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Indholdsfortegnelse
Tilladelsen består af 4 sammenhængende dele:
0. resume
1. afgørelse med klagevejledning
2. vilkår, der er forudsætningerne for tilladelsen
3. miljøteknisk beskrivelse og de vurderinger, der ligger til grund for tilladelsen.
Redegørelsen i kapitel 3 beskriver landbrugets beliggenhed, indretning og drift, samt den miljøpåvirkning der er fra husdyrproduktionen. Her er også beskrevet, hvilke forureningsbegrænsende foranstaltninger, der iværksættes i forbindelse med tilladelsen. Beskrivelsen af de enkelte afsnit afrundes med kommunens vurderinger af, hvorvidt der forventes en væsentlig effekt
på miljøet eller om der kan være væsentlige gener for de omkringboende. I de tilfælde, hvor
det er vurderet, at der kan være væsentlige påvirkninger, henvises til de vilkår der er stillet for
at imødegå påvirkningen.
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0 Resume
Stig Ørntoft søger om miljøtilladelse efter § 10 i Husdyrgodkendelsesloven1 til udvidelse af
hesteholdet på Karisevej 128 fra 25 heste og ponyer svarende til ca. 10 dyreenheder (DE) til 14
heste på under 300 kg, 25 heste på 300-500 kg og 16 heste på 500-700 kg (55 dyr) svarende til
18,6 DE på ansøgningstidspunktet. Ansøgningen er indsendt den 31. juli 2017 via det generelle
§ 10-ansøgningsskema.
Ansøgningen omfatter udvidelse af husdyrproduktionen i de eksisterende bygninger på ejendommen beliggende Karisevej 128, 4690 Hasle. Der opføres ikke nye bygninger i forbindelse
med projektet, som forventes gennemført, når myndighedsbehandlingen er afsluttet. Ejendommen Karisevej 128 er registreret som en ejendom med landbrugspligt.
Al husdyrgødning afsættes til egne arealer, og gødningen opbevares på ejendommens eksisterende møddingsplads. Der er i tilladelsen sat vilkår om overdækning af gødningen, også selvom der eventuelt er daglig tilførsel, dette er gjort af hensyn til det nærliggende område, som
ved lokalplan 1200-35 er udlagt til offentligt formål.
Det vurderes, at kravet om anvendelse af BAT (bedste tilgængelige teknologi) for husdyrbrug,
der søger en tilladelse efter § 10 i husdyrgodkendelsesloven, at den generelle regulering er tilstrækkelig, medmindre særlige forhold taler for yderligere BAT- tiltag. Det vil sige, at hvis
virksomheden overholder den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, som
fastsætter minimumskrav til indretning af stalde, kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg, krav
til opbevaring af gødning, ensilage, spildevand mv., krav til indretning af afløb og til drift samt
vedligeholdelse, så er BAT kravet overholdt. BAT vurderes opfyldt i henhold til husdyrgodkendelsesloven, og beliggenheden overholder geneafstand med hensyn til lugt jf. scenarieberegning foretaget i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk
Ejendommen er beliggende i landzone ca. 1 km øst for Dalby og 6 km vest for Karise. Nærmeste nabo er Druestrup Friskole beliggende ca. 120 meter øst for nærmeste staldbygning.
Det vurderes, at der ikke vil være væsentlige nabogener eller gener for den omkringliggende
natur i forbindelse med den ønskede udvidelse af dyreholdet, hvis vilkårene i tilladelsen overholdes.

1 Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 442 af 13/5/2016).
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1 Afgørelse om miljøtilladelse
Faxe Kommune meddeler miljøtilladelse efter husdyrgodkendelseslovens § 10 til udvidelse af
husdyrholdet på ejendommen Karisevej 128, 4690 Haslev, matrikel nr. 4a Druestrup By, Sdr.
Dalby.
Miljøtilladelsen giver tilladelse til at udvide dyreholdet på ejendommen Karisevej 128 således,
at dyreholdet fremover består af i alt 55 heste fordelt med 14 ponyer på under 300 kg, 25 heste
på 300-500 kg og 16 heste på 500-700 kg, svarende til i alt 18,6 DE. De angivne dyreenheder
(DE) er opgivet i henhold til den ved ansøgningstidspunktet gældende husdyrgødningsbekendtgørelse2.
Faxe Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse
med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrgodkendelsesloven.
Tilladelsen er baseret på de oplysninger, der er redegjort for i ansøgningsmaterialet samt i vurderingen af projektet.
Tilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske etablering eller ændring i dyreholdet,
herunder stalde, gødnings opbevaringsanlæg og lignende, før ændringen er anmeldt til og godkendt af tilsynsmyndigheden.
Hvis miljøtilladelsen ikke udnyttes helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, bortfalder
den del af miljøtilladelsen, som ikke har været udnyttet i de pågældende tre år.
Tilladelsen omfatter udelukkende ejendommens erhvervsdel og forholdet til husdyrbrugslovgivningen. Miljøtilladelsen fritager ikke fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lignende efter anden lovgivning og for andre bestemmelser.

Med venlig hilsen
Mette Marie Birch
miljømedarbejder

2

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (BEK nr. 1324 af 15/11/2016)
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1.1 Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede
myndigheder og organisationer, som angivet i §§ 84-87 i husdyrgodkendelsesloven, og enhver
der har en væsentlig individuel interesse i sagen.
Tilladelsen er offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside www.faxekommune.dk under
”Afgørelser” den 22. november 2017.
Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrgodkendelsesloven, kan inden 4
uger efter afgørelsens meddelelse/offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 20. december 2017
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal, som ligger på
www.nmkn.dk. På forsiden af www.nmkn.dk findes link til Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, der findes et link til klageportalen.
Klagen bliver sendt til Faxe Kommune af Klageportalen og klagen er formelt indgivet, når den
er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet
afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klager over afgørelser koster et gebyr på 900
kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret tilbagebetales,
hvis klager får medhold. Se mere på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.
En klage har i henhold til § 81, stk. 1 ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.
En eventuel udnyttelse af tilladelsen inden Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.
Ansøger vil blive underrettet, såfremt der inden klagefristens udløb, indgives klage fra anden
side.
Faxe Kommune skal desuden gøre ansøger opmærksom på, at virksomheden har ret til aktindsigt. Tidspunkt for eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med sagsbehandleren.
Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrgodkendelseslovens § 90.
En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen. Er tilladelsen påklaget, forlænges fristen til 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af sagen.
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1.2 Høring
I forbindelse med udarbejdelsen af et udkast til en tilladelse, er naboer skriftlig orienteret om
udkastet, og de har i en periode på 3 uger haft mulighed for at komme med bemærkninger til
udkastet.
Derudover har udkastet til afgørelsen om miljøtilladelse været sendt i partshøring fra hos ansøger samt øvrige parter i sagen med 3 ugers frist til at indsende eventuelle kommentarer. Partshøringen, samt naboorienteringen foregik fra den 31. oktober til den 21. november 2017.
Der indkom ingen bemærkninger til udkastet til § 10 miljøtilladelsen i høringsperioden.
Udkast til afgørelse inkl. bilag er sendt til nedenstående, med 3 ugers frist til at kommenterer
udkastet:
•

Ansøger: Stig Ørntoft, Tågerupvej 15, 4682 Tureby

•

Matrikulære naboer (ejere og beboere):
 Karisevej 123
 Karisevej 124
 Karisevej 126
 Snedkærgårdsvej 2
 Snedkærgårdsvej 11
 Snedkærgårdsvej 15
 Snedkærgårdsvej 24
 Mat.nr. 2l Druestrup By, Sdr. Dalby
 Mat.nr. 3a Druestrup By, Sdr. Dalby

1.3 Offentliggørelse af afgørelsen
Faxe Kommune har den 22. november 2017 meddelt miljøtilladelse til udvidelse af dyreholdet
på Karisevej 128, 4690 Haslev.
Miljøtilladelsen er annonceret den 22. november 2017 på Faxe Kommunes hjemmeside under
afgørelse, samt sendt til lokalaviserne Faxe Bugten og Haslev Posten
Kopi af afgørelsen inkl. bilag er sendt til følgende:
• Ansøger
• Naturstyrelsen nst@nst.dk
• Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Sjælland sjl@sst.dk
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
• Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk
• Danmarks Naturfredningsforening dnfaxe-sager@dn.dk og faxe@dn.dk
• Dansk Ornitologisk forening natur@dof.dk og faxe@dof.dk
• Det Økologiske Råd husdyr@ecocouncil.dk
• Friluftsrådet Region Øst oestsjaelland@friluftsraadet.dk
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2 Vilkår for miljøtilladelse
Tilladelsen gives under forudsætning af, at produktion opfylder følgende vilkår.
1. Miljøtilladelsen omfatter samtlige aktiviteter vedr. dyreholdet på ejendommen Karisevej
128, 4690 Haslev CVR nr. 33697422.
2. Miljøtilladelsen skal udnyttes (ibrugtages) senest 2 år efter den er meddelt. Tilladelsen
bortfalder, hvis den ikke er udnyttet (ibrugtaget) 2 år efter tilladelsen er meddelt.
3. Dyreholdets størrelse må ikke overstige 55 heste i de nævnte kategorier svarende til 18,6
DE. Dette skal, på tilsynsmyndighedens forlangende, kunne dokumenteres via kvitteringer
for køb og salg af dyr, driftsjournaler, gødningsregnskaber eller lignende.
4. Bygningerne markeret som ”stald” og ”løsdrift” på bilag 1 må benyttes til opstaldning af
dyreholdet, øvrige bygninger må ikke indrettes til stald uden fornyet ansøgning og accept
fra godkendelsesmyndigheden.
5. I stalde indrettet med dybstrøelse skal der strøs med halm eller andet tørstof i mængder der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.
6. Husdyrgødning skal håndteres efter retningslinjerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
7. Møddingspladsen skal til enhver tid holdes overdækket med et tætsluttende og
vandtæt materiale. I forbindelse med udmugning og udspredning må overdækningen
fjernes på den del af pladsen der ud muges til eller udspredes fra. Overdækningen skal
genetableres ved arbejdsdagens ophør.
8. Landbrugsdriften på ejendommen må ikke give anledning til væsentlige lugt- og støvgener, uden for ejendommens areal. Det er tilsynsmyndigheden der, ved eventuelle
klager, afgør om en gene er væsentlig.
9. Virksomheden skal overholde støjgrænserne for landzone i Miljøstyrelsens vejledning
nr. 5 fra 1984. Normal kørsel med traktor og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af
støjgrænserne. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til
flere støjgener for omkringboende end forventet, skal virksomheden lade udarbejde en
handlingsplan, som godkendes af kommunen, og derefter gennemføre denne.
10. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald,
foderrester, gødning m.v.

Vær desuden opmærksom på følgende øvrig gældende og generel lovgivning:
Hvis miljøtilladelsen ikke udnyttes helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, bortfalder
den del af miljøtilladelsen, som ikke har været udnyttet i de pågældende tre år.
Alt affald skal opbevares og bortskaffes i henhold til Faxe Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Levering af affald til rette modtager (i henhold til regulativet) skal kunne dokumenteres
ved tilsynsmyndighedes forlangende.
Udover de opsatte vilkår skal produktionen til enhver tid leve op til gældende regler, love og
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bekendtgørelser – også selvom disse eventuelt måtte blive skærpede i forhold til denne miljøtilladelse.

3 Tilladelsens forudsætninger - miljøteknisk beskrivelse og Faxe
Kommunes vurderinger
3.1 Baggrund
3.1.1 Sagsforløb
Ved meddelelse af tilladelse efter § 10 i husdyrgodkendelsesloven skal det vurderes, hvorvidt
ændringer og udvidelser vil have væsentlig indvirkning på miljøet, samt om husdyrbruget kan
drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til
omgivelserne. Vurderingen er foretaget i forhold til de obligatoriske 10 punkter i standard ansøgningsskemaet, som fremgår af bilag 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens samt scenarie
beregning af lugt foretaget af kommunen via ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk, samt
supplerende oplysninger indhentet fra ansøger i forbindelse med sagsbehandlingen.
Selvom der svares nej til et eller flere af de 6 punkter om miljø, natur, landskab og naboforhold, betyder det ikke, at kommunen ikke kan tillade det ansøgte. Der skal udføres en konkret
vurdering og det ansøgte kan tillades på særlige vilkår.
Det har i denne ansøgning ikke været muligt at svare ”ja” til alle 6 punkter i ansøgningsskemaet. Der skal svares nej til punkt 2 omhandlende, hvorvidt anlægget er placeret i større afstand
end angivet i § 20 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, i forhold til gener for omgivelserne. Der skal svares nej fordi der ca. 120 meter øst for ejendomme ligger et område, der
ved lokalplan 1200-35 Druestrup Friskole, er udlagt til offentlige formål. Der er derfor stillet
vilkår om overdækning af møddingspladsen udover bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, for at minimere risikoen for fluegener i det lokalplan udlagte område, da møddingspladsen ligger tæt på dette område.

3.1.2 Anlæggets ejer- og driftsforhold
Ejer af ejendommen og hesteholdet på Karisevej 128, 4690 Haslev er ansøger Stig Ørntoft.
Hesteholdet drives under CVR-nummer: 33697422. Ejer er til enhver tid ansvarlig for, at bedriften lever op til miljøtilladelsen og de tilhørende vilkår. Hvis kommunen finder det nødvendigt at indskærpe eller på anden måde håndhæve tilladelsen og vilkår, vil de blive udstedt til
ejer.
Såfremt drifts- eller ejerforhold ændres, er der stillet vilkår om, at det meddeles Faxe Kommune. Efterfølgende vil kommunen vurdere, om det kan give anledning til at ændre vilkår eller
udarbejde tillæg til tilladelsen.

3.2 Husdyrbrugets anlæg
3.2.1 Husdyrbrugets lokalisering - afstandskrav
Planmæssige forhold
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Ejendommen er beliggende i landzone i det åbne land ca. 1 km øst for Dalby og 6 km vest for,
hvor først nævnte er nærmeste byzone. Nærmeste nabo er Druestrup Friskole, Snedkærgårdsvej 2, beliggende ca. 120 meter øst for nærmeste staldbygning på Karisevej 128.
Staldanlæggene på Karisevej 128 overholder samtlige afstandsregler i husdyrlovens § 6, og § 8
stk. 1. og husdyrgødningsbekendtgørelsens3 § 5 og 6. Staldende er beliggende syd for beboelsen i en trelænget bygning, samt med en løsdriftsstald i den sydlige del af ridehallen. (se bilag
1.). Nærmeste lokalplanlagte område er ved Druestrup Friskole ca. 120 meter øst for ejendommen, dette område er udlagt til offentlige formål. Staldende er beliggende udenfor fredningsog beskyttelseslinjer, dog ligger en lille del af stalden samt møddingspladsen lige inden for å
beskyttelseslinjen til Freerslev Å, som løber ca. 122 m øst for ejendommen.
Lugt
Faxe Kommune har tastet udvidelsen af hesteholdet ind i en scenarieberegning i det elektronikske ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk, for at tjekke om lugtkraven, med det ansøgte, er
overholdt. Beregningerne i systemet viste at den vejledende konsekvens zone for lugt steg fra
ca. 60 meter til ca. 96 m, og der ikke ligger nogle naboer, samlede bebyggelser eller byzoner
inden for dette område, er lugtkravene i det ansøgte overholdt.
Skadedyr og fluer
Overordnet set forventes udvidelsen af dyreholdet på Karisevej 128 ikke at give anledning væsentlige genere mht. skadedyr for de omkringboende. Da ejendommens møddingsplads imidlertid ligger relativt tæt på det lokalplan udlagte område for Druestrup Friskole, stilles der dog
vilkår om, at ejendommens møddingsplads skal holdes overdækket b.la. for at minimere risikoen for fluegener hos de omkringboende. I forbindelse med udmugning og udspredning er det
naturligvis tilladt at fjerne overdækningen, men den skal være etableret igen ved arbejdes ophør og senest ved arbejdsdagens ophør. Overdækningen skal leve op til bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Trafik
Til- og frakørsel til ejendommen sker via indkørsel fra Karisevej. Der er b.la. transporter i forbindelse med transport af dyr, dyrlæge og foder til og fra ejendommen. Med den ansøgte udvidelse af dyreholdet, forventes der ikke en voldsom stigning i antallet af transporter af dyr, foder osv. til og fra ejendommen, hvorfor udvidelsen ikke forventes at give gener i forhold til
trafik eller trafiksikkerhed.
Støv og støj
Da der er tale om en mindre udvidelse af dyreholdet uden mange ekstra transporter eller naboer tæt på ejendommen, vurderes det, at udvidelsen ikke vil give anledning til væsentlige støv
eller støjgener i forhold til de omkringboende.
Samlet vurdering, lokalisering
Anlægget er beliggende i landzone. Der sker ikke udvidelse af de eksisterende staldanlæg i forbindelse med udvidelsen af dyreholdet. På denne baggrund vurderes det, at der ikke bør stilles
særlige vilkår i forhold til landskabelige forhold.

3

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Bekendtgørelse nr. 865 af 23/6/2017
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Faxe Kommune vurderer, at det ansøgte kan ske uden væsentlige gener for de nærmeste naboer m.m. Denne vurdering er foretaget på baggrund af, at samtlige afstandskrav er overholdt og
der ikke forventes væsentlige lugtgener fra dyreholdet.

3.2.2 Anlæg - Ammoniak og påvirkning af natur
Generelt om beskyttet natur
I husdyrloven, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, naturbeskyttelsesloven4 og habitatdirektivet5 er der opstillet en lang række kriterier for beskyttelse af naturen.
Husdyrlovens § 7 omfatter en delmængde af de naturarealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, som er særligt følsomme over for udledning af luftbåret kvælstof.
Den mest sårbare natur findes i de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), som bl.a. omfatter de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, som er udpeget til opfyldelse af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv6. I husdyrloven er denne type af natur kategoriseret som kategori 1-natur (§7, stk. 1, nr. 1) og omfatter en lang liste af nærmere bestemte
ammoniakfølsomme naturtyper, som fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.
Den sårbare natur – kategori 2-natur (§7, stk. 1, nr. 2) - omfatter ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 drejer det sig om naturtyperne højmoser, lobeliesøer samt heder
større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og overdrev større end 2,5 ha,
som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Den mindre sårbare natur – kategori 3-natur – består af den natur, som ikke er omfattet under
kategori 1 og 2. I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 fremgår, at det er § 3 beskyttede heder, moser og overdrev, der er defineret som kategori 3-natur sammen med ammoniakfølsomme skove, som ligger uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

4

Naturbeskyttelsesloven: Lov bek. nr. 934 om naturbeskyttelse af 27/6/2017, med senere ændringer.

5

Habitatbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 926 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter af 27/6/2016, med senere ændringer.
6 Habitatdirektiv: Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer og fuglebeskyttelsesdirektiv: Rådets direktiv nr. 79/409 af 2. april 1979, om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer.
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Naturtyper

Fastsat beskyttelsesniveau

Kategori 1. §7 stk. 1, nr. 1

Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden
 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

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

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

Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha/år.
Kommunen kan tillade en merdeposition,
der er større end 1,0 kg N/ha/år, men ikke
stille krav om mindre merdeposition end
1,0 kg N/ha/år.

Tabel: Beskyttelsesniveau for ammoniakdeposition til de forskellige naturkategorier

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal man ved miljøvurderingen af tilladelser efter §
10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug foretage beregninger til kategori 1-, 2- og 3natur, når naturtyperne ligger inden for 300 m fra anlægget. Inden for 10 m af kategori 1- og 2natur er der forbudszone mod etablering.
Specifikt om den beskyttede natur
- Natura 2000 kategori 1 natur
Staldanlægget er beliggende ca.4,5 km vest for nærmeste Natura 2000 område, som er fuglebeskyttelsesområdet ved Ulse Sø og ca. 5 km fra nærmeste Habitatområde, Ulse Sø. Afstanden
mellem staldanlæggene og nærmeste kategori 1 natur (overdrev vest for anlægget) er ca. 16,7
km. Den totale ammoniakdeposition fra staldene til området er beregnet til 0,0 kg N/ha/år. Det
vurderes på den baggrund, at den ansøget udvidelse af husdyrproduktionen ikke vil medføre en
væsentlig påvirkning af kategori 1 natur.
- Kategori 2-natur
Der er ikke kortlagt kategori 2 natur indenfor 300 m af anlægget. Nærmeste kategori 2 natur
ligger ca. 4,7 km syd for anlægget (overdrev større end 2,5 ha). Den totale ammoniakdeposition fra staldene til området er beregnet til 0,0 kg n/ha/år. På denne baggrund vurderes det, at
den ansøgte husdyrproduktion ikke vil medføre væsentlig påvirkning af kategori 2-natur.
- Kategori 3-natur og øvrig beskyttet natur
Der er ikke kortlagt kategori 3 natur indenfor 300 m af anlægget. Nærmeste kategori 3 natur er
beliggende ca. 680 m nordøst for staldanlægget (overdrev). Den totale ammoniakdeposition fra
staldene til området er beregnet til 0,0 kg N/ha/år. På denne baggrund vurderes det, at den ansøgte husdyrproduktion ikke vil medføre væsentlig påvirkning af kategori 3-natur.
- Øvrig beskyttet natur
Nærmeste øvrig natur beskyttet i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven er en sø ca. 270 syd
øst for løsdriftsstalden. Hertil er der beregnet en total ammoniakdeposition fra staldene på 0,0
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kg N/ha/år. På denne baggrund vurderes det, at den ansøgte husdyrproduktion ikke vil medføre
væsentlig påvirkning af øvrig beskyttet natur i nærområdet.

Kort over natur nær staldanlægget

3.2.3 Bilag IV arter
Der kan være dyr, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, de kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på egnen omkring anlægget. Det er vurderet, at
det ansøgte anlæg ikke vil have en væsentlig påvirkning på nærmeste kategori 1, 2 og 3 -natur
eller på øvrig natur beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Da de nærliggende naturområder
efter kommunens vurdering ikke forringes som følge af den ansøgte drift vurderes det, at de
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ansøgte ændringer i anlægget ikke påvirker yngle- og rastesteder for eventuelle arter på habitatdirektivets bilag IV7.

3.2.4 Gødningsproduktion og –håndtering
Dyrene er udegående ca. 8 timer dagligt. Gødningen fra de almindelige stalde muges ud dagligt til møddingspladsen, mens gødningen fra dybstrøelsesstalden muges ud et par gange årligt.
Der er stillet vilkår om, at gødningen på møddingspladsen skal holdes overdækket jf. reglerne i
husdyrgødningsbekendtgørelsen. Gødningen spredes på arealerne tilhørende ejendommen.
Kommunens vurdering
Den ansøgte gødningshåndtering vurderes i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsens regler, og vurderes ikke at medføre væsentlige gener eller give anledning til forurening.

3.2.5 BAT og miljøteknologi
BAT princippet er en forpligtigelse til at vælge den mest moderne teknologi, som set ud fra en
helhedsvurdering, forebygger og begrænser virksomhedens forurening mest muligt.
Ved vurderingen af om denne forpligtigelse er overholdt, skal der først og fremmest lægges
vægt på, hvad der kan opnås, i hvilket omfang det er påkrævet at anvende rensningsforanstaltninger og om der er behov for yderligere foranstaltninger for at begrænse forureningen.
Når det gælder kravet om anvendelse af BAT for husdyrbrug, der søger en tilladelse efter § 10
i husdyrgodkendelsesloven, er udgangspunktet, at den generelle regulering er tilstrækkelig, når
der ikke er særlige forhold, der taler for yderligere BAT tiltag. Det vil sige, at virksomheden
overholder den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, som fastsætter minimumskrav til indretning af stalde, kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg, krav til opbevaring
af gødning, ensilage, spildevand mv., krav til indretning af afløb og til drift samt vedligeholdelse.
Samlet konklusion vedr. anvendelsen af BAT
På baggrund af ovenstående vurderer Faxe Kommune samlet, at det ansøgte lever op til anvendelsen af BAT, da gældende lovgivning overholdes, og eventuelle gener forsøges imødekommet. Derudover skal der opretholdes en god hygiejne, et fornuftigt management og en løbende
kontrol af ejendommens installationer. Kommunen vurderer derfor, at der ikke er behov for
yderligere vilkår vedrørende BAT.

3.3

Samlet vurdering

Faxe Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte da:

7

•

Husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, samt

•

Etablering og drift af husdyrbruget ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet.

Jf. Skov- og Naturstyrelsens rødliste og habitatdirektivets lister med sårbare og beskyttelseskrævende arter.
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Bilag 1. Situationsplan
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