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1.

Ikke-teknisk resume

Hidtidig drift og det ansøgte projekt
Ejendommen har inden denne miljøgodkendelse tilladelse til 260 årssøer, 8500 smågrise (6,933,3 kg) og 8400 Slagtesvin (32-108,5 kg) i de eksisterende stalde.
Der er kommet ny lovgivning, således at miljøgodkendelser nu gives til en vis størrelse af produktionsareal i staldene (og dermed ikke længere til et vist antal dyr).
Med baggrund i den nye lovgivning er der søgt om ny miljøgodkendelse til et samlet produktionsareal på 3314 m². Der bygges ikke nogen nye stalde og driften fortsætter i de eksisterende
stalde.
I 2012 blev staldene udvidet med baggrund i en anmeldeordning både i forhold til udnyttelse
af staldene, skift i dyretype og nye krav til dyrevelfærd. Nogle gamle stalde blev nedrevet og
nogle nye opført i stedet. Inden udvidelse var produktionarealet i staldene 3306 m². Dette har
betydning for en del af kommunens vurderinger vedrørende tab af ammoniak, hvor der skal
sammenlignes med produktionsforholdene 8 år tilbage. Udvidelsen er dog i areal meget lille.
Med miljøgodkendelsen kan husdyrproduktionen optimeres, og der kan frit produceres i forhold
til antal og afgangsvægt, så længe dyrevelfærdsreglerne overholdes inden for rammerne af de
eksisterende stalde.
Faste afstandskrav og landskab
Projektet overholder de faste afstandskrav for eksempel til nabobeboelse. Der bygges desuden
ingen nye bygninger. Der skal ikke vurderes på bygningernes placering op påvirkning af landskabet når der ikke sker ny opførsel eller væsentlige ændringer.
Husdyrgødning
Husdyrgødningen fra produktionen opbevares i tre eksisterende gyllebeholdere på ejendommen samt tre beholdere på to andre ejede adresser. Husdyrgødningen udbringes på egne arealer af maskinstation med gyllevogn og slæbeslanger.
Påvirkning af natur
Der ligger ikke internationalt beskyttede naturområder i nærheden af ejendommen. Øvrige naturområder, der er følsomme for kvælstof, påvirkes ikke negativt af projektet. Det samme
gælder for arter beskyttet efter EU´s habitatdirektiv.
Lugt
Kravet til lugtgeneafstanden til byzone og samlet bebyggelse overholdes med det ansøgte Til
nabobeboelse kunne kravet i første omgang ikke overholdes. Derfor laver ansøger nogle yderlige tiltag (hyppig gylleudslusning og isættelse af miljøkryds) der reducerer lugtgenen ved
nærmeste nabo. En yderligere beregning viser, at med de nye tiltag overholdes kravet til lugtgene også hos nærmeste nabo. Kravene i lovgivningen om maksimal lugtpåvirkning af omkringboende er således overholdt.
Øvrige gener
5

Støj, støv, lys, skadedyr og opbevaring af døde dyr med videre vil ikke være til gene for omkringboende.
Transporter til og fra ejendommen vurderes ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne.
Bedste tilgængelige teknik
Udledningen af ammoniak fra anlægget (stald og lager) er beregnet til 5.178 kg NH3-N/år. Ammoniakemission fra stalde og lagre må maksimalt være 5.178 kg NH3-N/år for at opfylde kravet om at anvende bedst tilgængelige teknologi (BAT). Dermed overholdes kravet til anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi.
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2.

Afgørelse om miljøgodkendelse

Holbæk Kommune meddeler godkendelse til husdyrbruget på Bakkedraget 27, 4460 Jyderup,
matrikelnummer 6b m.fl. Hjembæk By. Der gives godkendelse til et samlet produktionsareal
på 3314 m2 til årssøer, smågrise og slagtesvin.
Miljøgodkendelsen meddeles med hjemmel i § 16a, stk. 2 i husdyrbrugsloven1 og på de vilkår
som fremgår af godkendelsen, samt reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2. Miljøgodkendelsen meddeles under forudsætning af, at de til enhver tid gældende regler på området og
godkendelsens vilkår overholdes.
Holbæk Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen blandt andet ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknologi. Husdyrbruget kan således drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde,
som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
Miljøgodkendelse af 6. januar 2004 bortfalder, når denne nye miljøgodkendelse træder i kraft.
Dette sker, når den nye miljøgodkendelse udnyttes
Godkendelsen skal være udnyttet senest 6 år efter godkendelsen er meddelt. Hvis en del af
godkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder godkendelsen for denne del Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48. Vurderingen af om en del af miljøgodkendelsen bortfalder vil altid ske
på baggrund af den gældende lovgivning.
Miljøgodkendelsen fritager ikke fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller
lignende efter anden lovgivning og for andre bestemmelser.

2.1 Retsbeskyttelse
Vilkårene i denne miljøgodkendelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. § 40 i husdyrbrugsloven. Dog kan vilkårene til enhver tid ændres efter reglerne i § 40, stk. 2.
Miljøgodkendelsen skal tages op til revurdering i 2027, hvor det skal vurderes, om husdyrbruget fortsat lever op til anvendelse af bedste tilgængelige teknikker. Derudover skal husdyrbrugets totalpåvirkning af ammoniak til kategori 1 og 2-naturområder vurderes i forhold til de
gældende ammoniakkrav for totaldeposition.

2.2 Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagen skal indgives senest den 4. september 2019 klokken 23:59.

1

Lovbekendtgørelse nr. 1020 af 6. juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugsloven)

2

Bekendtgørelse nr. 1467 af 6. december 2018 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendel-

sesbekendtgørelsen).
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Du klager via Klageportalen, som du kan finde her: https://naevneneshus.dk/start-dinklage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. Du kan
finde nærmere information om, hvordan man klager v ia Nævnenes Hus´ hjemmeside
(www.naevneneshus.dk). Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og
1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Holbæk Kommune via Klageportalen. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Holbæk Kommune. Kommunen sender herefter
klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Klagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.
En klage har normalt ikke opsættende virkning. Det vil sige at afgørelsen kan udnyttes, mens
klagen behandles – medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet meddeler andet.
Nærværende afgørelse kan indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, den 7. august 2019
Maria Karm
Biolog
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2.3 Offentliggørelse af ansøgning
Ansøgning om miljøgodkendelse har været annonceret på kommunens hjemmeside,
http://planer.holbaek.dk/dk/planportal, i perioden fra 6. maj 2019 til 27. maj 2019.
Der er ikke indkommet bemærkninger til ansøgningen.

2.4 Høring
Udkast til miljøgodkendelse har været i høring i perioden fra den 20. juni 2019 til den 22. juli
2019.
Følgende har modtaget udkastet:
• Ansøger: Lars Sandal, Bakkedraget 27, 4450 Jyderup
• Ansøgers konsulent: VKST, Heidi Ledskov, e-mail: hsl@vkst.dk
• Ejere af nabomatrikler samt ejere og beboere inden for en beregnet konsekvensradius for
lugt (842 meter).
Der er ikke indkommet høringssvar fra omkringboende i høringsperioden.

2.5 Offentliggørelse af afgørelsen
Afgørelsen om miljøgodkendelse annonceres den 7. august 2019 på kommunens hjemmeside,
http://planer.holbaek.dk/dk/planportal.
Afgørelsen vil desuden blive lagt på Miljøstyrelsens Digitale MiljøAdministration (DMA) på
hjemmesiden dma.mst.dk.
Ansøger Lars Sandal, Bakkedraget 27, 4450 Jyderup modtager afgørelsen.
Derudover modtager følgende kopi af afgørelsen:
• Ansøgers konsulent: VKST, Heidi Ledskov, e-mail: hsl@vkst.dk
• Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, Islands Brygge 67, 2300 København S, seost@sst.dk
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
• Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
• Danmarks Naturfredningsforening, Holbæk Afdelingen, holbaek@dn.dk, dnholbaek-sager@dn.dk
• Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N husdyr@ecocouncil.dk
• Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk og holbaek@dof.dk
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3.

Vilkår for miljøgodkendelsen

Godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår:
Generelle vilkår
1. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter vedrørende husdyrbruget på ejendommen Bakkedraget 27, 4450 Jyderup.
2. Landbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger og beskrivelser, der fremgår af ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten samt miljøredegørelsen og -vurderingen.
3. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.
Vilkår vedrørende produktionsareal og dyrehold
4. Husdyrproduktionen skal etableres i henhold til nedenstående skema, og produktionsarealet må samlet set ikke overstige 3.314 m²:
Staldafsnit

Dyregruppe

Gulvsystem

Produktionsareal, m2

Farestald

Søer, diegivende

Kassestier, delvis spaltegulv

366

Drægtighedsstald

Søer, golde og drægtige

Løsgående, delvis spaltegulv

443

Løbestald

Søer, golde og drægtige

Individuel opstald., delvist spaltegulv

268

Udlevering/buffer

Slagtesvin

Drænet gulv + spalter (33/67%)

155

Klimastald 8-12

Smågrise

Toklimastald, delvist spaltegulv

156

Klimastald 1-3

Smågrise

Toklimastald, delvist spaltegulv

140

Slagtesvin 1-2

Slagtesvin

Delvis spaltegulv (50-75% fast
gulv)

335

Slagtesvin 7-16

Slagtesvin

Drænet gulv + spalter (33%/67%)

962

Slagtesvin 6

Slagtesvin

Delvis spaltegulv (50-75% fast
gulv)

177

10

Polte, Klimastald 4-7,
sygestier

Smågrise

Søer golde og drægtige

Slagtesvin

159

Toklimastald, delvist spaltegulv

37

Løsgående dybstrøelse
Delvis spaltegulv (50-75% fast
gulv)

116

3314

*) Placering af staldene og produktionsarealet heri fremgår af bilag 1 og 2.

5. De forskellige staldafsnit skal anvendes til de dyregrupper og med de gulvtyper, der
fremgår af tabellen i vilkår 4.
Vilkår vedrørende bygningsanlægget og husdyrgødning
6. Håndtering af husdyrgødning skal altid foregå under opsyn og således, at spild undgås
og under tilbørligt hensyn til omgivelserne.

Vilkår vedrørende lugt fra husdyrbruget
7. Der skal isættes miljøkryds i afkastene 7-8, 24-38 og 40-41 (placering fremgår af bilag
5).
8. Faktura for køb og isættelse af miljøkryds fremsendes til kommunen inden miljøgodkendelsen tages i brug.
9. Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag, i den store slagtevinestald (afkast 27-41) samt Buffer/udlevering (afkast 7-8)
10. Udslusningen skal foretages mellem kl. 8-16 og må ikke foretages på lørdage eller sønog helligdage.
11. Der skal føres logbog over at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse
med vilkår 9. Registreringen skal opbevare på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndigheden på forlangende.
12. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stier, stalde
og foderarealernes bund holdes tørre, at dyrene er rene, at støv- og smudsbelægning i
stalden fjernes, og at fodringsanlægget holdes rent. Der skal jævnligt gøres rent i staldene – det vil sige som minimum når hvert afsnit tømmes for dyr. Bund- og vægflader
skal så vidt muligt holdes tørre for at mindske lugtgenerne.
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13. Såfremt der efter kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes at
være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at virksomheden for egen regning skal udarbejde og gennemføre et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne.
Vilkår vedrørende andre gener fra husdyrbruget
14. Ejendommen skal indrettes, så der ikke opstår væsentlige støv- og støjgener for omkringliggende nabobeboelser, bymæssig bebyggelse eller virksomheder.

15. Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for
støj, jævnfør nedenstående tabel.
Mandag-fredag

kl. 07.00 - 18.00

Lørdag

kl. 07.00 - 14.00

Mandag-fredag

kl. 18.00 - 22.00

Lørdag

kl. 14.00 - 22.00

Søn- og helligdage

kl. 07.00 - 22.00

Mandag-fredag

kl. 22.00 - 07.00

Lørdag

kl. 22.00 - 07.00

Søn- og helligdage

kl. 22.00 - 07.00

55 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

Støjvilkår omfatter al støj fra virksomheden – det vil sige også støj fra andet end faste,
tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun
støjen fra landbrugsbedriften på ejendommens bygningsparcel, og ikke støj fra for eksempel markdriften.
Maksimalt fire gange om året kan det accepteres, at den maksimale støjgrænse overskrides i aften- eller nattetimerne i forbindelse med udbringning af husdyrgødning og
høst.
Såfremt kommunen bestemmer, at overholdelse af grænseværdierne for støj skal dokumenteres, skal målinger/beregninger udføres efter gældende vejledninger. Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/-institut, som er uvildigt, og som af
Miljøstyrelsen er godkendt til at udføre dette arbejde.
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16. Udendørs belysning og lys fra stalde må ikke give anledning til væsentlige gener for naboer og trafikken på nærliggende veje. Hvis der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lysgener, der vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge
grundlaget for miljøvurderingen kan kommunen meddele påbud om at der skal gennemføres hjælpende foranstaltninger.
17. Der skal til enhver tid tilstræbes at vedligeholde, renholde og rydde op på ejendommens indendørs og udendørs arealer, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr
(rotter mv.). bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med autoriseret rottebekæmper, f.eks. via den kommunale ordning.
18. Der skal foretages effektiv fluebekæmpelse på husdyrbruget. Bekæmpelsen skal som
minimum være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet,
Institut for Agroøkologi.
19. Hvis der opstår væsentlige gener for omgivelserne med skadedyr (rotter og fluer) kan
kommunen meddele påbud om bekæmpelse og gennemførsel af forebyggelse.
20. Eventuelt spild af husdyrgødning i forbindelse m. transport på offentlige veje eller private fællesveje skal straks opsamles.
Vilkår vedrørende affald og ressourcer
21. På ejendommen skal forefindes dokumentation for bortskaffelse af affald til rette modtager, herunder kvittering for aflevering af farligt affald. Farligt affald må højest oplagres et år på husdyrbruget.
22. Vand- og elforbrug skal aflæses og registreres i driftsjournal en gang i kvartalet. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.
23. Stiger husdyrbrugets energi- og/eller vandforbrug utilsigtet, skal der i forbindelse med
tilsyn fremlægges virkemidler til nedbringelse af forbruget. Processen med at finde og
efterfølgende implementere disse virkemidler finansieres af husdyrbruget.
24. Ventilationsanlægget skal vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger for det pågældende anlæg. Ventilationssystemet skal rengøres ved hvert holdskifte.
Der skal udarbejdes skriftlig driftsprocedure med beskrivelse af, hvor ofte rengøringen
af staldafsnit og ventilation foretages. Driftsproceduren skal løbende holdes opdateret
og kunne fremvises på forlangende.
25. Der skal føres logbog/driftsjournal for alle reparationer og eftersyn af ventilationsanlægget med notering af dato for udført arbejde.

13

Vilkår om driftsforstyrrelser og uheld, samt egenkontrol
26. Der skal forefindes en til enhver tid opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som
fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det omgivende miljø. Planen skal også omhandle uheld i forbindelse med transport af gylle fra ejendommen. Planen skal være kendt samt tilgængelig og synlig for
ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften. Planen skal senest fra ansættelses start også foreligge på modersmål for ejendommens ansatte og andre, der
arbejder på bedriften.
27. Der skal føres logbog eller produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:
- Driftsprocedure med beskrivelse af hvor ofte rengøring af staldafsnit og ventilationsanlæg foretages.
- Kvittering for reparation og eftersyn af ventilationsanlæg.
- Kvartalsvis registrering af vand- og elforbrug.
- Dokumentation for bortskaffelse af miljøfarligt affald.
- Dokumentation for flue- og rottebekæmpelse.
- Logbog for flydelag.
- Lagerregnskab for husdyrgødning.
Logbog/produktionskontrol, samt øvrig dokumentation skal opbevares på husdyrbruget
i mindst fem år og forvises på tilsynsmyndighedens forlangende. Ved tilsyn skal kommunen desuden have adgang til egenkontrolrapport for de foregående fem år.
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4.

Miljøredegørelse og -vurdering

Ansøger er forpligtiget til at udarbejde miljøkonsekvensrapport (miljøteknisk redegørelse og
vurdering). Den indsendte ansøgningstekst, inklusiv miljøkonsekvensrapport, ses i bilag 3.
Ansøgers miljøkonsekvensrapport og kommunens supplerende miljøtekniske redegørelse og
vurdering i dette kapitel danner grundlag for de vilkår, som meddeles i tilknytning til miljøgodkendelsen. De to redegørelser supplerer således hinanden. Uddybning af oplysninger og tal vil
derfor i de fleste tilfælde skulle findes i bilag 3.
Kommunens vurdering i dette kapitel skal belyse konsekvenserne af driften på ejendommen,
og om de virkemidler til forebyggelse og begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgningen, er tilstrækkelige.

4.1 Sagsforløb og forudsætninger
Ejendommen fik 6. januar 2004 miljøgodkendelse efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven til et
dyrehold på 301 årssøer, 8470 smågrise (7,2 – 30 kg) og 8038 slagtesvin (30-102 kg).
30 juli 2012 har kommunen tilladt:
•
•
•

udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde (fulde stalde)
udvidelse skift i dyretype
udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærd

Afgørelsen er truffet i henhold til en anmeldeordning Dette gav et tilladt dyrehold som således
er det nuværende dyrehold: 260 årssøer, 8500 smågrise (7,3-32 kg) og 8400 slagtesvin (32108,5 kg).
Miljøgodkendelsen blev revurderet i 2013.
Den 1. maj 2018 er nærværende ansøgning indsendt første gang. Ansøgningen skal behandles
efter ændret lovgivning, hvor miljøgodkendelsen gives til en vis størrelse af produktionsareal
(og dermed ikke til et vist antal dyr).
Der ønskes en mulighed for optimering og udvidelse af dyreholdet i eksisterende bygninger på
ejendommen, og der er derfor ansøgt om produktion bestående af årssøer, smågrise og slagtesvin i eksisterende stalde med et samlet produktionsareal på i alt 3.314 m². Type af dyrehold fremgår af tabel i vilkår 4.
Se situationsplan i figur 1 og bilag 1.
Nærværende miljøgodkendelse er udarbejdet på baggrund af nedenstående materiale:
•
•
•
•

Ansøgningen om miljøgodkendelse, som er fremsendt via www.husdyrgodkendelse.dk.
Der er tale om skema nr. 200541 - version 3, som er indsendt den 27-06-2019.
Miljøkonsekvensrapport (fremgår af bilag 3).
OML-beregning
Supplerende oplysninger til ovenstående
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•
•

Scenarieberegning med skema nr. 211743
Nærværende miljøtekniske beskrivelse og vurdering af drift og anlæg

Ammoniakfordampningen fra den ansøgte produktion overstiger 3.500 kg N/år, og den er derfor omfattet af reglerne om godkendelse efter § 16a, stk. 2 i husdyrbrugsloven. Husdyrbruget
er et IE-husdyrbrug, idet antallet af stipladser til fedesvin overskrider 2000 stk.

4.2 Produktionsareal, dyrehold og drift
Ansøgers oplysninger fremgår af side 3-4 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3).
Kommunens tilføjelser til ansøgningsmaterialet
Ansøgningen vedrører et produktionsareal på 3.314 m2 til et dyrehold fordelt som det fremgår
af tabel i vilkår 4. Se figur 1 samt bilag 1 for placering af de enkelte staldafsnit og bilag 2 for
indretning af de enkelte staldafsnit.

Figur 1. oversigt over staldenes placering
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Kommunen har sammenlignet ansøgt produktionsareal i eksisterende stalde med staldtegninger, der er indsendt til kommunen i forbindelse med at disse stalde tidligere er godkendt.
Denne sammenligning viser, at der er god overensstemmelse mellem ansøgt produktionsareal
på nuværende tidspunkt og tidligere angivet staldindretning.
I forbindelse med ansøgningen skal også produktionsarealet for 8 år siden og i nudrift angives.
Også disse angivelser passer godt overens med tidligere angivet staldindretning. 8 års driften
viser et produktionsareal på i alt 3306 m³, og nudriften har et produktionsareal på 3.314 m³.
Forskellen skyldes omlægning, opførelse af nye stalde og nedrivning af gamle stalde med baggrund i anmelderegler for udvidelse i eksisterende stalde, skift i dyretype og dyrevælfærd, som
skete i 2012.
Produktionsarealet for 8 år siden anvendes i beregninger i ansøgningssystemet, idet kommunen jævnfør § 34, stk. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i sin vurdering af en ansøgning
skal inddrage alle etableringer, udvidelser eller ændringer inden for de seneste 8 år.
Kommunens vurdering
Produktionsarealet, stald- og dyretypen i tabel i vilkår 4 er grundlaget for ansøgningssystemets beregninger af blandt andet ammoniakfordampningen og lugt. Der stilles derfor vilkår
herom, da det vil være med til at sikre, at 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.

4.3 Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til faste afstandskrav
Ansøgers oplysninger fremgår af side 4-5 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3).
Kommunens tilføjelser til ansøgningsmaterialet
Bakkedraget 27 ligger i landzone.
Beboelsen på ejendommen ligger cirka 10 meter øst for eksisterende stald (fare stald).
Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er Bakkedraget 29, som ligger cirka 170 meter
fra eksisterende stald.
Nærmeste byzone er Snertinge cirka 1.400 meter vest for anlægget. Nærmeste 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 er Hjembæk 630
meter syd for anlægget (eksisterende stald).
Anlæggets placering i forhold til de generelle afstandskrav skal ikke vurderes yderligere, da der
er tale om eksisterende anlæg. Det er kun ved nye anlæg, eller ved ændring i eksisterende anlæg at der skal vurderes på afstandskravene i §§ 6 og 8 i husdyrbrugsloven.
I henhold til husdyrbrugslovens § 7 er det ikke tilladt at etablere, udvide eller ændre husdyranlæg hvis afstanden til ammoniakfølsomme naturtyper (enten inden eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder) er mindre end 10 meter.
Kommunes vurdering
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Kommunen konstaterer, at der ikke ligger ammoniakfølsomme naturområder indenfor 10 meter fra husdyrbrugets anlæg, hvorved afstandskravet i husdyrbrugslovens § 7 er overholdt.

4.4 Husdyrbrugets landskabelige placering og planmæssige
forhold
Ansøgers oplysninger fremgår af side 5-6 og 17 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3).
Kommunens tilføjelser til ansøgningsmaterialet
Kommunens bemærkninger og vurdering
Bakkedraget 27 er placeret i det åbne land nord for Hjembæk, og anlægget omfatter eksisterende driftsbygning samt lager til opbevaring af husdyrgødning. Der bygges ikke nyt
Anlægget ligger i landzonen i landskabsområde nr. 19 Hjembæk. Landskabsområdet er et område med forholdsvis høj bebyggelse tæthed med et varieret landskab i lille skala mere åbent
med småbrug i den nordlige del (hvor Bakkedraget 27 ligger) og skov mod syd. Området bør
bevares i nuværende skala og det anbefales ikke at der plantes yderligere skov.
Ejendommen er beliggende indenfor udpeget område til værdifulde/bevaringsværdige landskaber i Holbæk Kommuneplan 2013-2025. Det ansøgte vurderes ikke at være i uoverensstemmelse med de gældende retningslinjer for udpegningen, da der godt kan opføres tekniske anlæg der er nødvendige for landbrug. Men da der ikke bygges nyt i dette tilfælde, er der ingen
problematikker.
Fredninger, strand-, klit-, sø- og åbeskyttelseslinjer berøres ikke af husdyrbrugets anlæg. Der
er ingen kirkebyggelinjer i nærheden af ejendommen. En del af anlægget ligger indenfor skovbyggelinjen. Ejendommen ligger ikke i et område med rekreative interesser, skovrejsningsområde eller områder med særlige landskabelige eller geologiske værdier.

Kommunens samlede landskabelige vurdering
Holbæk Kommune vurderer, at ejendommens udtryk i sin helhed ikke ændres. Der sker ikke
nogen bygningsmæssige ændringer ej heller opførelse af nye bygninger/anlæg i forbindelse
med det ansøgte. Der stilles derfor ingen vilkår til husdyrbruget i forhold til landskabelig påvirkning.
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4.5 Opbevaring af husdyrgødning, kapacitet og håndtering
Ansøgers oplysninger fremgår af side 4 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3).
Kommunens tilføjelser til ansøgningsmaterialet
Alle 6 beholdere (3 på Bakkedraget og 3 på to andre ejendomme) fik udført 10 års beholderkontrol i 2011.
Kommunens vurdering
Kommunen vurderer, at opbevaringsanlæg til gylle lever op til de gældende regler og er indrettet og drives hensigtsmæssigt i forhold til miljø og omgivelser.
Ifølge § 6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen vil en opbevaringskapacitet svarende til mindst 9
måneders produktion normalt være tilstrækkelig til, at udbringningen og gødningsanvendelsen
kan ske i overensstemmelse med de generelle miljøregler. Ejendommen har 11,4 måneders
opbevaringskapacitet. På den baggrund vurderes, at ejendomme råder over tilstrækkelig opbevaringskapacitet.
Det er ejers ansvar at der er opbevaringskapacitet nok og dette forhold bliver tjekket ved tilsyn
Aftaler om opbevaring af husdyrgødning på anden ejendom følger reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
For at minimere risikoen for spild og uheld stiller kommunen vilkår om, at håndtering af gylle
skal foregå under opsyn.

4.6 Ammoniakfordampning
Ansøgers oplysninger om ammoniakfordampning, herunder påvirkning af natur og BAT fremgår
af side 5-6 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3).
Kommunens tilføjelser til ansøgningsmaterialet
I husdyrbrugsloven er der som udgangspunkt taget det nødvendige hensyn til naturområder
blandt andet i kraft af krav til den maksimalt tilladte totaldeposition eller merdeposition af
kvælstof til forskellige ammoniakfølsomme naturtyper og i kraft af kravet om bedst tilgængelig
teknologi (BAT).

4.6.1 Naturvurdering – krav til kvælstofdeposition til ammoniakfølsomme
naturtyper
Plantesamfund i naturområder kan være følsomme overfor luftbåren kvælstof (ammoniak).
Øget tilførsel af ammoniak kan medføre væsentlige tilstandsændringer, som kan forringe områdernes naturmæssige værdi. I forbindelse med en husdyrudvidelse vil der normalt ske en
øget fordampning af ammoniak fra stald og lager. En stor del af den fordampede ammoniak
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falder i kort afstand fra kilden og kan derfor forringe kvaliteten af nærliggende naturområder.
Dermed kan der være risiko for negativ påvirkning af væsentlige naturværdier.
Baggrundsbelastningen med kvælstof i området er 12,3 kg N/ha/år. Det fremgår af Danmarks
Miljøportal3.
I det følgende har kommunen foretaget en vurdering af, om naturområderne i nærheden af
staldanlægget og opbevaringslager i det aktuelle projekt kan blive påvirket væsentligt som
følge af øget kvælstoffordampning.
Vurderingerne er foretaget med baggrund i beskyttelsesniveauerne beskrevet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapital 13 for såkaldt kategori 1-, 2- og 3-natur. Desuden er påvirkning af anden § 3 beskyttet natur også vurderet.
4.6.1.1

Kategori 1-natur. Ammoniakfølsomme naturtyper inden for Natura
2000-områder

Anlægget ligger ikke i eller nær ved internationale naturbeskyttelsesområdet. Det nærmeste
internationale naturbeskyttelsesområde er Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å, det ligger
ca. 5 km syd/vest for anlægget. Den totale deposition på området er beregnet til 0,0 Kg
N/ha/år. Placering fremgår af figur 2. Det punkt der er regnet til, er både tætteste kant af Kategori 1 natur og selve Habitat området. Udpegningsgrundlaget for Habitat området fremgår af
bilag 7.
For kategori 1-natur gælder, at den totale ammoniaktilførsel på naturområdet ikke må overskride følgende beskyttelsesniveau. Maksimal totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i
nærheden (og dermed kumulation):
• 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug
• 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug
• 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug
Kommunens vurdering
Den beregnede totaldeposition fra anlægget ligger under laveste beskyttelsesniveau. I vurderingen af depositionen er det derfor ikke nødvendigt at tage hensyn til antallet af andre husdyrbrug i nærheden. Kravet til totaldepositionen fra anlægget er dermed overholdt til Kategori
1 natur.
Kommunen vurderer derfor, at udvidelsen ikke indebærer nogen risiko for væsentlig negativ
påvirkning af habitatområderne eller dets udpegningsgrundlag.
Da alle andre habitatområder ligger længere væk fra anlægget, vurderer kommunen, at udvidelsen heller ikke indebærer nogen risiko for væsentlig negativ påvirkning af andre habitatområder og deres udpegningsgurndlag, idet ammoniakdepositionen vil være mindre eller den
samme som for ovenstående område. Dermed overholdes Habitatdirektivet.

https://arealinformation.miljoeportal.dk. Data findes i laget ”National – Kvælstoftotal afsætning” i gruppen ”Luft” under ”Miljøbeskyttelse: Forurening”.
3
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Figur 2 Placering af kategori 1 natur og Internationalt naturbeskyttelsesområde. Bakkedraget
27 er markeret med et rødt kryds. Natur er markeret med gul stjerne og tekstboks

4.6.1.2

Kategori 2-natur. Ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000områder

Anlægget ligger ikke nær ved kategori 2-natur. Nærmeste kategori 2-natur er et overdrev,
cirka 1400 meter syd/vest for anlægget. Placering fremgår af figur 3.
Den totale deposition af ammoniak fra anlægget er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.
For kategori 2-natur gælder, at den totale ammoniaktilførsel på naturområdet ikke må overskride beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år fra det enkelte husdyrbrug.
Kommunens vurdering
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Den beregnede totaldeposition ligger under beskyttelsesniveau, og kommunen vurderer derfor,
at udvidelsen ikke indebærer nogen risiko for en væsentlig negativ påvirkning af kategori 2natur.
4.6.1.3

Kategori 3-natur og anden natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3

Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af kategori 1- og 2natur. Det drejer sig om heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.
Anden natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 kan også blive påvirket af ammoniakdeposition, hvorved kan ske ændring af naturtypens tilstand.
Kommunen skal derfor vurdere, om det ansøgte kan føre til tilstandsændringer af såvel kategori 3-natur og anden § 3 beskyttet natur.
Nærmeste potentiel ammoniakfølsom skov ligger 900 m nord/vest for. Se figur 3.
Der ligger en række naturområder (søer, moser og engarealer) omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 i nærheden af anlægget. Naturområderne fremgår af figur3
Der er foretaget beregninger af ammoniakafsætningen til de naturområder, der er beliggende
nærmest anlægget. Se figur 3.
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Figur 3 Placering af kategori 2 og 3 natur samt §3 beskyttet natur. Bakkedraget 27 er markeret med et rødt kryds. Natur er markeret med gul stjerne og tekstboks

Kategori 3-natur
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For kategori 3-natur skal kommunen konkret vurdere, om der skal fastsættes vilkår om maksimal merdeposition. Kravet må dog ikke være under en maksimal merdepostion på 1,0 kg
N/ha/år
Det nærmeste er er lille overdrev vest for anlægget, det får en merbelastning på 0,1 kg
N/ha/år.
Potentiel ammoniakfølsom skov er beliggende nord/vest og syd/øst for anlægget, merdepositionen er i begge tilfælde 0,0 kg N/ha/år.
Merdeposition til kategori 3-natur ligger således under afskæringskriteriet.
§ 3 beskyttede søer
I nærheden af anlægget findes flere beskyttede søer og vandhuller. Ingen af søerne og vandhullerne er klarvandede eller højt målsatte. Der er således tale om søer og vandhuller, som
ikke er kvælstofbegrænsede. Søerne og vandhullerne er derfor ikke følsomme overfor deposition af kvælstof. Desuden overstiger merdepositionen ikke 0,0 kg N/ha/år til nogen af de tættest beliggende søer.
På denne baggrund vurderer kommunen, at merdepostion af ammoniak er af en størrelsesorden som ikke vil give anledning til tilstandsændring af søerne og vandhullerne.
Kommunens vurdering
Ud fra ovenstående vurderer kommunen samlet, der ikke vil ske tilstandsændring af kategori
3-natur og anden § 3 beskyttet natur som følge af det ansøgte.

4.6.2 Bilag IV-arter
På habitatdirektivets bilag-IV er der listet en række dyre- og plantearter, der kræver skærpet
beskyttelse. Der skal sikres en gunstig bevaringsstatus for disse arter. Kommunen har foretaget en vurdering af hvorvidt dyrearternes yngle- og rasteområder kan beskadiges i arternes
naturlige udbredelsesområde som følge af det ansøgte.
Arter, der potentielt kan findes i Holbæk Kommune, fremgår af nedenstående tabel 1. En stor
del af de bilag IV-arter, hvis yngle- og rasteområder vil kunne blive påvirket af ammoniak, findes primært ved de våde naturtyper.
Kommunen har i ovenstående afsnit vurderet, 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. Kommunen vurderer, at ingen af arterne, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV, vil blive påvirket negativt.

Tabel 1: Bilag IV arter i området
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Bilag IV art

Foretrukket ynglehabitat

Markfirben

Typisk solvendt skråning med veldrænede, løse jordtyper og sparsom bevoksning. Findes spredt i landskabet på åbne, varme, solrige lokaliteter ex. sandede bakkeområder, grusgrave, heder, stendiger og sydvendte skråninger.

Spidssnudet
frø

Vandhuller som indgår i sammenhængende naturområder især enge og moser.

Springfrø

Vandhuller.

Klokkefrø

Lysåbne, ofte lavvandede vandhuller med rent vand og rug undervands- eller
flydebladsvegetation.

Strandtudse

Lavvandede, lysåbne, udtørrede vandhuller og markoversvømmelser.

Grønbroget
tudse

Lysåbne vandhuller og markoversvømmelser med ringe eller ingen vegetation.

Løvfrø

Lysåbne, ofte lavvandede vandhuller med rent vand og rig undervands- og
flydebladsvegetation.

Løgfrø

Lysåbne, vegetationsrige vandhuller med rent vand.

Stor vandsalamander

Lysåbne, ofte vegetationsrige, rene vandhuller.

Mygblomst

Fugtige enge og i moser med kalk i jorden. Kan også findes i fugtige lavninger
i klitter og i frodige rørsumpe. Især findes den på steder nær kysten. I Holbæk Kommune er den kun registeret på Orø.

4.6.3 BAT – Bedste tilgængelige teknologi – Ammoniakemission
Ansøgers oplysninger fremgår af side 11-13 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3).
Kommunens tilføjelser til ansøgningsmaterialet
Efter indsendelse af miljøkonsekvensrapporten er produktionarealet tilrettet en lille smule,
hvilket ændrer på de angivne beregninger af ammoniakemission. Efter ændringen ser beregningen således ud:
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Kommunens vurdering
Produktion foregår i eksisterende stalde hvor der ikke tidligere har været krav om ekstra BAT
teknologier. Der er derfor ingen yderligere krav til BAT end de krav der er hæftet til det faktiske staldsystem.
Kommunen vurderer, at der for det ansøgte projekt i tilstrækkeligt omfang er redegjort for, at
projektet lever op til BAT-kravet med hensyn til ammoniakemission.
Der stilles vilkår til dyre- og staldtype.

4.7 Lugt
Ansøgers oplysninger fremgår af side 7 og 14 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3).
Kommunens tilføjelser til ansøgningsmaterialet
Krav til lugtgene afhænger af, hvilken type bebyggelse der er tale om. I ansøgningssystemet
er der derfor beregnet teoretisk geneafstand for tre bebyggelsestyper: byzone/sommerhusområde, samlet bebyggelse i landzone og enkeltbeboelse i landzone. Naboejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af genekriterierne for lugt.
Geneafstanden er den minimumsafstand, der skal være fra et anlæg til beboelse uden genekriteriet overskrides.
Ansøger har beregnet til Bakkedraget 29 som nærmeste nabo, Bakkedraget 44 for samlet bebyggelse og Snertinge By som byzone.
Ansøger har placeret punktet for Byzone lidt forkert i forhold til korteste afstand kommunen
vurdere at korteste gennemsnitsafstand til Snertinge By er 1482,2 meter i stedet for 1550,3
meter, dette ændre dog ikke på at genekriteriet overholdes.
Kommunens vurdering
Kommunen kan konstatere, at ansøger har udpeget de korrekte ejendomme, der udgør henholdsvis nærmeste nabo og samlet bebyggelse. Punktet for nærmeste byzone, Snertinge By
fremgår af scenarieberegningen.
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Idet korrigerede geneafstande ikke overstiger vægtede gennemsnitsafstande for samlet bebyggelse og byzone er lugtgenekravet overholdt til de to typer.
For nærmeste nabo er geneafstanden større end den faktiske gennemsnits afstand og det betyder at lugtgene kravet ikke overholdes til denne ejendom.
Derfor har ansøger valgt at lave yderligere tiltag:
•
•

Hyppig gylleudslusning i den store slagtesvinestald og bufferstalden
Miljøkryds i ventilationsafkastene i bufferstalden, den lille og den store slagtesvinestald
(Se bilag 4 og 5)

På baggrund af disse tiltag har ansøger foretaget en OML-beregning (Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller). Kommunen har gennemgået ansøgers OML Beregninger (Bilag 4) og
vurdere at forudsætningerne for beregningerne er korrekte. OML-beregningerne viser, at med de
ekstra tiltag overholdes lugtgeneafstanden til nærmeste nabo.
Der stilles vilkår til hyppiggylleudslusning samt isættelse af miljøkryds.
PÅ baggrund af det ovenstående vurderer kommunen, at det ansøgte ikke vil medføre væsentlige
lugtgener i forhold til omkringboende, og at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke
omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
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 stilles vilkår vedrørende renholdelse af staldanlæg og
ejendommen generelt med henblik på at sikre, at lugtgener begrænses mest muligt.

4.8 Øvrige gener
4.8.1 Støj
Ansøgers oplysninger fremgår af side 8-9 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3).
Kommunens vurdering
Holbæk Kommune vurderer, at støjen fra anlægget med tilknyttede aktiviteter generelt ikke vil
give anledning til væsentlige støjgener for nabobeboelser.
Kommunen vurderer, at støjen fra vedvarende støjkilder ikke vil overstige de af Miljøstyrelsen
angivne maksimums grænser på 55 dB dag/45 dB aften/40 dB nat ved nabobeboelse.
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.
Når der på matriklen arbejdes intensivt i perioder med udbringning af husdyrgødning og høst
kan der teoretisk set ske overskridelser af støjgrænser i aften- og nattetimerne, da det i dette
tidsrum ikke er en middelværdi over tid med en enkelt maksimalværdi, der er gældende. Da
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det er en nødvendig del af landbrugsdriften, at der arbejdes intensivt i kortere perioder, åbnes
der i støjvilkåret op for at grænseværdien i aften- og nattetimer kan overskrides i begrænset
omfang. Det vil desuden være en fordel for omkringboende, at gene ikke strækker sig over en
lang periode, men begrænses til en kortere og mere intensiv periode.
Kommunen stiller vilkår om, at driften af husdyrbruget ikke må give anledning til væsentlige
støjgener udenfor ejendommens areal. Hvis der efter kommunens vurdering opstår støjgener,
der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, har kommunen stillet vilkår, der sikrer, at kommunen kan meddele påbud om, at der
skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger, som minimerer generne. Ved vurdering af støjgeners væsentlighed tages udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

4.8.2 Støv
Ansøgers oplysninger fremgår af side 8 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3).
Kommunens vurdering
Kommunen anser håndtering af foder som den væsentligste kilde til støv. Da dette foregår indendørs samt at der er nogen afstand til nærmeste nabo, er det kommunens vurdering, at de
støvende aktiviteter fra produktionsanlægget ikke vil give gener for omkringboende.
På grund af beliggenhed i forhold til naboer og tilkørselsforhold vurderer kommunen, at støv i
forbindelse med interne transporter vedrørende husdyrproduktionen ikke vil give væsentlige
gener for omkringboende.
For at sikre omkringboende mod evt. væsentlige støvgener er der stillet vilkår om støvpåvirkning udenfor ejendommen.
Holbæk Kommune vurderer, at der ikke vil være væsentlige støvgener fra produktionen.

4.8.3 Lys
Ansøgers oplysninger fremgår af side98 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3).
Kommunens vurdering
Det er kommunens vurdering, at belysning vil kunne ses af naboer, men ikke vil være til væsentlig gene for naboerne. Vurderingen er begrundet i afstand til nærmeste naboejendomme
og afskærmende effekt fra øvrige bygninger, samt at ansøger oplyser at det er orienteringslys.
Kommunen stiller vilkår om, at udendørs belysning og lys fra stalde ikke må give anledning til
væsentlige gener for naboer og trafikken på nærliggende veje. Hvis der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lysgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal
gennemføres afhjælpende foranstaltninger.
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4.8.4 Skadedyr
Ansøgers oplysninger fremgår af side 8-9 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3).
Kommunens vurdering
Opformering af fluer kan i vidt omfang forebygges ved hyppig rengøring og renholdelse af husdyrbrugets anlæg og udendørsarealer. Der stilles vilkår, om at staldareal og det øvrige anlæg
skal holdes rengjort og ryddeligt, således der ikke sker unødig opformering af fluer.
Kommunen stiller vilkår om, at hvis der opstår gener for omgivelserne ved opformering af fluer
og skadedyr, kan kommunen meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et
projekt med flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer
fra retningslinjer Aarhus Universitet, Institut for Agroøkolog.
Kemiske midler til bekæmpelse af rotter må kun foretages af autoriserede personer eller deres
ansatte.
Konstateres der rotter på ejendommen, skal man straks kontakte kommune eller bekæmpelsesfirma for bekæmpelse af rotterne.
Kommunen vurderer på baggrund af det oplyste samt med overholdelse af ovenstående vilkår,
at ejendommens tiltag til forebyggelse og bekæmpelse af fluer, rotter og andre skadedyr vil
være tilfredsstillende.

4.8.5 Transport
Ansøgers oplysninger fremgår af side 8 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3).
Kommunens tilføjelser til ansøgningsmaterialet
Af ansøgningen fremgår det at der ikke forventes en stigning i antallet af transporter. Hvis
man ser bort fra transporter i forbindelse med udbringning af husdyrgødning på markerne, så
svarer antallet af transporter til ca. 1 om dagen.
I en miljøgodkendelse skal kommunen vurdere, om til- og frakørsel til virksomheden vil kunne
ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende. Dette fremgår af lovgivningen
og af afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet4, hvoraf det også 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. Færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves
af politiet.
I en godkendelse kan der derfor primært stilles vilkår om anvendelse af bestemte interne adgangsveje til virksomheden. For virksomhedens egne køretøjer kan der herudover stilles vilkår
om, hvilke veje med offentlig adgang, der skal benyttes ved til- eller frakørsel. Endelig kan der

4

Blandt andet NMK-132-00412, NMK-132-00705 og NMK-132-00596
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stilles krav om, at til- eller frakørsel af foder, gødning med videre kun må ske på bestemte
tidspunkter.
Kommunes vurdering
Kommunen vurderer, at de anførte transporter til og fra ejendommen er på et niveau, der kan
forventes af denne størrelse husdyrproduktion.
Der er fra ejendommen fine udkørsels forhold med god udsigt, der umiddelbart ikke giver gene
for omkringboende.
Det er derfor kommunens vurdering at transport i forbindelse med husdyrbruget ikke vil påvirke omkringboende væsentligt mere end det kan forventes for et husdyrbrug at denne størrelse.
Der stilles vilkår om, at spild af husdyrgødning i forbindelse med transport på offentlige veje
eller private fællesveje straks skal opsamles.
Der er tale om transporter ad offentlige veje, som skal kunne tage den nødvendige trafik, og
det er kommunens vurdering, at generne af transport med betingelserne fastsat i vilkår ikke vil
påvirke omkringboende væsentligt.

4.9 Affald og ressourcer
4.9.1 Affald
Ansøgers oplysninger fremgår af side 10-11 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3).
Kommunens vurdering
Bortskaffelse af døde dyr skal følge de generelle regler for dette. Placeringen af døde dyr fremgår af figur 4 herunder samt situationsplanen i bilag 1. placeringen er meget hensigtsmæssig i
forhold til naboer.
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figur 4. Placering af døde dyr.
Bortskaffelse af affald skal følge kommunens affaldsregulativ.
Holbæk Kommune vurderer, at opbevaring, håndtering og bortskaffelse af døde dyr og affald
sker på miljømæssig forsvarlig måde. Der stilles vilkår om, at bortskaffelse af affald til rette
modtager skal dokumenteres over for kommunen. Ved de regelmæssige miljøtilsyn på ejendommen bliver håndteringen af affald gennemgået jævnfør de generelle bestemmelser, samt
det til enhver tid gældende affaldsregulativ i Holbæk Kommune. Håndteringen af affald omhandler både indretning af oplagene og bortskaffelse.
Ved tilsyn skal der kunne fremvises kvittering på aflevering af farligt affald.

4.9.2 Olie og kemikalier
Ansøgers oplysninger fremgår af side 11 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3).
Kommunens vurdering
Holbæk Kommune vurderer, at når opbevaring af olie og kemikalier sker i overensstemmelse
med gældende regler, vil opbevaringen ikke være miljømæssigt problematisk.

4.9.3 Energiforbrug
Ansøgers oplysninger fremgår af side 9 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3).
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Kommunens vurdering
Energiforbruget skal løbende følges, og forbruget skal til stadighed søges minimeret.
Kommunen stiller vilkår om aflæsning af elforbrug hver 3. måned. For at minimere ressourceforbruget stiller kommunen vilkår til drift, vedligehold og servicering af anlægget.
Kommunens vurdering af energiforbruget i forhold til BAT findes i afsnit 4.10.

4.9.4 Vandforbrug
Ansøgers oplysninger fremgår af side 9-10 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3).
Kommunens vurdering
For at kunne fastslå eventuelt utilsigtet vandspild og eventuelle brud på rørsystemer stiller
kommunen vilkår, om at vandforbruget aflæses hver 3. måned.
Kommunen vurderer, at der ikke sker unødvendig ressourceforbrug af vand i forbindelse med
husdyrbrugets produktion, når vilkårene i godkendelsen overholdes. Der skal som det øvrige
ressourceforbrug, tilstræbes at løbende implementeres besparende foranstaltninger i driften.
Kommunens vurdering af vandforbruget i forhold til BAT findes i afsnit 4.10.

4.10 BAT og ophør med videre
4.10.1 BAT – Foder
Ansøgers oplysninger fremgår af side 11 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3) – under overskriften BAT råvare og delvist under overskriften BAT staldteknologi (side 12-13).
Kommunens vurdering
Af ansøgningsmaterialet fremgår, at ejendommen på en række punkter søger at leve op til BAT
vedrørende foder – blandt andet ved udarbejdelse at foderplaner og opfølgning herpå.
Kommunen vurderer, at der for det ansøgte projekt i tilstrækkelig omfang er redegjort for, at
projektet lever op til BAT for foder.
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4.10.2 BAT – Energi
Ansøgers oplysninger fremgår af side 11-13 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3).
Kommunens vurdering
Af ansøgningsmaterialet fremgår, at ejendommen på en række punkter søger at leve op til BAT
vedrørende energi: Optimeret ventilationssystem, der jævnligt efterses og rengøres, samt anvendelse af lavenergibelysning med videre.
Kommunen vurderer på ovenstående baggrund, at ejendommen søges drevet ud fra bedst tilgængelig teknik.
For at sikre at bedste praksis altid opretholdes, stilles der vilkår om renholdelse og servicering
af staldmekanik, og aflæsning og registrering af elforbrug hver 3. måned

4.10.3 BAT – Vand
Ansøgers oplysninger fremgår af side 12-13 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3).
Kommunens vurdering
Af ansøgningsmaterialet fremgår, at ejendommen på en række punkter søger at leve op til BAT
vedrørende vand – blandt andet ved at drikkenibler ofte tjekkes og udskiftes, hvis de drypper.
Kommunen vurderer på ovenstående baggrund, at ejendommen søges drevet ud fra bedst tilgængelig teknik.
For at sikre at bedste praksis altid opretholdes, stilles der vilkår om aflæsning og registrering
af vandforbrug hver 3. måned

4.10.4 BAT – Management
Ansøgers oplysninger fremgår hovedsageligt af side 13 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3) –
under overskriften Management og BAT men også under overskriften 1c (side 14-15).
Kommunens vurdering
Kommunen vurderer på ovenstående baggrund, at ejendommen søges drevet ud fra bedst tilgængelig teknik.
For at sikre at bedste praksis altid opretholdes, stilles der vilkår om
• egenkontrol og dokumentation herfor,
• renholdelse og servicering af ventilationsanlæg, og
• bortskaffelse af affald

4.10.5 Alternative løsninger
Ansøgers oplysninger fremgår af side 13 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3).
33

Kommunens vurdering
Da der ikke bygges nyt eller ændres på staldenes indretning, vurderer Kommunen at det ikke
er relevant eller proportionalt at vurder på alternative løsninger.

4.10.6 Driftsforstyrrelser og uheld
Ansøgers oplysninger fremgår af side 11 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3) samt beredskabsplanen bilag 6.
Kommunens vurdering
Der stilles vilkår om opdateret beredskabsplan. Beredskabsplanen skal være kendt for og
kunne forstås af ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften. Kommunen vurderer, at for at opfylde dette er det nødvendigt, at beredskabsplan også skal foreligge på modersmål for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften. Krav om dette indgår i
vilkår om beredskabsplan. I bilag 6 ses den nuværende beredskabsplan.
For at udgå forurening i forbindelse med spild af gylle, stiller kommunen vilkår om at al pumpning og håndtering af gylle foregår under opsyn.
Det vurderes, at med beredskabsplanen og vilkår for projektet imødegås de væsentligste risici
for alvorlig forurening.

4.10.7 Ophør af husdyrbruget
Ansøgers oplysninger fremgår af side 11 i miljøkonsekvensrapport (bilag 3).
Kommunens vurdering
Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at ved ophør af aktiviteter på et IE-husdyrbrug bliver husdyrbruget omfattet af regler i jordforureningsloven, der omhandler afhjælpning af jord- og grundvandsforurening. Ophøret skal anmeldes til kommunen med oplæg til
vurdering efter reglerne i jordforureningsloven. Anmeldelsen skal indsendes senest 4 uger efter driftsophør.
Hvis gyllebeholdere afmeldes den lovpligtige beholderkontrol, skal dette anmeldes til kommunen.
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Bilag 4. Kommunens vurdering af OML-beregningerne.

Holbæk Kommunes vurdering af forudsætningerne for lugtberegningen indsendt
9. og 30. april 2019 for Bakkedraget 27.
Vejrdata
OML-beregningen er baseret på 10 års vejrdata (Ålborg) i overensstemmelse med gældende retningslinjer.
Ruhedslængde
Der er i beregningen anvendt ruhedslængde z0=0,1, svarende til landbrugsområde.
Kommunen vurderer, at dette er i overensstemmelse med de faktiske forhold, da der er beplantninger mellem
stalden og nærmeste enkeltbolig, som beregningen udføres i forhold til.
Terrænhældning
I beregningen indgår terrænhældning på 0 grader.
Staldanlægget ligger jævnfør kommunens NetGIS cirka i kote 24. Nærmeste enkeltbolig (Bakkedraget 29)
ligger cirka i kote 22 og således lavere i terrænet. Kommunen vurderer, at det faldende terræn ikke vil påvirke beregningsresultatet.
Retningsbestemte bygningseffekter
Der er ikke korrigeret for retningsafhængig bygningseffekt.
Kommunen vurderer, at dette er korrekt, da der ikke ligger høje bygninger mellem staldanlægget og Bakkedraget 29.
Receptorhøjde
Der er anvendt receptorhøjde på 1,5 meter.
Kommunen vurderer, at dette kan accepteres. Beboelsesbygningen Bakkedraget 29 er en 1½ plans villa, men
den ligger lavere end stalden (jævnfør ovenstående).
Koordinatsystem
Koordinatsystemet er placeret således, at x=0 og y=0 er placeret sydvest for staldene.
Kommunen har kontrolleret, at de indtastede koordinater for afkastene er angivet korrekt i forhold til koordinatsystemet.
Skorstenshøjde
Kommunen har på baggrund af skråfotos fra Energi, Klima- og Forsyningsministeriet vurderet, at angivne
skorstenshøjder er i overensstemmelse med de faktiske forhold.
Temperatur af ventilationsluft
Der er anvendt temperatur på 20C i overensstemmelse med gængs praksis.
Volumenmængde af ventilationsluft
I OML-beregninger skal der er som udgangspunkt anvendes maksimal mængde ventilationsluft svarende til
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standardventilationsbehovet i overensstemmelse med vejledning fra Miljøstyrelsen og afgørelser fra Miljøog Fødevareklagenævnet i forbindelse med den gamle husdyrbrugslov (før 1. august 2017). Disse er
• Slagtesvin og søer i løbe/drægtighedsstald: 100 m³/time/stiplads til slagtesvin eller so.
• Smågrise indtil 30 kg: 40 m³/time/stiplads til smågris.
• Farende søer med smågise: 430 m³/time/stiplads til farende so.
Imidlertid gives der under den nye husdyrbrugslov ikke tilladelse til et vist antal producerede dyr/stipladser,
men til et vist produktionsareal. Dette produktionsareal kan så udnyttes indenfor dyrevelfærdsreglerne. Krav
til frit gulvareal for slagtesvin fremgår af § 4 i bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016 om beskyttelse af svin
– blandt andet at der til svin med gennemsnitsvægt på 85-110 kg skal være 0,65 m² og til svin over 110 kg
skal være 1,00 m².
Ud fra dette har kommunen udregnet hvor mange slagtesvin der ville kunne være på det ansøgte produktionsareal i de enkelte staldafsnit. Da dette tal er større end antallet af stipladser som luftmængden er udregnet
efter, finder kommunen, at luftmængden i OML-beregningen er angivet mindre end den faktiske luftmængde
ved fuld udnyttelse af produktionsarealet (hvilket i øvrigt også fremgår det indsendte oversigtsskema).
På denne baggrund vurderer kommunen, at OML-beregningen viser et scenarie, der lugtmæssigt vil være
værre for naboen, end hvis der var regnet med faktisk luftmængde, hvor lugten grundet større afgangshastighed fra afkast vil blive spredt mere.
Kommunen vurderer, at det samme gør sig gældende vedrørende luftmængderne fra so- og smågrisestalde.
Kommunen accepterer derfor de indtastede volumenmængder af ventilationsluft.
Diameter af afkast
Diameter af afkast er angivet til 0,80 meter, hvilket kommunen på baggrund af skråfotos fra Energi, Klimaog Forsyningsministeriet vurderer er i overensstemmelse med de faktiske forhold.
Der isættes miljøkryds i afkastene 7-8, 24-38 og 40-41. I følgebrevet til beregningerne er afkastene 24-26
ikke nævnt. Men det fremgår af såvel skema over afkastene og selve OML-beregningen, at der også er regnet
med at isætte miljøkryds i afkast 24-26.
For afkast, der isættes miljøkryds er diameter af afkast beregningsteknisk justeret i henhold til seneste afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. For eksempel fremgår det af klagenævnets sag med nummer
NMK-10-01240, at miljøkryds i forbindelse med OML-beregningen kan tilskrives en effekt svarende til en
forøgelse af afkasthastigheden med 40 % lige over afkastet
Følgende beregning viser den diameter, der således skal anvendes i OML-beregningen:
Ventilationsvolumen: 14.400 m³ luft/time/afkast. Dette svarer til 4,00 m³/s.
Radius på afkast: 0,40 m
Areal af afkaståbning: π * (0,40)2 = 0,503 m²
Afkasthastighed: 4,00 / 0,503 = 7,95 m/s
Forøgelse af afkasthastighed med 40 %: 1,4 * 7,95 = 11,13 m/s
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Beregningsteknisk areal af afkaståbning: 4,00 / 11,13 = 0,359 m²
Beregningsteknisk radius på afkast: √(0,359 / π) = 0,34 m
Ovenstående beregning gælder for afkastene 31-33, 38 og 40-41. Tilsvarende beregning for øvrige afkast
med miljøkryds, der har mindre ventilationsvolumen, kommer til samme beregningsteknisk radius på afkast.
Kommunen vurderer, at det derfor er korrekt at der i OML-beregningen er anvendt diameter af afkast på 0,67
meter for de afkast, hvor der isættes miljøkryds
Bygningshøjde af stald
Kommunen vurderer på baggrund af skråfotos fra Energi, Klima- og Forsyningsministeriet, at indtastede højder er i overensstemmelse med de faktiske forhold.
Lugtemission
Med baggrund i faktorerne for lugtemission i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit B kan
kommunen konstatere, at der er angivet korrekt lugtmængde for hver af afkastene.
Hyppig gylleudslusning
I den nordlige slagtesvinestald samt i bufferstalden anvendes der en teknologi fra miljøstyrelsens teknologiliste til at mindske lugtemissionen. Der er tale om hyppig gylleudslusning, som har lugtreducerende effekt på
20 %. Effekten er i OML-beregningen indregnet i lugtbidraget for de pågældende afkast. Det drejer sig om
staldene med drænet gulv og spalter – afkastene 7-8 og 27-41.
Beregnede afstande
OML-beregningen viser, at lugtcentrum er i x=39 og y=54.
Kommunen har beregnet afstanden fra lugtcentrum til nærmeste del af beboelsesbygning på Bakkedraget 29.
Afstanden er 205 meter.
Da der er beregnet i afstanden 205 meter vurderer kommunen derfor, at beregningerne giver et retvisende
resultat.
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Bilag 5. OML-beregninger fra ansøger.
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Bilag 6 Beredskabsplan

71

Bilag 7. Udpegningsgrundlag for Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å.
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