen Der henvises til fælles kommentar om: 
- Skadedyr/fluer 

3 Bente Christensen Der henvises til fælles kommentar om: 
- Transport/trafik 

4 Henning Delf Nissen Hvad angår virksomhedens overskud og midler til dette er det ikke nogen oplysninger der har betydning for husdyrbrugets 
miljøforhold eller et emne der reguleres efter husdyrbrugloven. Det følger af afgørelser fra Miljø-og Fødevareklagenævnets, at 
emner som ikke er reguleret af husdyrbrugloven, ikke kan indgå i vurderinger i afgørelser efter husdyrbrugloven. Derfor er 
økonomi ikke indgået som faktor i kommunes sagsbehandling. 

5 Henning Delf Nissen Der henvises til fælles kommentar om: 
- Planlov/Lokalplan 

6 Jørgen Nørgaard Der henvises til fælles kommentar om: 
- Lugt 
- Dyrevelfærd 
- Klimamål 

7 Niels Jørgen Henriksen Det er ikke muligt at vilkårs fastsætte at husdyrgødning fra produktionen skal udbringes afgasset da godkendelsen ikke vedrører 
udbringningsarealer. Der henvises til fælles kommentar om: 

- Lugt, herunder afsnit om luftrensning 
- Havmiljø 
- Dyrevelfærd 

8 Anemette S Elbrønd  Det er beskrevet i det ikke tekniske resume hvad miljøgodkendelsen giver mulighed for. Her fremgår også hvad eventuelle 
udvidelses/ændrings muligheder består i.  
Vedrørende spørgsmål 1,2 henvises til fælles kommentar om: 

- Antal dyr 
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- Lugt 
3+4. Der henvises til fælles kommentar om ammoniakemission og natur. 
5. Der henvises til fælles kommentar om transport/trafik. Kommunen betragter at, der udover klimacontainer Æ, er 
udvidelses/ændrings muligheder i den mulige fleksibilitet reguleringsmodellen giver i forhold til tidligere.   
7.I forhold til udsprinkling og risiko for forening herfra så finder gødningsanvendelsesbekendtgørelsen regler for anvendelse af 
gødning sted, hvorunder vaskepladsvandet kan betegnes som restvand. Kommunen kan oplyse at udsprinklingen ikke foregår 
på husdyrbrugets ejendom, men på biogasanlæggets ejendom Bøged Standvej 2b. Hermed vil tilsyn og kontrol af usprinklingen 
være et tilsynsanliggende for denne virksomhed.     
8. Der henvises til fællessvar omkring Grundvand og drikkevand. 
9. Kontrol af miljøgodkendelsens vilkår sker på tilsyn samt ved indsendelse af lovpligtige egenkontrols oplysninger til kommunen. 
Husdyrbruget er omfattet af pligt til regelmæssigt tilsyn i miljøtilsynsbekendtgørelsen. Da det er en kategori 1 er hyppigheden for 
basistilsyn på 3 år hvorimellem det kan udtrækkes til prioriterede tilsyn på baggrund af en miljørisikoscore. Miljørisikovurderingen 
fortages ud fra fastsatte parametre i bekendtgørelsen og vægter både sandsynligheden og mulig konsekvens for miljøforurening. 
Man kan på Digital miljøadministration (www.dma.mst.dk) se de udførte tilsyn og håndhævelser. 

9 Grundejerforeningen Fyrvang Der påpeges at vinduer og teltoverdækning er observeret åbne. Med hensyn til teltoverdækning er der i vilkår 9 fastsat 
bestemmelser for hvornår teltet må stå åbent. Med hensyn til vinduer er det behandlet i fællessvar omkring lugt.  
Der henvises til fælles kommentar om: 

- Lugt 
- Skadedyr/fluer 

10 Jesper Duelund Der henvises til fælles kommentar om: 
- Havmiljø 

11 Lasse Bergholtz Der henvises til fælles kommentar om: 
- Lugt 

12 Benedicte Due Der henvises til fælles kommentar om: 
- Lugt 
- Natur 

13 Tina Hansen Det bemærkes at Vordingborg kommune har fortaget sagsbehandling inden for lovgivningens rammer. Der henvises derudover 
til fælles kommentar om: 

- Lugt 
- Sundhed 
- Ejendomsværdiforringelse 
- Havmiljø 

14 Hanne Christensen Det bemærkes at Vordingborg kommune har fortaget sagsbehandling inden for lovgivningens rammer. Der henvises derudover 
til fælles kommentar om: 

- Lugt 
- Transport/trafik 
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15 Jungshoved Lokalforum Der spørges specifikt ind krav for tæthed af overdækning på gyllebeholdere ift. lugt det er der ikke, da der ikke beregnes 
lugtreduktion for overdækning af gødningslagere.  
 
Der henvises til fælles kommentar om: 

- Antal dyr 
- Transport/trafik 
- Ammoniak emission 
- Lugt herunder afsnit om lugtrensning 
- Grundvand og drikkevand 

16 Lise Der henvises til kommentar under høringssvar 15. 
17 Jungshoved miljøgruppe 1.Det er beskrevet i det ikke tekniske resume hvad miljøgodkendelsen giver mulighed for. Her fremgår også hvad eventuelle 

udvidelses/ændrings muligheder består i. Der henvises desuden till fælles svar omkring Antal dyr 
2. Det er udelukkende klima container Æ der ansøges som nyt staldafsnit. Kommunen vurderer dette i afsnit 4.3 og ansøgers 
beskrivelse af ansøgte stalde ses i miljøkonsekvensrapportens afsnit 2.2, hvor de beskriver baggrunden herfor: 
Klimacontaineren er ansøgt i tidligere § 12 miljøgodkendelse for ejendommen dateret den 27. oktober 2014. Denne 
miljøgodkendelse blev påklaget og hjemvist til fornyet behandling. Miljøgodkendelsen havde ikke opsættende virkning og derfor 
er klimacontaineren etableret. Der er ansøgt og givet byggetilladelse til klimacontaineren af Vordingborg Kommune.  
3+4. Miljøkonsekvensrapporten er ansøgers og ansøgers konsulents tekst og vurderinger, og denne kan være farvet heraf. 
Miljøkonsekvensrapporten er ikke udtryk for kommunens holdning. Kommunen betragter at, der udover klimacontainer Æ, er 
udvidelses/ændrings muligheder i den mulige fleksibilitet reguleringsmodellen giver i forhold til tidligere.   
5. At produktionsarealet har haft ændret sig fra først ansøgt 5.353 m2 til nu 6.839 m2 i den endelig ansøgning, skyldes tilretninger 
af ansøgningsmaterialet, da ansøger ikke har haft opmålt de eksisterende stalde korrekt ligesom nogle staldafsnit, så som 
sygstaldene med dybstrøelse ikke var medtaget selvom der er tale om eksisterende stalde.  
6. Der henvises til fælles kommentar om grundvand og drikkevand 
7. Det er de stalde der gør at der ikke er overholdelse i husdyrgodkendese.dk lugtberegning efter FMK modellen, men efter OML 
beregningen og med de forudsætninger heri overholdes genekriteriet for lugt.  
8. Nej, fordi rækkefølgebestemmelserne i lovgivningen er at der først meddeles lokaliserings- og produktionstilladelse i form af 
miljøgodkendelse hvorefter andre tilladelser så som byggetilladelse, udledningstilladelser eller lignede først kan meddeles 
herefter. Vi har modtaget ansøgning om byggetilladelse til klimacontainer Æ hos Vordingborg kommune. Denne byggesag her 
sagsnummer:  20/6677 og fremsendes til miljøgruppen. I forhold til hvordan det ansøgte produktionsareal har ændret sig fra 
første versioner af ansøgningsmaterialet, så er det besvaret under punkt 5.  
9. Tilladelsen til gylleledninger er ikke en del af miljøgodkendelsen og de forhold der er reguleret under husdyrbrugloven. I 
fremsendes dokumenter fra den separate sag. 
10.Der er for godkendelsen ikke en egentlig afløbsplan, men forskellige drænkort der angiver tagnedløb tilkobling, situationsplan, 
oversigt over pumpeledninger og oplysninger om belægning. Kommunen har vurderet det tilsammen beskriver det samme som 
en et bilag benævnt afløbsplan.  
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11.Det kan kommunen ikke svare på, da det ikke vedrører den aktuelle miljøgodkendelse. Vi har beskrevet forholdet omkring 
opbevaringskapacitet i denne godkendelse i afsnit 5.3 
12.Kommunen har ikke i denne sag om miljøgodkendelse af Over lyngen 4 ikke oplysninger om andre ejendomme. Aftalen i 
forhold til opbevaringskapacitet på Over lyngen 4 er dog fremsendt som en del af sagsbehandlingen.  
I bedes gennemgå de aktindsigter i allerede har fået i sagen for den aktuelle aftale eller bedes i fremsende konkret 
aktindsigtsanmodning til Landbrug@vordingborg.dk 
13. Nej, der henvises til fælles kommentar om lugt. 
14. Kommunen kan ikke besvare hvilke projekter ikke omfattet af ansøgningen der er grundlag for. Denne miljøgodkendelse 
indeholder kun det ansøgte projekt og produktion som beskrevet i ansøgningsmaterialet og som det godkendes. Der er således 
ikke indregnet eller ansøgt om andre udvidelser eller ændringer. Fremtidige udvidelser eller ændringer følger de generelle regler 
for husdyrbrug og overordnet set vil udvidelser eller ændringer der medfører forøget forurening udløse godkendespligt på 
ejendommen. Nogle aktiviteter på ejendommen udløser dog ikke godkendespligt f.eks. noget vedligehold samt forhold udenfor 
husdyrbrugloven som f.eks. ændringer på boligen. 
15. Kommunen ser ikke anledning for yderligere redegøre for forbindelsen når det er konstateret at alle 3 kriterier i husdyrlovens 
§ 16c ikke er opfyldt og det dermed konstateres at de ikke skal godkendes samlet.  
16. I stipladsmodellen er der en emission for lugt pr. m2 produktionsareal pr. år for forskellige staldtyper, dyretyper og evt. 
miljøteknologi samt for overfladeareal og gødningstype for opbevaringsanlæg til husdyrgødning. Læs mere på 
husdyrvejledningen.mst.dk  
17+18. Der henvises til fælles kommentar om grundvand og drikkevand 
19. Nej ikke når der er tale om eksisterende stalde hvor der ikke sker udvidelse eller ændring. Der er på bygningerne 
eksisterende tagnedløb og brønde hertil. Tagnedløbssystemets brønde i lukkede ledninger betragtes som tekniske anlæg og 
derfor ikke omfattet af afstandskravet for dræn. Se afsnit 5.2 i miljøgodkendelsen. 
20. Der henvises til fælles kommentar om grundvand og drikkevand 
21.Det fremgår af miljøgodkendelsens afsnit 5.2 
22. Ikke nødvendigvis det fremgår at interne transportveje er etableret med knust asfalt i miljøkonsekvensrapporten afsnit 5.6 
23. Se svar under punkt 3+4 om fællessvar omkring antal dyr. Der er altså ikke nødvendigvis en udvidelse i antal dyr i 
godkendelsens udvidelses/ændrings muligheder.  
24.Se ovenforstående svar 
25.Der henvises til fællessvar omkring sundhed 
26. Det er kommunen ikke helt klart med hvad der menes med spørgsmålet, men staldene er byggetilladt som stald og deres 
anvendelse fremgår af situationsplanen I miljøkonsekvensrapporten s. 40. 
27. Der henvises til fællessvar omkring havmiljø.  
28. Ja vi skal godtage at OML anvendes når forudsætningerne for at kunne anvende den overholdes. Der er sket tilretning i 
godkendelsen afsnit 6.4 omkring af OML i stedet FMK i lugtafsnittet.  
29. Der er for andre husdyrbrug fastsatte kriterier for hvornår de skal medregnes kumulativt. Med hensyn til biogasanlægget, 
som er en virksomhed, er der ingen lovfastsatte krav til lugt kumulation, vi har valgt at få det kumulative lugtbidrag hertil med 
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begrundelse i helpdesk svaret og i begrundelse for klagenævnets afgørelser som beskrevet i godkendelsens afsnit 6.4 under 
overskriften lugtkumulation med biogasanlæg i OML.  
30. Nej ikke nødvendigvis, se svar under punkt 23. 
31. Kommunen har med baggrund i høringssvarene fået ansøger til at tilrette situationsplanen i miljøkonsekvensrapporten så det 
fremgår  
32. Der er redegjort for ny stald under punkt 2. 
 
Miljøgruppen har til sidst i deres høringssvar vedsendt tegninger med cirkler af lugtkonsekvenszoner. Dertil bemærkes at der 
ikke den samme lugtkonsekvenszone for alle 3 husdyrbrug, da det ikke er lige store. Over lyngen 4 har lugtkonsekvenszone på 
1102 meter, Over lyngen 14 har lugtkonsekvenszone på 696 m og Bøged Strandvej 3 har ikke en beregnet lugtkonsekvenszone, 
men kan med rimelighed anslås til at være 400 meter (estimeret ud fra sammenlignelige ejendomme)  
 
Det er således korrekt at der er områder på Jungshoved som sommerhusområdet Stavreby By der periodevist kan opleve lugt 
fra forskellige husdyrbrug, uden at det skal betragtes kumulativt i beregningerne i forhold til lugtgeneafstand efter husdyrlovens 
bestemmelser. 
 

18 Pedersen Der henvises til fælles kommentar om: 
- Tidligere driftsuheld og håndhævelser  
- Dyrevelfærd 

19 Maria Hansen repræsenterer 
4 ejendomme: 
Jungshovedvej 55, 4720 
Præstø 
Duevej 12, 4720 Præstø 
Duevej 14, 4720 Præstø 
Duevej 16, 4720 Præstø 
 

Der nævnes specifikt gener ift. Jungshovedfolkepark. Folkeparken er beliggende i lokalplanlagt område til bolig og rekreative 
formål i landzone (Lokalplan nr. 48 for Jungshoved by 1999). Dermed er den omfattet af beskyttelseskriteriet for lugt som for 
samlet bebyggelse. I godkendelsen kaldes dette område for: Jungshovedvej 66. OML beregningen viser at husdyrbruget 
overholder lugtgenekriteriet for området. 
Med hensyn til hvilke bygninger der benyttes, så fremgår dette i situationsplanen. Navngivningen i situationsplanen stemmer ikke 
overens med BBR hvilket der ikke er krav til, men det bør være muligt at identificere bygningerne på kort.bbr.dk ved hjælp af 
situationsplanen.  Det er ejers ansvar at oplysningerne i BBR er korrekte og dermed er kommunen ikke ansvarlig for at det er 
opdateret.  
Støj 
Af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder fremgår, at den støj der normalt opstår ved almindelige 
landbrugsaktiviteter i reglen må accepteres. Her er især støjgener ifm. forbindelse med høst almindelig sæsonbetinget og 
midlertidig landbrugsaktivitet. Godkendelsen gives til ejendommen Over lyngen 4 der ses i miljøgodkendelsens figur 1 i afsnit 1.1 
det er en anlæg godkendelse af de anlæg så som stalde, gyllebeholdere med videre på ejendommen. Derfor kan kommunen 
ikke vurdere på støjgener i Jungshoved by fra landbrugsmaskiner.  
 
Kommunen har vurderet støjen i henhold til gældende regler og gængs praksis. Som det fremgår af afsnit 6.6 har kommenen 
vurderet, at støjen fra vedvarende støjkilder ikke vil overstige de af Miljøstyrelsen angivne maksimums grænser på 55 dB dag/ 
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45 dB aften / 40 dB nat ved nabobeboelse. Støjgrænserne er fastsat i vilkår 29-32 i miljøgodkendelsen. Hvis der efter 
kommunens vurdering opstår støjgener, der vurderes at være større, kan kommunen kræve støjmåling/-beregning og 
afhjælpende foranstaltninger, som minimerer generne. Kommunen vil derfor ikke i forbindelse med afgørelse om 
miljøgodkendelse kræve forudgående støjberegninger og efterfølgende kontrolmålinger af støj. 
 
Der henvises desuden til fælles kommentar om: 

- Planlov/lokalplan 
- Produktionsareal 
- Værdiforringelse ejendom 
- Lugt 
- Skadedyr/fluer 
- Transport/trafik 
- Turisme 

20 John og Kirsten Nersting Der henvises til fælles kommentar om: 
- Grundvand/drikkevand  
- Transport/trafik 
- Værdiforringelse af ejendom 
- Lugt 

21 Niels Bruun-Rasmussen og 
Tine Neel Teglbjærg 

Kommunen regulerer husdyrbrug efter husdyrbrugloven, hvori der er fastsat hvad der er acceptabel påvirkning af omgivelserne.  

22 Pedersen Kommunen regulerer husdyrbrug efter husdyrbrugloven og det er heri det kommunale råderum findes. I 
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen særligt i kapitel 14 er beskrevet hvordan og hvad den kommunale vurdering og vilkår skal 
indeholde. Det ansvarlig for lovens og bekendtgørelsen er miljøministeriet. 
Der henvises til fælles kommentar om: 

- Værdiforringelse ejendom 
- Lugt 

23 Maria Cecilia Torstensson - Se svar under 24 
24 Maria Cecilia Torstensson Kommunen regulerer husdyrbrug efter husdyrbrugloven, det er miljøministeriet der er ansvarlig herfor. 

Der henvises til fælles kommentar om: 
- Dyrevelfærd 
- Havmiljø 
- Tidligere driftsuheld, håndhævelser af lovgivning 
- Natur 

25 Susanne og Martin Johansson Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 
26 Pia Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 
27 Susanne og Brian Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 
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28 Ivan og Ina Philipsen Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 
29 Adam Jandrup Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 
30 Agnethe Hviid Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 
31 Lars Trolle Jensen Der henvises til kommentar under høringssvar 17 samt fællessaver omkring havmiljø og klimamål. 
32 Kom Eschrich Der henvises til kommentar under høringssvar 17 samt fællessaver omkring lugt, sundhed og klimamål. 
33 Kirsten og Allan Larsen Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 
34 Peter Vedel Kessing og 

Nanna Lykke 
Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 

35 Anne og Søren Bornø Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 
36 Hedi og Mads Bjerggaard Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 
37 Peter Overgaard Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 
38 Sonja Nielsen Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 
39 Jan Paludan og Belinda 

Paludan 
Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 

40 Torben Bjerg Hansen og 
Hanne Charlotte Jandrup 

Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 

41 Anne-Marie og Frank 
Stærmose 

Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 

42 John og Anja Skovgaard Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 
43 Hanne Willemoes Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 
44 Marianne Van Der Wehle Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 
45 Tina Skarnager Åsberg Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 
46 Pia Prehn Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 
47 Melissa Thomsen Kommunen regulerer husdyrbrug efter husdyrbrugloven og det er heri det kommunale råderum findes. I 

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen særligt i kapitel 14 er beskrevet hvordan og hvad den kommunale vurdering skal 
indeholde og hvilke vilkår der kan sættes. Den ansvarlige for loven og bekendtgørelsen er miljøministeriet. 
Der henvises til kommentar under høringssvar 17. Samt fælles kommentarer om: 

-  Dyrevelfærd 
- Grundvand og drikkevand 

48 Sys Keller Der henvises til kommentar under høringssvar 17. Der henvises desuden til fællessvar omkring havmiljø 
49 Maria Stevnbak Westergren Der henvises til kommentar under høringssvar 17. 

 
 

 PLANLOV/LOKALPLAN  

Høringssvar 5,19 
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Husdyrbrug er ikke omfattet af planloven hvorfor der ikke udarbejdes lokalplaner til husdyrbrug. Ved husdyrbruglovens ændring i 2007 
skete sammenskrivning af planlovens regler om lokalisering og VVM reglerne så de er varetaget af husdyrbruglovens bestemmelser. At 
husdyrbrug ikke er omfattet af VVM fremgår i husdyrbruglovens § 4a ligesom reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 14 
om kommunens afgørelse skal ses i lyset af det grundlæggende formål med husdyrbruglovens godkendelsesordning om at forene en 
række hensyn og krav i én samlet afgørelse og proces, hvor krav efter VVM-direktivet, habitatdirektivet og IE-direktivet samt i et vist 
omfang hensyn og regler, der stammer fra miljøbeskyttelsesloven og planlovens landzoneregler, varetages og reguleres i én samlet 
godkendelse. 

 TIDLIGERE DRIFTSUHELD OG HÅNDHÆVELSER  

Høringssvar 17, 18.,24 
 
I det husdyrbrugloven er under miljøbeskyttelsesloven indeholder den bestemmelser omkring hvornår en person eller selskab kan miste 
sin miljøansvarlighed i § 95 og 96. Det er anklagemyndigheden der indberetter til miljøsansvarlighedsregisteret som kommunen så har 
adgang til at søge i forbindelse med godkendelse og tilladelse af husdyrbrug. Kommunen har søgt i registeret og her er hverken ansøger 
som person eller virksomheden der ansøger registeret. Hermed har tidligere sager med håndhævelser driftsuheld ikke nogen betydning 
for hvorvidt der kan meddeles miljøgodkendelse.   
 

 VÆRDIFORRINGELSE AF EJENDOM  

Høringssvar 19,20,22 
 
Spørgsmålet vedrørende skadeserstatning for eventuel lavere ejendomspriser ligger uden for husdyrbruglovens område og er således 
ikke en del af miljøgodkendelsen. Dette fremgår blandt andet af afgørelse 18/04837(Tidligere NMK-131-00280) Muligheden for at kunne 
sælge og værdiforringelse af omkringliggende ejendomme samt kompensation herfor har derfor ikke indgået i kommunens 
sagsbehandling. 
 

 DYREVELFÆRD  

Høringssvar 6,18,24,47 
 
Reglerne vedrørende dyrevelfærd administreres af Fødevarestyrelsen. Dyrevelfærdsreglerne indgår kun i husdyrbrugloven som den 
forudsætning, der er for udnyttelsen af det produktionsareal, som miljøgodkendelsen giver tilladelse til. Krav om dyrevelfærd er således 
ikke et emne, som er reguleret af husdyrbrugloven. Det følger af afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, at emner, som ikke er 
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reguleret af husdyrbrugloven, ikke kan indgå i vurderinger i afgørelser efter husdyrbrugloven. Overholdelse af dyrevelfærd har derfor ikke 
indgået i kommunens sagsbehandling. 
 

 TURISME  

Høringssvar 19,24 
 
Turisme i Danmark bærer præg af at Danmark er et landbrugsland og at landzonen er landbrugets erhvervsområde. Et husdyrbrugs 
påvirkning af turisme er ikke et emne som er reguleret efter husdyrloven. Det følger af afgørelser fra Miljø-og Fødevareklagenævnets, at 
emner som ikke er reguleret af husdyrbrugloven, ikke kan indgå i vurderinger i afgørelser efter husdyrbrugloven. Derfor er turisme ikke 
indgået som faktor i kommunes sagsbehandling.  
 

 KLIMAMÅL  

Høringssvar 6,31,32 
 
Et enkelt husdyrbrugs betydning for landbrugets samlede ammoniakemission, udledning af drivhusgasser fra stald og transporter eller 
hvordan det enkelte projekt vil påvirke kommunens muligheder for at reducerer den samlede kvælstof- og CO2udledning er ikke et emne, 
som er reguleret af husdyrbrugloven.  
 
Det følger af afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, at emner, som ikke er reguleret af husdyrbrugloven, ikke kan indgå i 
vurderinger i afgørelser efter husdyrbrugloven. Mål i klimaplaner og for grøn omstilling i Danmark har derfor ikke indgået i kommunens 
sagsbehandling. 
 

 HAVMILJØ 

Høringssvar 7,10,13,17,24,27,31,48 
 
Der udtrykkes bekymring for vandrammedirektiv og henvises til artikler omkring døde farvande omkring Jungshoved samt påvirkning af 
Natura 2000 området N168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. Der er i godkendelsen under afsnittet 7 Driftsforstyrrelser 
og uheld beskrevet hvad der gøres for at mindske risiko for forurening af overfladevand og sat vilkår udover hvad der er beskrevet i IE 
særreglerne. Hermed mener kommunen det er sikret at der på husdyrbrugets ejendom sikres imod forurening af overfladevand der leder 
til havmiljøet. Desuden må det bemærkes at et enkelt husdyrbrugs påvirkning af havmiljøet er ikke et emne, som er reguleret af 
husdyrbrugloven. Det følger af afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, at emner, som ikke er reguleret af husdyrbrugloven, ikke 
kan indgå i vurderinger i afgørelser efter husdyrbrugloven.  
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 ANTAL DYR  

Høringssvar 8,17 
 
Flere anfører at der bør oplyses hvor mange dyr eller dyreenheder der forventes at produceres. Reguleringen beror ikke længere på antal 
dyr, da det er produktionsarealer der tillades. Begrebet dyreenheder bruges derfor heller ikke længere. Det er derfor ikke et 
oplysningskrav samt omfattet af husdyrbrugloven og kommunen er ikke bekendt med et egentlig forventet antal dyr eller dyreenheder. 
Kommunen er dog blevet oplyst antal stipladser i forbindelse med OML beregningen for lugt og man kan derfor se dette i tabel 2 i vilkår 
23. Stipladser forstås som det maksimale antal dyr i stalden på et givet tidspunkt af året.  
 
På husdyrvejledning.mst.dk kan desuden fremsøges et hjælpeværktøj udarbejdet af miljøstyrelsen der hedder: Hjælpeværktøj ve tilsyn af 
produktionsareal. Dette angiver gennemsnitsproduktionen per m2 produktionsareal for forskellige dyretyper ved udnyttelse af 
staldanlægget indenfor rammerne af dyrevelfærdsreglerne. ¨ 
 

 PRODUKTIONSAREAL  

Høringssvar 17,19 
 
Kommunen beskriver produktionsareals begrebet i godkendelsens afsnit 4.3. Vi kan oplyse at ansøger har opmålt produktionsarealerne 
ved brug af landmåler fra Virksomheden Top Products A/S, der har udarbejdet bilag 10.2 i ansøgers miljøkonsekvensrapport, hvor de 
specifikke mål på produktionsarealerne i hvert staldafsnit fremgår. Kommunen har på tilsyn 30. november 2020 gennemgået stalden med 
denne opmåling for at kontrollere at de opmålte sektioner kunne genfindes. De samlede produktionsarealer i hvert staldafsnit er indtegnet 
i husdyrgodkednelse.dk    
 

 AMMONIAKEMISSION  

Høringssvar 8,15 
 
Ammoniakemissionen fra husdyrbruget er baseret på de specifikke emissionsfaktorer for dyretype og staldsystem samt gødningslagere. 
Dette er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Det er således produktionsarealet samt gødningslagerene der er 
udslagsgivende for den samlede ammoniakemission.  
 
Der spørges desuden også ind til hvordan det fremkommer at der er lavere ammoniakemission i ansøgt drift end nudrift. Dette skyldes 
den måde hvorpå der er søgt for eksisterende stalde i nudrift til ansøgt drift. Som der redegøres for i godkendelsens afsnit 4.3, er der sket 
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ombygning af flere staldafsnit fra fuldspalte til delvis fast gulv, men uden at der er sket renovering af gyllekummen. Dermed er der ikke 
sket godkedelspligtig ændring. Hermed er nogle stalde til søer ansøgt som fuldspaltegulv, men for smågrise er det ikke længere lovligt at 
have fuldspalte gulv og derfor kan dette ikke indtastes som ansøgt drift, selvom stalden reelt har fuldspaltegulv og det er accepteret at 
stalden er ansøgt som eksisterende toklima stald. Kommunen har vurderet at dette var det mest retvisende måde at søge på, selvom det 
så fremgår som om ammoniak emissionen falder.  
 
Der stilles spørgsmål til om kommunen kan fremvise kontrolmålinger af merdeposition, hvilket vi antager må være til natur. Dette kan der 
ikke, da emissionsværdierne er beregnede værdier dannet fra husdyrgodkendelse.dk. 
 
 

 GRUNDVAND OG DRIKKEVAND  

Høringssvar 8,15,17,20,47,48 
 
Kommunen har med baggrund i høringssvarene fået supplerende redegørelse fra ansøger til miljøkonsekvensrapporten i afsnit 3.1 
omkring kystnærhedszonen og ejendommes beliggenhed i område med særlig drikkevandsinteresse (OSD), nitratfølsomt 
indvindingsopland (NFI) og område med indsatsområde for nitrat.  Kommunen har ligeledes tilføjet et afsnit om grundvand under BAT 
afsnitte 6.1.1.4 omkring grundvand. Der er ikke tilføjet yderligere vilkår for at forebygge forurening af grundvandet.  
 
Desuden gør vi opmærksom på at der i afsnittet om forebyggelse af uheld i miljøgodkendelsens afsnit 7 hvor der udover de almindelige 
særregler for IE husdyrbrug for at forebygge forurening stilles vilkår til forureningsbegrænsende tiltage der skal beskytte overfladevand og 
grundvand i vilkår 42-44.  
 
Der bliver i et par høringssvar spurgt ind til vandforsyningsanlæg/boring på ejendommen, her er de oplysninger der fremgår af 
godkendelsen dem Vordingborg kommunen ligger inde med. Hvis i ønsker yderligere oplysninger om boringen bedes i henvende jer til 
vores kollegaer i drikkevandsgruppen på Drikkevand@vordingborg.dk  

 
 

 SUNDHED  

Høringssvar 13,17,31 
 
Dette emne optager omkringboende meget, men et emne der ikke direkte er med i husdyrgodkendelsesreglerne, som et 
afskæringskriterie eller med en henvisning til de veterinære regler. 
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I miljøkonsekvensrapporten, som udarbejdes af ansøger og dennes konsulent, vurderes det ansøgte projekts væsentlige direkte og 
indirekte virkninger blandt andet i forhold til ”befolkningen og menneskers sundhed”. I Miljøstyrelsens vejledning herom står blandt andet:  
I afsnittet kan der redegøres for, at problemstillingen håndteres af de generelle regler på veterinærområdet. VVM-kravet om en konkret 
vurdering af det konkrete husdyrbrug kan håndteres ved at supplere med, om der for husdyrbruget er særlige beliggenhedsmæssige 
forhold, der kan betyde, at der bør udvises større forsigtighed (nærhed til institution/sygehus e.l.). 
 
På denne baggrund har kommunen suppleret med en vurdering i miljøgodkendelsens afsnit 10. 
  
Øvrige hensyn til smitterisiko (herunder med MRSA) og omkringboendes sundhed er ikke reguleret af husdyrbrugloven. Dette 
understøttes af flere afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet (19/05331 af 15. november 2019 og  NMK-132-00813 af 30. oktober 
2017). Heraf fremgår, at nævnet ikke tager stilling til smitterisiko med bakterier og sundhedsrisiko som følge af ammoniakemission, da 
dette ikke er forhold, der er omfattet af husdyrbrugloven.  
 
Kommunen har ikke bemærkninger til konsulentens vurdering om sundhed. Kommunen vurderer, at der ikke er forhold vedrørende det 
konkrete projekt, som gør, at der skal udvises særlig forsigtighed udover det, der følger af de generelle veterinærregler. Kommunen 
vurderer derfor, at spørgsmål om sundhed og smitterisiko er behandlet i miljøgodkendelsen i det omfang, den gældende lovgivning giver 
mulighed for. 

 SKADEDYR/FLUER  

Høringssvar 2,9,19 
 
Flere bemærker at der er mange fluer i lokalområdet. Der er i miljøgodkendelsen vurdering og vilkår i forhold til håndtering af foder og 
husdyrgødning, samt bekæmpelse af fluer efter gældende retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.  
 
Efterlevelse af gældende retningslinjer samt evt. uacceptable gener fra fluer er et tilsynsanliggende. Derfor er mange i deres kvittering for 
høringssvar blevet oplyst om proceduren for klagesager når de oplever gener ud over hvad der må forventes. Bemærkningerne har ikke 
givet anledning til ændring af tekst i endelig miljøgodkendelse ift. udsendt udkast. 
 

 NATUR  

Høringssvar 24,27,31,32,48 
 
Påvirkningen af naturområder er vurderet i henhold til lovgivningen og praksis på området. Kategori 1 og 2 natur er vurderet i forhold til 
totaldeposition af ammoniak og sat i forhold til lovkrav.  
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For kategori 3 natur og § 3 beskyttet natur skal vurderes i forhold til, om der sker en tilstandsændring af naturtypen som følge af 
ammoniakdeposition fra den pågældende husdyrproduktion. Der er derfor vurderet i forhold til merdeposition af ammoniak, som i alle 
tilfælde er under 1,0 kg N/ha/år. Af lovgivningen fremgår, at der for kategori 3-natur ikke kan stilles krav om merdeposition på under 1,0 kg 
N/ha/år. For § 3 beskyttet natur vil det som altovervejende hovedregel ikke medføre en tilstandsændring, hvis en ændring af dyrehold 
medfører merdeposition på 1,0 kg N/ha/år eller derunder. Der er i et høringssvar stilet spørgsmål omkring tabel 7, denne kan vi ikke lige 
genfinde med oversigten over naturpunkter i figur 5.1 i miljøkonsekvensrapporten kommer fra det digitale ansøgningssystem 
husdyrgodkednelse.dk og det er miljøstyrelsen der er dataansvarlig for kortene heri.  
 

 LUGT  

Høringssvar 1,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,19,20,22,32,35,41 
 
Der er rigtig mange høringssvar vedrørende lugt og kommunen har i sagsbehandlingen været opmærksom på, at der fra omkringboende 
er stor bekymring om lugt. Beregningerne med OML modellen viser at lugtgeneafstanden kan overholdes med tiltag på afkast og med 
indstillinger på ventilationsanlægget som er vilkårssat. Da lugtgenekriterierne er overholdt må kommunen, imidlertid vurdere, at de 
ansøgte tiltag er tilstrækkelige til at sikre, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er 
uforenelig med hensynet til omgivelserne. 
 
Bemærkninger om lugt har ført til ændring og præcisering af teksten der forklarer om lugt og modeller i godkendelsens tekst for at forklare 
mere om dette i godkendelsen. Desuden er tabel 2 i vilkår 23 ændret så kolonnen med produktionsareal er fjernet, i det det også fremgår 
af vilkår 4 i tabel 1. I stedet har kommunen vilkårssat de specifikke afkasthøjder på alle staldafsnittende i tabellen.   
 
For alle husdyrbrug gælder, at lugtemissionen kan begrænses ved at opretholde en god staldhygiejne, og at produktionsforhold og 
arbejdsgange skal tilrettelægges således, at dannelsen af lugtende stoffer minimeres. De vejledende geneafstande bygger på en 
forudsætning om ”god staldhygiejne” På baggrund heraf stiller Vordingborg Kommune vilkår vedrørende renholdelse af staldanlæg og 
ejendommen generelt med henblik på at sikre, at lugtgener begrænses mest muligt. 
 
Der er fastsat vilkår i godkendelsen der sikrer at de forudsætninger og virkemidler blandet andet anvendelse af miljøkryds implementeres 
på husdyrbruget indenfor en rimelig frist.  
Ingen høringssvar har haft forslag til konkrete ændringer af disse virkemidler.  
Etablering af de ansøgte tiltag på ventilationsanlægget vil blive kontrolleret af kommunen i forbindelse med miljøtilsyn på ejendommen.  
 
Ved lugtgener, som af kommunen vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøgodkendelsen, 
kan kommunen meddele påbud om, at virksomheden for egen regning skal udarbejde og gennemfører et projekt med foranstaltninger, 
som minimerer generne.  
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Lugtgener når de opleves 
Der opfordres til at henvende sig til kommunen hvis der opleves lugtgener der ligger ud over, hvad der kan forventes i forhold til ens 
ejendoms beskyttelses status. Dette skal gøres, når genen opleves, så kommunen kan tage konkret stilling til de aktuelle forhold.  
 
Miljøklager kan indsendes til kommunen via klageskema på kommunes hjemmeside  https://www.vordingborg.dk/borger/miljo-og-
natur/forurening-og-stoj/miljogener-og-klager/ eller ved henvendelse til: tekpost@vordingborg.dk  
 
Kumulationsbrug i forhold til lugt 
Teksten omkring kumulationsbrug er også ændret i godkendelsen så det forklares mere tydeligt også for mulig kumulation med 
Over lyngen 14. Kommunen kan ikke lovligt kræve at andre husdyrbrug medtages i lugtmodelen når de ikke opfylder kriterierne 
herfor i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.  
  
Luftrensning 
Der er flere høringssvar der ønsker at der stilles skærpede krav til luften der slippes ud. Dette er ikke muligt indenfor rammerne af 
husdyrloven, da produktionen lever op til BAT. Kommunen kan derfor ikke kræve yderligere BAT-tiltag såsom luftrensning. 
 
Åbne døre og vinduer ift. lugt 
Det er vigtigt at pointere at der i intet staldsystem er tale om et fuldstændigt lufttæt system. Diffus udsivning via døre og vinduer er 
indregnet i lugtmodellerne. Der er i forudsætningerne for lugt for den konkrete sag antaget at der i de fleste stalde ventileres mekanisk 
med undertryk. Et undertryk kan vedligeholdes også selvom der er vinduer og døre åbne og det er derfor ikke i sig selv givet at åbning af 
døre og vinduer fører til øgede gener i form af lugt. Ligesom åbning skal være muligt for at opfylde krav til beredskab og nødventilation i 
alle staldsystemer. Kommunen ser derfor ikke anledning til at vilkårssætte at døre og vinduer skal holdes lukkede. 
 

 TRANSPORT/TRAFIK  

Høringssvar 1,3,8,14,15,19,20 
 
Med baggrund i høringssvarene er afsnit 6.5 i miljøgodkendelsen blevet suppleret med mere forklaring omkring hvordan transport og trafik 
reguleres i en husdyrbrugsgodkendelse.    
Af tidligere afgørelser fra klagenævn fremgår at det ved reguleringen af husdyrbrug er praksis at betragte landzonen som landbrugets 
erhvervsområde, og beboere af boliger i landzonen må derfor acceptere visse ulemper, som kan være forbundet med nærheden til 
landbrug. I den konkrete sag har ansøgningen givet bekymring hos omkringboende om en række forhold vedrørende transporter igennem 
byområde og trafiksikkerhed samt vedrørende vejvedligeholdelse og forhold, der reguleres efter vejloven. Kommunen ligger vægt på at 
ansøgning ikke indeholder nogen ændringer af antallet af transporter eller ændringer ift. ruter og har afsøgt mulighederne for regulering af 
disse transportforhold med henvisning til husdyrbrugloven og fundet, at det er der ikke mulighed for. 
 


