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Til Struer Kommune     31-08-2020 
Plan- og Miljø 
Østergade 13 
7600 Struer 
teknisk@struer.dk 
 
På vegne af Bjarne Christensen søges der om miljøgodkendelse af svinebruget Rysbjerg, der er 
beliggende på Lindevej 27, 7600 Struer. Ejendommen er ejet af ansøger. Ejendommen har en § 12-
miljøgodkendelse fra 2016. Miljøgodkendelsen gav mulighed for etablering af en ny slagtesvinestald 
(etableret i 2018) samt udvidelse af produktionen til 10.500 slagtesvin (31-112 kg) pr. år.  

Den nye husdyrbruglov giver mulighed for mere fleksible miljøgodkendelser, hvor der f.eks. ikke 
skal ansøges om ændrede vægtgrænser eller en ændret sammensætning af dyreholdet, hvis dyrene 
lovligt kan være på det eksisterende, godkendte produktionsareal. Derfor ønskes der som 
erstatning for § 12 miljøgodkendelsen fra 2016 en § 16a-godkendelse efter husdyrbrugloven.  

Der foretages ingen godkendelsespligtige ændringer ud over ønsket om en øget fleksibilitet i 
svineproduktionen. 

Det fremgår af forarbejderne til den nye husdyrregulering, at det er muligt for en ansøger at søge 
godkendelse eller tilladelse efter lovens nye bestemmelser med henblik på at komme over på 
stipladsmodellen, og dermed fremadrettet opnå den fleksibilitet der ligger heri, uden 
godkendelsespligtige ændringer i øvrigt. Det fremgår om disse tilfælde af forarbejderne til loven 
(LFF 2017-01-12, nr. 114): Ansøgningen og kommunens sagsbehandling vil efter omstændighederne 
kunne tage udgangspunkt i en tidligere meddelt tilladelse eller godkendelse inklusiv 
miljøredegørelse eller relevante og aktuelle dele heraf. 

Husdyrbruget har mere end 2.000 stipladser til slagtesvin og er dermed et IE-husdyrbrug. IE-brug er 
omfattet af husdyrbruglovens § 16a, stk. 2, dvs. der skal søges om § 16a-godkendelse uanset 
størrelsen af ammoniakemissionen (både over og under 3.500 kg NH3-N/år). Husdyrbruget har jf. 
ansøgningen en samlet ammoniakemission på 3.499 kg NH3-N/år. Ejendommen skal opfylde 
bekendtgørelsens BAT-krav, da ammoniakemission er større end 750 kg NH3-N/år.  

§ 12-miljøgodkendelsen rummer bl.a. vilkår om stald-/gulvtype, fordeling af stipladser i staldafsnit 
samt fodervilkår mht. kvælstof og fosfor. Der er ingen miljøteknologier ud over stald-/gulvtype, der 
skal videreføres som BAT-krav fra den nuværende miljøgodkendelse. Det bemærkes, at en af 
staldene i staldafsnit I, der i § 12-godkendelsen er oplyst med drænet gulv + spalter, faktisk har 
delvis spaltegulv, jf. bilag 1, stald 3. Den rettede oplysning er indtastet i ansøgningen. 
Fodervilkårene i § 12-godkendelsens ophæves ved overgangen til en miljøgodkendelse efter § 16a 
og erstattes af fodervilkår iht. husdyrbruglovens særregler for IE-husdyrbrug. Da der ikke foretages 
ændringer af anvendelse og indretning af produktionsarealer, skal husdyrbruget opfylde BAT-krav 
til ammoniakemission fra eksisterende stalde.  

Den nyeste slagtesvinestald (staldafsnit III i ansøgningen), der er etableret i 2018, udgør et nyt 
produktionsareal i forhold til 8-årsdriften. I 2020 er ejendommens gyllebeholder blevet forsynet 
med teltoverdækning som et frivilligt miljøtiltag, der ikke er nødvendigt for at opfylde BAT-kravet. 



 

3 
 

Hvis gyllebeholderen ikke var overdækket, ville ammoniakemissionen være højere end 3.500 kg 
NH3-N/år, og husdyrbruget skulle da også af denne grund søge en § 16a-godkendelse. 

Oplysninger til § 16a 
Oplysninger, jf. Bilag 1A fremgår af elektronisk ansøgningsskema nr. 219193, basisoplysninger.  

Oplysninger, jf. Bilag 1B svarer til beskrivelser i gældende miljøgodkendelse samt indtastet i 
elektronisk ansøgningsskema nr. 219193. Staldbygningernes bruttoarealer er opmålt på kort, og 
produktionsarealer er fastsat efter en konkret opmåling foretaget af ansøger. Staldindretningen er 
illustreret på kortet i bilag 1. Beregninger i ansøgningsskema nr. 219193 viser, at BAT-krav samt 
grænseværdier for lugtpåvirkning og ammoniakdeposition er overholdt for den ansøgte produktion, 
se uddrag af beregninger i bilag 2.  

Oplysninger, jf. Bilag 1C vedr. husdyrbrugets ophør, BAT og undersøgte alternativer svarer til 
beskrivelser i gældende miljøgodkendelse. Der foretages ikke bygningsmæssige, teknologiske eller 
tekniske ændringer, og der er derfor ikke vurderet på alternative løsninger. 

Der er løbende gennemført forbedringer, herunder skiftet til mere strømbesparende ventilation i 
en af de ældre stalde samt etableret teltoverdækning på gyllebeholderen, hvorved der kan opnås 
en bedre udnyttelse af opbevaringskapacitet samt besparelse ift. gylletransporter. Det er i 
overensstemmelse med gældende miljøgodkendelse, at der løbende er fokus på miljøforbedringer, 
hvor det er teknisk og økonomisk muligt. 

Oplysninger, jf. Bilag 1D  miljøkonsekvensrapport. Der foretages med nærværende ansøgning 
ingen konkrete ændringer af ejendommens indretning, drift eller produktion, men det ønskes at 
opnå en større fleksibilitet, hvilket er muligt med en § 16a-godkendelse. Miljøkonsekvensrapporten 
er derfor begrænset til nedenstående ikke-tekniske resumé. 

 

Ikke-teknisk resumé:  

Bjarne Christensen driver landbrug med slagtesvin på Lindevej 27, 7600 Struer. Der er tale om et 
såkaldt IE-brug, idet der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin. Der sker med nærværende 
ansøgning ingen drifts- eller bygningsmæssige ændringer.  

Med den ansøgte godkendelse (§ 16a) ønskes der mulighed for at udnytte ejendommens 
produktionsareal på en måde, der er mere fleksibel i fht. sammensætningen af dyreholdet. 
Ejendommens miljøpåvirkninger er beregnet/genberegnet efter husdyrbruglovens forudsætninger, 
som viser, at teknologi-krav (BAT) samt grænseværdier for lugtpåvirkning og ammoniakdeposition 
er overholdt for den ansøgte produktion. 

Ejendommen ligger i et område med flere husdyrbrug, men pga. afstanden mellem husdyrbrug og 
-  samt nabobeboelser er det ikke fundet relevant at stille skærpede krav som følge 

af en samlet miljøpåvirkning fra husdyrbrug. 

Ejendommen er indrettet og drives med fokus på at begrænse påvirkning af omgivelserne. Der er 
ikke ansøgt om drifts- eller bygningsmæssige ændringer ift. miljøgodkendelsen fra 2016, og der 
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redegøres derfor ikke for alternative løsninger. Alternativer til det ansøgte kunne være en større 
renovering eller ændring af produktionen, men dette er pt. ikke aktuelt. 

Ved nybyggeri og ændringer af staldindretning forpligter ejer sig til at anvende den bedste 
tilgængelige teknik (BAT). Der er i miljøgodkendelsen fra 2016 blevet fremlagt en miljøteknisk 
redegørelse med vurdering af ejendommens beliggenhed, produktion, indretning og drift. Der sker 
ingen væsentlige ændringer i forhold til denne redegørelse og vurdering/dokumentation. 

Bilag:  

1) Oversigt over bygninger samt redegørelse for beregning af produktionsarealer. 
2) Uddrag af miljøberegninger 

Beredskabsplan: Der blev udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen i 2016. Beredskabsplanen 
vurderes stadig at være gældende 

Særregler for IE-husdyrbrug: Miljøledelsessystem mv. vil blive udarbejdet i løbet af efteråret, i 
forbindelse med overgangen til § 16a-godkendelse. 

 

Evt. spørgsmål eller behov for uddybning kan rettes til undertegnede. 

Med venlig hilsen 
 
Lotte Stilling Nielsen 
Miljørådgiver 
Tlf. 9663 0556 Mobil: 4018 2554 
Mail: lsn@lemvig-landbo.dk 
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Bilag 1: Oversigt over bygninger og gødningsopbevaring - redegørelse for beregning af 
produktionsareal 
 

 
Oversigt over staldanlæg 
 
Opmåling og beregninger:  
Staldbredde x staldlængde - gangareal uden for stier - areal m. foderautomater = produktionsareal 
Stald 

nr. 
Navn i 
ans.-

skema 

Gulvtype Bredde  
m 

Længde 
m 

Fraregnet  
gang 
m2 

Fraregnet  
foder- 

automat 
 m2 

Produktions-
areal  

m2 

Tastet i 
ans.-

skema 
m2 

1 I Drænet 13,00 20,40 40,00 5 220,2 
436 2 I Drænet 13,00 18,20 16,00 5 215,6 

3 I Delvis sp. 13,00 12,10 11,00 5 141,3 141 
4 II Delvis sp. 13,00 18,05 23,00 5 206,7 

435 
5 II Delvis sp. 13,00 19,25 17,00  5 228,3 
6 III Delvis sp. 13,00 27,00   8 343,0 

686 
7 III Delvis sp. 13,00 27,00   8 343,0 

Sum  1698,0 1698 
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Bilag 2: Uddrag af miljøberegninger 
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