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Datablad
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CHR-nummer:
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Ansøger og ejere af ejendommen:

Peter og Louise Hare Stidsen
Kalundborgvej 37
4540 Fårevejle

Kontaktperson på husdyrbruget:

Peter Hare Stidsen
Kalundborgvej 37
4540 Fårevejle
Mobil: 31 34 61 17

E-mail 1: peterpedalpilot@gmail.com
E-mail 2: peter@stidsenengineering.onmicrosoft.com
Tilsynsmyndighed:

Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
Tlf. 59 66 66 66

Vigtige datoer:

Tilladelsen meddeles og offentliggøres:
Mandag den 26. april 2021
Klagefristen udløber den:
Mandag den 24. maj 2021
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden:
den 26. april 2027

Sag nr. 306-2016-41644
Dokument nr. 306-2021-97413
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Afgørelse om tilladelse
Odsherred Kommune meddeler tilladelse efter § 10 i Husdyrgodkendelsesloven1 på
Kalundborgvej 37, 4540 Fårevejle til en produktion af 26 ammekøer (< 400 kg), 1 tyr (tung
race), 50 gæs, 30 slagtesvin (32-107 kg), 42 kviekalve (0 - 6 mdr., tung race), 42 kvier (6 – 12
mdr., tung race), 95 tyrekalve (0 - 6 mdr., tung race) og 95 slagtekalve (6 - 12 mdr., tung
race). Dyreholdet svarer i alt til 74,66 DE på ansøgningstidspunktet.
Samtidig meddeles der dispensation til græsning af et areal på ca. 0,15 hektar, der ligger
indenfor 50 meter fra rammeområdet 11L3 i Odsherreds kommuneplan 2013 – 2025, iht.
husdyrlovens § 7, stk. 1.
De 30 slagtesvin er udegående med adgang til mobile grisehytter. Derudover opføres ingen nye
bygninger eller anlæg i forbindelse med udvidelsen.
Ejendommen ejes og drives af Peter H. Stidsen. Miljøtilladelsen meddeles på vilkårene i afsnit
1.1 nedenfor.
Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selv
om disse regler evt. er skærpende i forhold til nærværende tilladelse.
Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der
fremgår af ansøgningen, og med de ændringer, der fremgår af denne tilladelses vilkår, jf. afsnit
1.1.
Det er Odsherred Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt:
•
•
•
•
•
•

Forebygger og begrænser forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved
anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).
Kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet.
Overholder bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat.
Ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt.
Ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV,
artsfredning eller af rødlister.
Ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier.

Med denne tilladelse har Odsherred Kommune ikke taget stilling til eventuelle tilladelser og
godkendelser efter anden lovgivning, som for eksempel byggeloven, miljøbeskyttelsesloven eller
arbejdsmiljøloven. Tilladelsen fritager ikke fra krav om tilladelse, godkendelse eller lign. efter
anden lovgivning.

1

LBK nr. 442 af 13/05/2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
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Tilladelsen meddeles i henhold til § 10, stk. 2 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (jf.
lovbek. nr. 442 af 13. maj 2016). Tilladelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af næste afsnit.
Tilladelsen er gældende pr. 26. april 2021, hvor den er offentliggjort på kommunens hjemmeside
www.odsherred.dk.
Torben Paaske
Agronom
Center for Miljø og Teknik
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1.1

Vilkår for tilladelsen

Odsherred Kommune forudsætter, at projektet gennemføres og drives, som det er beskrevet
overfor kommunen i ansøgningsmaterialet. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:
Generelle forhold
1. Tilladelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen
Kalundborgvej 37, 4540 Fårevejle vedrørende CHR nr. 11525 og CVR nr. 27829937.
2. Husdyrbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er
beskrevet i tilladelsen og det tilhørende ansøgningsskema nr. 110.350, inkl. bilag og
med de ændringer, der fremgår af tilladelsens vilkår.
3. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på husdyrbruget.
Eventuelt driftspersonale skal være orienteret om tilladelsens indhold.
4. Vilkårene i denne tilladelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra den dato,
hvor tilladelsen træder i kraft.
5. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra denne afgørelses
meddelelse.
6. Den der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen, før husdyrbruget foretager
følgende:
a. Ejerskifte af husdyrbruget
b. Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
c. Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år
d. Ophør af produktionen
7. Ved husdyrbrugets ophør skal ejendommens bygninger rengøres. Tilbageværende
husdyrgødning, spildevand, restvand og foder skal fjernes. Ejendommen skal tillige
ryddes for affald mv.
Husdyrproduktion
8. Den årlige produktion på husdyrbruget må ikke overstige 26 ammekøer (< 400 kg), 1
tyr (tung race), 50 gæs, 30 slagtesvin (32-107 kg), 42 kviekalve (0 - 6 mdr., tung
race), 42 kvier (6 – 12 mdr., tung race), 95 tyrekalve (0 - 6 mdr., tung race) og 95
slagtekalve (6 - 12 mdr., tung race). Dyreholdet svarer i alt til 74,66 DE på
ansøgningstidspunktet.
Landskab
9. Der må maksimalt opsættes 2 stk. mobile grisehytter på ejendommen.
10. Mobile grisehytter må opsættes på marken nærmest husdyrbrugets bygninger og skal
placeres hvor koten er mellem 7,5 og 12 (se bilag 5).
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11. Mobile grisehytter skal etableres og til enhver tid fremstå i samme størrelse, materialer
og farve som ansøgt. Der må ikke anvendes reflekterende materialer.
12. Mobile grisehytter, der tages ud af brug, skal nedtages senest 1 år efter endt brug jf.
det formål, der er meddelt tilladelse til.
Indretning og drift
13. Håndtering af husdyrgødning skal altid foregå under opsyn og således, at spild undgås
og under nødvendigt hensyn til omgivelserne.
14. Olier og kemikalier skal op bevares og håndteres miljømæssigt forsvarligt og i henhold
til Odsherred Kommunes Regulativ af den 21. februar 2014 for opbevaring og
håndtering af olie og kemikalier.
Lugt
15. Der må ikke foretages håndtering af husdyrgødning på anlægget på lørdage eller sønog helligdage.
16. Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes, så ejendommen ikke giver
anledning til lugtgener, som efter Odsherred Kommunes vurdering er til væsentlig gene
for omgivelserne. Der skal således til stadighed opretholdes en god staldhygiejne,
herunder tørhed i båsenes, og foderarealernes bund, renholdelse for at hindre støv- og
smudsbelægninger i stalden m.v.
17. Hvis Odsherred Kommune skønner, at lugt fra bedriften giver anledning til væsentlige
lugtgener, skal ejendommen for egen regning lade foretage undersøgelse af forskellige
lugtkilder og iværksætte foranstaltninger, således lugtgenerne formindskes.
Foranstaltningerne skal aftales med Odsherred Kommune
Fluer og skadedyr
18. Der skal over alt på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse og
forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal som minimum ske i
overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus
Universitet.
19. Opbevaring af foder og affald skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for
tilhold af skadedyr på ejendommen.
20. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald,
foderrester, gødning mv., så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr på
ejendommen.
Affald
21. Der skal til en hver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt
forsvarligt i henhold til Odsherred Kommunes affaldsregulativer.
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22. Dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt skal være til rådighed
for tilsynsmyndigheden. Oplysningerne skal opbevares i 5 år.
Døde dyr
23. Døde dyr skal opbevares i lukket kasse, container eller lignende. Større dyr kan
opbevares på fast underlag og med fast overdækning f.eks. en kadaverkappe.
Opbevaringspladsen skal placeres minimum 15 meter fra offentlig vej og på et egnet
sted, således, at der i tidsrummet indtil afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold.
Støj
24. Erhvervstransport til og fra ejendommen skal så vidt muligt foretages på hverdage
mandag til fredag fra kl. 7.00 - 18.00.
25. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i det åbne land må ikke overstige
følgende værdier, målt ved boliger eller ved opholdsarealer, angivet som det
ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB (A) (re. 20 µPa). Tallene i
parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.
Støjgrænseværdierne omfatter kun støj fra faste tekniske installationer.
Tidsrum

dB (A)

Mandag – fredag

kl. 07.00 – 18.00

55 dB(A) (8 timer)

Lørdag

kl. 07.00 – 14.00

55 dB(A) (7 timer)

kl. 14.00 – 18.00

45 dB(A) (4 timer)

Søn- og helligdage

kl. 07.00 – 18.00

45 dB(A) (8 timer)

Alle dage (aften)

kl. 18.00 – 22.00

45 dB(A) (1 time)

Alle dage (nat)

kl. 22.00 – 07.00

40 dB(A) (½ time)

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

26. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i områder for blandet bolig- og
erhvervsbebyggelse (områdetype 3) må ikke overstige følgende værdier, angivet som
det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB (A) (re. 20 µPa). Tallene i
parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.
Tidsrum

dB (A)

Mandag – fredag

kl. 07.00 – 18.00

55 dB(A) (8 timer)

Lørdag

kl. 07.00 – 14.00

55 dB(A) (7 timer)

kl. 14.00 – 18.00

45 dB(A) (4 timer)

Søn- og helligdage

kl. 07.00 – 18.00

45 dB(A) (8 timer)

Alle dage (aften)

kl. 18.00 – 22.00

45 dB(A) (1 time)

Alle dage (nat)

kl. 22.00 – 07.00

40 dB(A) (½ time)

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 – 07.00) må ikke overstige 55 dB(A)
i ethvert punkt i områdetype 3 (blandet bolig- og erhvervsområde).
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27. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i boligområder for åben og lav
boligbebyggelse (områdetype 5) må ikke overstige følgende værdier, angivet som det
ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB (A) (re. 20 µPa). Tallene i
parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

Tidsrum

dB (A)

Mandag – fredag

kl. 07.00 – 18.00

45 dB(A) (8 timer)

Lørdag

kl. 07.00 – 14.00

45 dB(A) (7 timer)

kl. 14.00 – 18.00

40 dB(A) (4 timer)

Søn- og helligdage

kl. 07.00 – 18.00

40 dB(A) (8 timer)

Alle dage (aften)

kl. 18.00 – 22.00

40 dB(A) (1 time)

Alle dage (nat)

kl. 22.00 – 07.00

35 dB(A) (½ time)

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 – 07.00) må ikke overstige 50 dB(A) i ethvert punkt i
områdetype 5 (boligområder for åben og lav boligbebyggelse).

28. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende og for egen regning
dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 21, 22 og 23 er overholdt. En sådan
dokumentation kan højst kræves én gang årligt.
29. Eventuelle måle- eller beregningspunkter skal inden udførslen aftales med
tilsynsmyndigheden.
30. Dokumentation skal ske ved måling / beregning af den støj, aktiviteterne påfører
omgivelserne. Målingerne/beregningerne skal være akkrediteret/certificeret og udføres i
henhold til Miljøstyrelsens vejledninger på området.
31. Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og
som er godkendt af Miljøstyrelsen at udføre dette arbejde.
32. Såfremt de stillede støjkrav ikke er overholdt, skal husdyrbruget for egen regning
udarbejde en handlingsplan for at nedbringe generne. Handlingsplanen skal godkendes
af tilsynsmyndigheden og derefter gennemføres.

1.2

Projektets omfang

Husdyrbrug med mellem 15 og 75 dyreenheder må ikke etableres, udvides eller ændres, før der
er meddelt tilladelse heraf efter § 10 i husdyrgodkendelsesloven.
I denne sag kræves tilladelse, da dyreholdet etableres med et dyrehold svarende til 74,78
dyreenheder.
Dyrehold og anlæg
Der er i dag et tilladt dyrehold på ejendommen bestående af 1 avlstyr, 29 kvier (6 – 25 mdr.),
5 tyrekalve (0 – 6 mdr.) og 20 tyrekalve (6 mdr. – slagtning). Dyrene er af racerne Galloway,
Hereford eller krydsning af de to, og dyreholdet svarer til 14,9 dyreenheder (DE).
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Dyreholdet ønskes udvidet til 26 ammekøer (< 400 kg), 1 tyr (tung race), 50 gæs, 30 slagtesvin
(32-107 kg), 42 kviekalve (0 - 6 mdr., tung race), 42 kvier (6 – 12 mdr., tung race), 95 tyrekalve
(0 - 6 mdr., tung race) og 95 slagtekalve (6 - 12 mdr., tung race). Dyreholdet svarer i alt til
74,66 DE.
Ejendommens fremtidige faste besætning består af en foldtyr og 26 ammekøer med afkom
svarende til ca. 26 kalve årligt. Ejendommens øvrige dyr hjemkøbes til opfedning. Alle kalve
slagtes i en alder af 12 måneder og svinene slagtes ved en egenvægt på 107 kilo.
Fra stalden har dyreholdet har fri adgang til ejendommens folde hele året. Stalden fungerer som
løsdriftsstald med støbte gulve, udmugningsanlæg med skrabere i udmugningskanal, transportør
til møddingsplads og med afløb til ajlebeholder på 125 m3. Ejer ønsker dog at have mulighed for
at sætte alle dyr på stald i 11 måneder om året, hvorfor alle beregninger for ejendommen
foretaget ud fra et worst case scenarie, hvor alle dyr er på stald i 12 måneder.
Fast husdyrgødning opbevares på møddingsplads på ca. 60 m2 med afløb til ajlebeholder.
maskiner vaskes i marken eller på møddingspladsen. Fast gødning opbevares på møddingsplads.
Kompost opbevares i overdækket markstak. Der er således tilstrækkelig opbevaringskapacitet
på ejendommen til fast husdyrgødning og restvand/ajle. Situationsplan for anlægget fremgår af
bilag 1.
Der stilles vilkår til fastholdelse af den beskrevne produktion samt stald- og opbevaringsanlæg.
Der kan være situationer (eks. sygdom i besætningen, slagteristrejke m.v.), hvor dyreholdet vil
være afvigende fra det tilladte. I sådanne situationer skal landmanden kunne dokumentere de
særlige omstændigheder overfor Odsherred Kommune, og det er op til kommunen at vurdere,
om afvigelse i dyreholdet skyldes overproduktion eller naturlig variation og -udsving. Afvigelser
fra det tilladte dyrehold er et tilsynsanliggende.
Omboende
Nærmeste nabobeboelse er Kalundborgvej 35, 4540 Fårevejle som er pålagt landbrugspligt,
beboelsen ligger ca. 58 m nord øst for eksisterende stald, hvori husdyrholdet indsættes.
Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt er Kalundborgvej 33, 4540 Fårevejle, hvor
beboelsen ligger ca. 104 m nord for den eksisterende stald. Nærmeste samlede bebyggelse
udløses ligeledes af ejendommen Kalundborgvej 33, 4540 Fårevejle. Nærmeste byzone,
Fårevejle Kirkeby ligger ca. 1.050 m nordøst for staldanlægget på ejendommen, og nærmeste
sommerhusområde (Grevinge Lammefjord) ligger i en afstand af ca. 1.900 m nordvest for
anlægget. Nærmeste område, der i Odsherreds Kommuneplan 2017-2029 er udpeget til blandet
bolig og erhverv i landzone er rammeomåde 11L3, ligger ca. 145 m nord vest for eksisterende
stald.
Bedste tilgængelige teknik
Det fremgår af Miljøstyrelsens digitale wiki-vejledning til Husdyrgodkendelsesloven, at når det
gælder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik i sager der behandles efter § 10 i
Husdyrgodkendelsesloven, er udgangspunktet, at den generelle regulering er tilstrækkelig, når
der ikke er særlige forhold i forbindelse med beliggenheden.
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Meddelelsespligt
Odsherred Kommune gør opmærksom på, at der er meddelelsespligt. Det er kommunen, der
vurderer, om fremtidige ændringer af bedriftens dyrehold eller staldindretning, opførsel af nye
stalde eller opbevaringsanlæg skal udløse krav om ansøgning om ny tilladelse eller
miljøgodkendelse. Ændringer i ejerforhold skal ligeledes anmeldes til kommunen.
Udnyttelse af tilladelsen
Udnyttelse af tilladelsen meddelt efter husdyrgodkendelseslovens § 10 udløber jf. § 48 i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at tilladelsen er
meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del.
Odsherred Kommune gør opmærksom på, at hvis den meddelte tilladelse, ikke har været
udnyttet helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tilladelsen, der
ikke har været udnyttet i seneste tre år, jf. § 33 i Husdyrgodkendelsesloven.
Der stilles vilkår, som fastholder det ansøgte projekt.
Vilkår
1. Tilladelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen
Kalundborgvej 37, 4540 Fårevejle vedrørende CHR nr. 11525 og CVR nr. 27829937.
2. Husdyrbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er
beskrevet i tilladelsen og det tilhørende ansøgningsskema nr. 110.350, inkl. bilag og
med de ændringer, der fremgår af tilladelsens vilkår.
3. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på husdyrbruget.
Eventuelt driftspersonale skal være orienteret om tilladelsens indhold.
4. Vilkårene i denne tilladelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra den dato,
hvor tilladelsen træder i kraft.
5. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra denne afgørelses
meddelelse.
8. Den årlige produktion på husdyrbruget må ikke overstige 26 ammekøer (< 400 kg), 1
tyr (tung race), 50 gæs, 30 slagtesvin (32-107 kg), 42 kviekalve (0 - 6 mdr., tung
race), 42 kviekalve (6 – 12 mdr., tung race), 95 tyrekalve (0 - 6 mdr., tung race) og 95
ungtyre (6 - 12 mdr., tung race). Dyreholdet svarer i alt til 74,66 DE på
ansøgningstidspunktet.

1.3

Ejer- og driftsforhold samt husdyrbrugets ophør

Såfremt der sker ændringer i ejer- og eller driftsforhold skal dette meddeles kommunen. Der
stilles vilkår i henhold hertil.
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Odsherred Kommune vurderer, at en række tiltag i forbindelse med husdyrbrugets ophør er
nødvendige til at undgå forureningsfare og til at sikre, at ejendommen ikke vil blive et attraktivt
levested for eksempelvis rotter.
Der er stillet vilkår om oprydning i forbindelse med bedriftens ophør, så risiko for forurening og
gener i form af for eksempel lugt, fluer og skadedyr begrænses, og for at bringe stedet tilbage i
tilfredsstillende stand ved evt. ophør af husdyrholdet. Det er kommunen, som vurderer, om
foranstaltningerne er tilstrækkelige og om en tilfredsstillende stand er opnået inden for en
rimelig tidsfrist.
Vilkår
6. Den der er ansvarlig for driften skal underrette kommunen, før husdyrbruget foretager
følgende:
a.
b.
c.
d.

Ejerskifte af husdyrbruget
Hel eller delvis udskiftning af driftsherre
Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år
Ophør af produktionen

7. Ved husdyrbrugets ophør skal ejendommens bygninger rengøres. Tilbageværende
husdyrgødning, spildevand, restvand og foder skal fjernes. Ejendommen skal tillige
ryddes for affald mv.
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Miljøteknisk beskrivelse og vurdering
2.1

Resume og samlet vurdering

Ikke-teknisk resumé
Peter H. Stidsen har søgt om at udvide husdyrholdet på Kalundborgvej 37, 4540 Fårevejle. Det
ansøgte dyrehold omfatter ammekøer (< 400 kg), 1 tyr (tung race), 50 gæs, 30 slagtesvin (32107 kg), 42 kviekalve (0 - 6 mdr., tung race), 42 kviekalve (6 – 12 mdr., tung race), 95 tyrekalve
(0 - 6 mdr., tung race) og 95 ungtyre (6 - 12 mdr., tung race). Dyreholdet svarer i alt til 74,66
DE på ansøgningstidspunktet.
På ejendommen går foldtyren og de 26 ammekøer fast sammen med fælles afkom, svarende til
ca. 26 kalve årligt. De øvrige kalve, både tyre- og kviekalve, hjemkøbes og indsættes på
ejendommen når de er to uger gamle. Kalvene opfedes til de er 12 måneder gamle, hvorefter
de sendes til slagtning. Slagtesvinene hjemkøbes og indsættes på ejendommen når de vejer 32
kilo, opfedes og sendes til slagtning ved 107 kg.
Udvidelse af dyreholdet foregår i eksisterende stald, som ikke undergår renovering.
Produktionen er en kombination af løsdrift på stald og friland. Dyrene har adgang til
græsningsarealer hele året.
Dyrene går i løsdrift på stald, hvor der er daglig udmugning og gødning fra husdyrholdet
opbevares på eksisterende møddingsplads, i ajlebeholder eller som kompost i overdækket
markstak.
Odsherred Kommune har vurderet, at der kan meddeles tilladelse til husdyrbruget på
Kalundborgvej 37, 4540 Fårevejle. Kommunen vurderer, at når tilladelsens vilkår overholdes,
- kan indretning og drift af husdyrbruget ske i overensstemmelse med gældende regler og uden
væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrgodkendelsesloven.
- forringer projektet ikke bevaringsstatus for Natura 2000-områder eller skader levesteder for
arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV.
- kan husdyrbruget i øvrigt drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er
uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Ansøgning om tilladelse
Som baggrund for denne tilladelse er der sket en vurdering af de 10 spørgsmål, som ansøger
skal besvare henhold til bilag 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen2. Ansøgningen er indsendt
d. 24. november 2016. Spørgsmålene 4, 6, 7 og 8 (i det tidligere ansøgningsskema)
omhandlende arealer udgår, idet arealer pr. 1. marts 2017 ikke godkendes efter
husdyrgodkendelsesloven. Af bilag 2 fremgår besvarelse af spørgsmål af den 28.08.2017 i

2

BEK nr. 44 af 11.01.2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
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skemaets nye version, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen3. Odsherred Kommune har
desuden lavet scenarieberegninger i skema nr. 110.350.
Det er i ansøgningen vurderet, at projektet opfylder betingelserne for, at der kan svares ”ja” til
alle 6 spørgsmål i tilladelsesskemaet om miljø, natur, landskab og naboforhold. Udgangspunktet
for kommunens vurdering er, at det ansøgte ikke vil have væsentlig virkning på miljøet, hvis der
kan svares ”ja” til alle 6 relevante spørgsmål om miljø, natur, landskab og naboforhold i skemaet.
•

Spørgsmål 1, 2, 4 og 6 har Odsherred Kommune kommenteret i afsnit 2.2 Lokalisering
og afstandskrav.

•

Spørgsmål 3 og 5 har Odsherred Kommune behandlet i afsnit 2.4 Forurening og gener
fra husdyrbrugets anlæg – Påvirkning af natur fra anlægget.

Herudover er der sket en vurdering af projektet i forhold til husdyrgodkendelseslovens §§ 27 og
32. På baggrund af en konkret vurdering af disse forhold er der opstillet vilkår, som skal sikre,
at etablering af husdyrproduktionen på Kalundborgvej 37 forebygger og begrænser forurening
fra husdyrbrugets anlæg ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Endvidere at
husdyrbruget kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet og uden at påvirke
lokalområdet.

2.2

Lokalisering og afstandskrav

Vurdering af spørgsmål 1, 2, 5 og 10 samt § 20 i Husdyrgodkendelsesloven.

Afstandskrav
Odsherred Kommune vurderer, at der kan svares "ja" til spørgsmål 1.
1. Overholder stalde, gødningsopbevaringsanlæg o. lign afstandskravene angivet i § 8 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, til vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje,
levnedsmiddelvirksomhed, beboelse og naboskel?
Afstandskravene har baggrund i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lov nr. 1572 af
20-12-2006), § 8. Denne paragraf omhandler afstandskrav ved etablering af stalde og lign.
samt gødningsanlæg for husdyrbrug for mere end 3 DE.
I forbindelse med udvidelsen/ændringen ønsker ansøger at etablere 2 mobile grisehytter til 30
slagtesvin. Hytterne etableres på ejendommens marker med dybstrøelse uden fast bund. Da der
ifølge ansøgningen ikke bygges yderligere nye anlæg, vurderer Odsherred Kommune, at
afstandskravene i husdyrgodkendelseslovens § 8 udelukkende finder anvendelse ift. de flytbare
skure.
Ansøger oplyser, at slagtesvinene på friland ikke vil få adgang til stald, og at tages vides muligt
hensyn til landsbyen, golfbanen og naboer ved placering af de mobile grisehytter samt fodring
og vanding. Det samme gør sig gældende med gåseholdet. Kommunen gør opmærksom på, at
evt. flytbare svinehytter, læskure foderstativer, vandtrug o.lign. skal overholde afstandskravene
i husdyrgodkendelseslovens § 8 samt afstandskrav i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 3.

3

BEK nr. 211 af 28.02.2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
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Ydermere må nævnte anlæg ikke placeres indenfor fredede og beskyttede naturområder (f.eks.
engen på ejendommen, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, jf. bilag 3).
Den ene af ejendommens marker deler skel med Kalundborgvej og på en strækning af ca. 54
meter er der mindre end 50 meter fra marken til den modsatte side af Kalundborgvej, hvor
Odsherred Kommune i Kommuneplan 2013 – 2025 har udpeget rammeomådet 11L3 til blandet
bolig og erhverv i landzone. Det samlede areal af marken, der ligger indenfor 50 meter fra
rammeområdet 11L3 udgør ca. 0,15 ha. og udgør en begrænset del af ejendommens samlede
græsningsareal på 35 ha.
Afstandskravet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, på 50 meter fra foldarealer til
område i landzone, der i kommuneplanens rammedel er udlagt til blandet bolig og erhverv, er
dermed ikke overholdt.
Gener fra dyreholdet i forhold til omkringboende vil være fra fluer og lugt. Begge dele knytter
an til håndtering og opbevaring af husdyrgødning. Da der ikke opstilles foder- eller drikkeanlæg
på de 0,15 ha og dyrene afsætter størstedelen af gødningen direkte på de øvrige
græsningsarealer er det Odsherred Kommunes vurdering at afgræsningen af de 0,15 ha er på
et niveau hvor det ikke vil skabe nabogener i form af flue- eller lugtgener. På denne baggrund
meddeler Odsherred Kommune dispensation fra afstandskravet på 50 meter til blandet bolig og
erhverv i landzone iht. husdyrlovens § 7, stk. 1
Odsherred Kommune kan ligeledes konstatere, at anlæg for det ansøgte dyrehold overholder
afstandskravene angivet i § 6 i husdyrgodkendelsesloven, idet dyreholdet etableres mere end
50 m fra nabobeboelse, byzone- og sommerhusområde, samt område i landzone der i lokalplan
er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik
på beboelse m.v.
Kommunen vurderer derfor, at det samlede dyrehold ikke vil medføre flue- eller lugtgener for
nabobeboelse beliggende i rammeområdet 11L3 og at det på den baggrund er foreneligt med
hensynet til omgivelserne.

Lokalisering
Odsherred Kommune vurderer, at der kan svares "nej" til spørgsmål 2.
2. Er anlæggene placeret i større afstand end angivet i § 20 i lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug, i forhold til gener for omgivelserne?
Ad 2) I henhold til § 20 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal kommunen sikre sig,
at risikoen for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne begrænses, hvis anlægget
ligger mindre end 300 m fra samlet bebyggelse i landzone, eksisterende- eller fremtidig byzone
eller sommerhusområde, eller område i landzone der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet
bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse m.v.
Anlægget er beliggende i en afstand mindre end 300 m fra samlet bebyggelse samt fremtidig
byzone udlagt til blandet bolig og erhvervsformål (kommuneplanramme 11L3 i Kommuneplan
2017-2029 for Odsherred Kommune). Der er over 300 m fra anlægget til de øvrige nævnte
områder.
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På den baggrund vurderer Odsherred Kommune, at den generelle regulering skal suppleres med
vilkår til begrænsning af evt. gener fra husdyrbruget. Der er i de respektive afsnit nedenfor stillet
vilkår i forhold til lugt fra gødningshåndtering, støjpåvirkning m.v. af omgivelserne. Med de
stillede vilkår vurderer Odsherred Kommune, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige gener
for omgivelserne.

Landskabelige hensyn
Odsherred Kommune vurderer, at der kan svares "ja" til spørgsmål 4 og 6.
Spørgsmål 4 og 6 i ansøgningsskemaet:
4. Ligger anlæggene uden for registrerede og udpegede lavbundsarealer?
Ad 4) Ja. Husdyrbrugets anlæg ligger udenfor registrerede og udpegede lavbundsarealer.
Dermed er dette krav opfyldt.
6. Ligger nye anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg uden for områder med landskabelig
værdi eller værdifulde kulturmiljøer?
Ejendommen er beliggende inden for følgende udpegninger i Kommuneplan 2017-2029 for
Odsherred Kommune: Særligt værdifuldt landbrugsområde, område hvor skovrejsning er
uønsket,
bevaringsværdige
landskaber,
geologiske
bevaringsværdier
og
større
sammenhængende landskaber.
Derudover ligger ejendommen i karakterområdet Asnæs Landbrugslandskab i henhold til
Odsherred Kommunes Landskabsanalyse 2012.
Landskabet i dette område er karakteriseret ved et bølget, enkelt og åbent jordbrugslandskab
med fragmenterede hegn, hvor bebyggelsesstrukturen er karakteriseret af enkeltliggende større
gårde og huse, som er omkranset af beplantning og er delvist påvirket af tekniske anlæg. De
karaktergivende elementer danner en karaktersvag tilstand med et åbent og enkelt landskab
med en struktur af lige veje og hegnsbeplantninger, der følger terrænet med udgangspunkt i
landsbyerne, hvor landsbyens oprindelige struktur er udvisket af udvikling i bebyggelserne og
de nære arealer. Eventuelt nyt byggeri i det åbne land bør pakkes ind i løvtræsbevoksning og
skalaen af byggeriet bør følge skalaen (størrelsen) i det eksisterende byggeri ligesom områdets
landskabelige udtryk bør bevares ved at friholde landskabet for større tekniske anlæg og byggeri
med industrielt udtryk.
Der opsættes 2 stk. mobile grisehytter til slagtesvinene, der er rundbuemodeller, er bygget op
på en kraftig bundramme med stålgavle og kraftige løfteøjer. Hytterne er 21 m2 i grundmål og
1,70 meter høje. Over tid vil stålpladerne bliver vejrbidte og aftage i glans.
Odsherred Kommune vurderer, at læskurene er fritliggende bygninger og erhvervsmæssigt
nødvendige for ejendommens drift jf. afsnittet ovenfor. Ved opførelse af ny fritliggende
bebyggelse på et husdyrbrug, skal kommunen sikre sig, at de landskabelige værdier ikke
tilsidesættes jf. husdyrlovens § 22.
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Odsherred Kommune vurderer, at de mobile grisehytter er små bygninger, der bliver indpasset
i landskabet mht. form, farve og materialer. Der stilles således vilkår om størrelse, materialeog farvevalg. Derudover stilles vilkår om læskurenes placering i forhold til nabobeboelse,
naboskel, vej, vandløb og søer. Endeligt må læskurene kun placeres på marken nærmest
husdyrbrugets bygninger og de ikke må placeres på de højeste områder af marken (se bilag 5).
Odsherred kommune vurderer samlet, at projektet med de stillede vilkår ikke vil medføre en
væsentlig påvirkning af de landskabelige værdier i området, idet udvidelsen af dyreholdet dels
sker i en eksisterende bygning og de flytbare læskure er små bygninger, der ikke vil begrænse
eller forringe oplevelsen af områdets bakkede terræn og struktur af veje og skel.
Vilkår
9. Der må maksimalt opsættes 2 stk. mobile grisehytter på ejendommen.
10. Mobile grisehytter må opsættes på marken nærmest husdyrbrugets bygninger og skal
placeres hvor koten er mellem 7,5 og 12 (se bilag 5).
11. Mobile grisehytter skal etableres og til enhver tid fremstå i samme størrelse, materialer
og mørk farve som ansøgt. Der må ikke anvendes reflekterende materialer (glanstal
max. 20).
12. Mobile grisehytter, der tages ud af brug, skal nedtages senest 1 år efter endt brug jf.
det formål, der er meddelt tilladelse til.

2.3

Gødningsopbevaring og -produktion

Der er foretaget en vurdering af, om virksomhedens gødningsproduktion og –håndtering giver
anledning til en forøget forureningsmæssig risiko.

Gødningshåndtering
Stalden er en tidligere slagtesvinestald, der indrettes som løsdriftsstald med fast betongulv med
afløb til ajletank. I stalden foretages der daglig udmugning med det oprindelige
udmugningsanlæg med skrabere i udmugningskanal og transportør til møddingsplads. Der er
afløb fra stald og møddingsplads til ajlebeholderen. I vintersæsonen opbevares fast gødning på
ejendommens møddingsplads, hvor der holdes en 2 m bred randbelægning fri for gødning.
Gødningsbeholderen til flydende husdyrgødning rummer 125 m3 og har fast overdækning. Der
er udført 10-års beholderkontrol på ajlebeholderen den 25. maj 2010. Næste beholderkontrol
skal udføres i 2020. Der er ingen pumper monteret på beholderen og rørføring fra møddingsplads
til beholder ligger underjordisk.
Håndtering af husdyrgødning skal altid foregå under opsyn, og således at spild undgås og under
nødvendigt hensyn til omgivelserne og de nærved beliggende boliger.
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Gødningsproduktion
Odsherred Kommune har i henhold til Normtal for husdyrgødning for 2016 fra AU beregnet, at
den årlige gødningsproduktion vil være ca. 540 ton fast husdyrgødning (svarende til 918 m3) og
337 ton flydende gødning (svarende til 337 m3), under forudsætning af, at alle dyrene går på
stald hele året. Dyreholdet er imidlertid udegående det meste af året med fri adgang til stalden
og er udelukkende på stald ved vejrlig, mineralfodring, håndtering af dyrlæge og kælvning.
Ansøger vurderer derfor at dyrene er på stald 1 mdr. om året. Mængden af gødning der reelt
afsættes i stalden, vil derfor være 77 m3 fast gødning og 28 m3 flydende gødning.
Der er opbevaringskapacitet til 125 m3 flydende husdyrgødning/ajle samt 120 m3 fast
husdyrgødning på møddingspladsen og 500 m3 i stalden, hvorfor den samlede kapacitet til
opbevaring af fast husdyrgødning er 620 m3.
Gødningsopbevaring er et forhold der vurderes ved miljøtilsyn på ejendommen og hvis ejer har
større gødningsproduktion i stalden end beregnet er det muligt at opbevare komposteret
husdyrgødning lægges i overdækket markstak indtil udbringning, anvende en miljøcontainer
eller en aftale om at overføre gødning til anden ejendom.
På baggrund af ovenstående vurderer Odsherred Kommune, at ejendommen håndterer og råder
over opbevaringsanlæg, så opbevaring, håndtering og transport af husdyrgødningen ikke vil give
anledning til væsentlig negativ påvirkning af omboende eller væsentlig risiko for grund- og
overfladevand m.v. Der stilles vilkår om håndtering af husdyrgødning under opsyn.
Vilkår
13. Håndtering af husdyrgødning skal altid foregå under opsyn og således, at spild undgås
og under nødvendigt hensyn til omgivelserne.

2.4

Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg

Påvirkning af natur fra anlægget
Vurdering af spørgsmål 3 og 5, samt § 21 i Husdyrgodkendelsesloven.
Spørgsmål 3 i ansøgningsskemaet:
Ligger anlæggene mere end 300 m fra de beskyttede naturtyper, som er omfattet af kategori 1,
2 eller 3, som angivet i bilag 3, punkt A?
Ad 3) Ja. Anlægget ligger mere end 300 m fra beskyttede naturtyper.
Spørgsmål 5 i ansøgningsskemaet:
Ligger husdyrbruget uden for fredede områder, Natura 2000-omårder eller beskyttede
naturarealer.
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Ad 5) Ja. Anlægget ligger udenfor fredede områder, Natura 2000 områder og beskyttede
naturarealer.
I nærheden af anlægget er der ingen Natura 2000 områder eller overdrev/hede beskyttet efter
§ 7 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, men flere søer, moser og ferske enge der er
beskyttede efter § 3 i naturbeskyttelsesloven.
I forbindelse med tilladelse til udvidelsen afgræsses ca. 11,8 ha beskyttet eng langs
Nordkanalen. Odsherred Kommunes Naturteam har vurderet, at det græsningstryk, der er
opgivet i ansøgningen, vil medføre en tilstandsændring af engen, hvorfor der kræves en
dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Det tilladte græsningstryk er reguleret af
Husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler og da sagsbehandlingen af § 10 tilladelser iht.
husdyrgodkendelsesloven ikke omfatter bedriftens arealer, behandles forholdet om
græsningstrykket i engene langs Nordkanalen efter Naturbeskyttelsesloven og har ikke
betydning for selve § 10 - tilladelsen af husdyrbruget.
Ammoniakemission fra anlæg
Det ansøgte dyrehold medfører i worst-case situationen, hvor alle dyr er på stald i 12 måneder
en ammoniakemission fra anlægget på 666,59 kg N/år (scenarieberegning skema nr. 110.350).
Ved etablering af dyrehold omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 10 finder det generelle
ammoniakreduktionskrav ikke anvendelse. Under de faktiske forhold vil ammoniakemissionen
være betydeligt under den beregnede værdi, da der i beregningen ikke er taget højde for, at
opdræt og ungtyre er på græs.
Husdyrgodkendelseslovens § 7 fastsætter en beskyttelse af en række konkrete
ammoniakfølsomme naturtyper. Inden for de internationalt beskyttede Natura 2000-områder
kan der således maksimalt tillades en total ammoniakdeposition på 0,2 – 0,7 kg N/ha/år på de
kortlagte forekomster af naturtyper omfattet af husdyrbekendtgørelsens bilag 3, stk. 2 (kategori
1-natur), afhængig af antallet og størrelsen af øvrige husdyrbrug i nærområdet. Samme lov
fastsætter også beskyttelsen mod ammoniak på udvalgte naturtyper uden for de internationale
naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om højmoser, lobeliesøer, heder over 10 ha samt
overdrev over 2,5 ha (kategori 2- natur), der er beskyttet mod en total ammoniakdeposition på
mere end 1 kg N/ha per år fra et givent husdyrbrug4.
Beskyttelsesniveauet
på
øvrige
heder,
moser
og
overdrev
beskyttede
efter
naturbeskyttelseslovens § 3 samt ammoniakfølsomme skove (kategori 3-natur) beror på en
konkret vurdering af, om der er tale om særlige regionale eller lokale naturinteresser1. Kravet
må dog ikke være under en maksimal deposition på 1,0 kg N/ha/år. Anlæggets placering i forhold
til beskyttet natur fremgår af bilag 3 og nedenstående tabel 1.

4

Jf. Bilag 3. 2. Ad. b. i Bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
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Tabel
1.
Beregnet
ammoniakdeposition
fra
anlægget
i
omkringliggende
naturområder.
www.husdyrgodkendelse.dk skema nr. 110.350, Worst-case beregning, hvor alle dyr er på stald i 12
måneder årligt.

ID-nr.*

Naturkategor
i og
beskyttelse

Afstand fra
anlæg til
naturpunkt

1

B6C2EAF9-535111E2-A93B00155D01E765

Kategori 3
mose, bilag IV

2

F08CE45D-23164DCD-B88D44FF235237EB

3

B6BBBF28-535111E2-8D9300155D01E765

Naturpunkt

Totalbelast
ning

Merbelastning

320 meter

0,2 kg
N/ha/år

0,2 kg
N/ha/år

Kategori 3
fredskov

530 meter

0,1 kg
N/ha/år

0,1 kg
N/ha/år

§ 3 fersk eng

160 meter

0,9 kg
N/ha/år

0,9 kg
N/ha/år

*ID-nr. er fra: http://www.miljoeportal.dk
Kategori 1 (Natura 2000)
Det nærmeste Natura 2000-område er habitatområde nr. 244 Bjergene, Diesebjerg og Bolling
Bakke, der ligger omkring 1,7 km vest for ejendommen.
Da ansøgningen ikke omfatter arealer indenfor internationale naturbeskyttelsesområder,
vurderer kommunen, at ammoniakdeposition fra ansøgte projekt umiddelbart er den eneste
potentielle påvirkning af de terrestriske naturtyper og arter, der er udpegningsgrundlag for det
nævnte Natura 2000 område.
Med henvisning til stor afstand, en lille merbelastning og eksponentielt aftagende
ammoniakdeposition med afstand fra kilden, vurderer kommunen, at der ikke kan være tale om
en væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000områder.
Kommunen konkluderer på ovenstående baggrund, at det ikke er nødvendigt at foretage en
nærmere konsekvensvurdering af projektets virkning på Natura 2000-området.
Kategori 2
Nærmeste kategori 2-område er et ca. 3,8 ha stort overdrev beliggende 2,8 km nordvest for
ejendommen ved Kårup Skov.
Da det ansøgte ikke omfatter arealer indenfor kategori 2-natur, vurderer kommunen, at
ammoniakdeposition fra det ansøgte projekt umiddelbart er den eneste potentielle påvirkning af
området.
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Med henvisning til stor afstand, en lille merbelastning og eksponentielt aftagende
ammoniakdeposition med afstand fra kilden, vurderer kommunen, at der ikke kan være tale om
en væsentlig påvirkning af kategori 2-natur.
Kategori 3
I nærheden af husdyrbruget er der registreret to moser beskyttede efter naturbeskyttelseslovens
§ 3. Desuden ligger der en potentiel ammoniakfølsom skov 530 m sydvest for husdyrbruget (se
fig. 1). Ammoniakdepositionen til den nærmeste mose og kvælstoffølsomme skov er beregnet,
se tabel 1.
Naturpunkt 1:
En mose på ca. 0,36 ha, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3. Ligger i forbindelse
med en lille sø, hvor kommunen ved tilsyn i 2014 har konstateret tilstedeværelse af bilag IVarten spidssnudet frø. Mosen vurderes at være rasteområde for padderne.
Området er ikke udpeget som en del Grønt Danmarkskort i Kommuneplan 2017-29, ligesom der
ikke findes plejeplaner for området.
Naturpunktet vurderes på ovenstående baggrund at have en ringe naturtilstand og tålegrænsen
for arealet vurderes at ligge i intervallet 20-25 hvilket er øvre ende for naturtypen. Den generelle
baggrundsbelastning for arealet er 9,5 kg N/ha per år og tålegrænsen for arealet er derfor ikke
overskredet ved den generelle belastning alene.
Merbelastningen fra ejendommen er beregnet til 0,2 kg N/ha per år (tabel 1) hvilket ikke
overskrider den tilladte merbelastning på 1,0 kg N/ha per år for området.
Kommunen vurderer på baggrund af ovenstående, at det i dette tilfælde ikke er nødvendigt at
stille krav til den maksimalt tilladte merbelastning med ammoniak på arealet, da denne ikke
overskrider 1,0 kg N/ha per år, hvilket er det skrappeste krav kommunen kan stille til kategori
3-natur.
Naturpunkt 2:
Kolås Skov, som kommunen vurderer til at være ammoniakfølsom jf.
husdyrgodkendelseslovens kriterier herfor, da der har været skov på arealet i lang tid (i
størrelsesordenen mere end ca. 200 år). Der er derfor tale om gammel skovbund.
Skoven varierer med både løv- og nåleskovspartier. Der er ikke indrapporteret fredede,
rødlistede eller bilag IV-arter fra lokaliteten.
Det nordlige skovbryn er udpeget som en del Grønt Danmarkskort i Kommuneplan 2017-29 som
eksisterende økologisk forbindelse. Inden for de økologiske forbindelser skal det tilstræbes, at
eksisterende naturområder sikres mod en udvikling, der kan forringe livsbetingelserne for det
nuværende dyre- og planteliv.
Naturpunktet vurderes på ovenstående baggrund at have en moderat naturtilstand og
tålegrænsen for arealet vurderes at ligge i intervallet 10–15 hvilket er den nedre ende for
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naturtypen. Den generelle baggrundsbelastning for arealet er 9,5 kg N/ha per år og tålegrænsen
for arealet er derfor ikke overskredet ved den generelle belastning alene.
Merbelastningen fra ejendommen er beregnet til 0,1 kg N/ha per år (tabel 1) hvilket ikke
overskrider den tilladte merbelastning på 1,0 kg N/ha per år for området.
Kommunen vurderer på den baggrund, at det i dette tilfælde ikke er nødvendigt at stille krav til
den maksimalt tilladte merbelastning med ammoniak på arealet, da denne ikke overskrider 1,0
kg N/ha per år, hvilket er det skrappeste krav kommunen kan stille til kategori 3 - natur.
Forekomst af beskyttet natur, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven ved anlæg
Øst for anlægget er der registreret en fersk eng, der ligger langs med Nordkanalen på den gamle
kystskrænt. Ammoniakdepositionen er beregnet til det nærmeste punkt, som ligger i en afstand
af ca. 160 meter fra anlægget, se tabel 1.
Naturpunkt 3:
Natureng på ca. 6 ha, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3. Engen er beliggende øst
for det beskyttede vandløb Nordkanalen, som er landkanalen, der afvander Lammefjorden.
Engen er lavtliggende og har gennem tiden været drevet ekstensivt med afgræsning og høslæt.
Odsherred Kommune har senest besigtiget arealet den 20. juni 2013. Her beskrives engen som
uplejet domineret af græsser de fleste steder. Der findes dog lidt rigkær med Almindelig Star,
især på de vådeste partier. Der blev ved besigtigelsen registreret 19 indikatorarter for
naturtypen heriblandt den fredede orkidé Maj-gøgeurt. Tidligere har Vestsjællands Amt fundet
Blågrøn star, Stjernestar og Fladtrykt kogleaks på engen, som alle er kvælstoffølsomme, samt
den ret sjældne Kær-fnokurt, der er dansk ansvarsart, og hvis status overvåges i NOVANAprogrammet. Sidstnævnte har sit eneste kendte voksested i Odsherred Kommune på denne eng.
Den østlige del af engen er udpeget som en del af Grønt Danmarkskort i Kommuneplan 201729 som eksisterende økologisk forbindelse. Inden for de økologiske forbindelser skal det
tilstræbes, at eksisterende naturområder sikres mod en udvikling, der kan forringe
livsbetingelserne for det nuværende dyre- og planteliv. Der findes ingen plejeplaner for det
pågældende område.
Naturpunktet vurderes på ovenstående baggrund at have en god naturtilstand, og tålegrænsen
for arealet vurderes at ligge i intervallet 15-20 N/ha per år hvilket er den nedre ende for
naturtypen. Den generelle baggrundsbelastning for arealet er 10,1 kg N/ha per år, og
tålegrænsen for arealet er derfor ikke overskredet ved den generelle belastning alene.
Merbelastningen fra ejendommen er beregnet til 0,9 kg N/ha per år (tabel 1), hvilket ikke
overskrider den tilladte merbelastning på 1,0 kg N/ha per år for området.
Kommunen vurderer på baggrund af ovenstående, at det i dette tilfælde ikke er nødvendigt at
stille krav til den maksimalt tilladte merbelastning med ammoniak på arealet, da denne ikke
overskrider 1,0 kg N/ha per år, hvilket er det skrappeste krav kommunen kan stille til § 3 natur.
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Påvirkning af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter
Yngle- og rasteområder for arter opført på habitatdirektivets bilag IV, er beskyttet mod
beskadigelse og ødelæggelse.
Odsherred Kommune har ikke registreret arter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV i
nærheden af husdyrbruget, men følgende arter omfattet af bilag IV kan have yngle- eller
rasteområder på arealer i nærheden. Det vurderes på baggrund af DMU’s ”Håndbog om dyrearter
på habitatdirektivets bilag IV”, naturdata.dk samt kommunens kendskab til området at gælde
følgende arter:
1) Flere arter af flagermus findes udbredt i denne del af kommunen. Arterne vurderes dog
ikke at blive negativt påvirket af øget ammoniakdeposition eller af andre forhold i
forbindelse med projektet.
2) Markfirben findes i alle dele af kommunen på egnede levesteder. Kommunen har ikke
kendskab til registreringer af markfirben i naturområderne, der ligger i umiddelbar
nærhed af husdyrbruget. Arten vurderes ikke at blive negativt påvirket af øget
ammoniakbelastning i forbindelse med projektet.
3) Spidssnudet frø og stor vandsalamander findes i alle dele af kommunen på egnede
lokaliteter. De to paddearter yngler begge i søer og vandhuller, og vandkvaliteten er
derfor af stor betydning for udviklingen af ynglen. Uden for yngletiden har padderne
rasteområde på land omkring vandhullerne. Padderne kan skades af ammoniaktilførsel,
hvor dette medfører øget tilgroning af opvækst og rasteområder med forringet
mikroklima og forringet fødegrundlag til følge. Ynglevandhuller kan desuden skades af
forringet vandkvalitet som følge af næringstilførsel. Yngle- og rasteområder for disse
arter i området vil normalt begrænse sig til områder beskyttet af
naturbeskyttelseslovens § 3.
Kommunen har kendskab til registreringer af spidssnudet frø i et de § 3-beskyttede
områder, der ligger i umiddelbar nærhed af husdyrbruget. Nærmeste potentielle levested
er et vandhul (naturpunkt 1), der ligger ca. 320 meter fra anlægget. Som beskrevet
under dette naturpunkt, tilføres der 0,1 kg N/ha/år ved udvidelsen til dette punkt, hvilket
ikke vurderes at ændre tilstanden i området. Arten vurderes på den baggrund ikke at
blive negativt påvirket af øget ammoniakbelastning i forbindelse med projektet.
På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at den ansøgte udvidelse ikke vil forringe
yngle- og/eller rasteområder for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
Vurdering
Projektet kan kun godkendes, hvis der ikke sker beskadigelse eller ødelæggelse herunder gradvis
forringelse af yngle- eller rasteområder jf. Habitat-bekendtgørelsens § 11 og
Naturbeskyttelseslovens § 29a.
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For påvirkning af levesteder for Bilag IV-arter er det sandsynliggjort, at levestedet skal påvirkes
af en årlig merbelastning større end 1 kg N/ha/år, for at der kan registreres en ændring af
levestedet (lokaliteten), jf. Miljøstyrelsens praksisnotat5.
Idet vandhuller og søer i området er beliggende i en afstand af mere end 100 m fra anlægget,
og husdyrbrugets ammoniakemission er relativt lav, vil det ansøgte ikke medføre en
ammoniakdeposition i søer og vandhuller over 1 kg N/ha. På den baggrund vurderes
vandhuller/søer ikke at ændre tilstand som egnet levested for bilag IV-arter.
Det er således Odsherred Kommunes samlede vurdering, at ændringen af husdyrbruget på
Kalundborgvej 37 ikke vil påvirke raste- eller ynglelokaliteter for Bilag IV-padder.
Idet der ikke foretages bygningsmæssige ændringer eller fældning af træer i forbindelse med
det ansøgte projekt, vurderer Odsherred Kommune, at projektet ikke vil påvirke raste- eller
yngleområder for flagermus.
Samlet vurdering af ammoniak fra anlæggets påvirkning af natur
Ud fra den beregnede ammoniakdeposition i naturområderne, er det kommunens samlede
vurdering, at omkringliggende naturområder ikke påvirkes væsentligt af projektet på
Kalundborgvej 37, idet ammoniakdepositionen fra det ansøgte dyrehold overholder de generelle
beskyttelseskrav. Ligeledes vurderes det, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af frede og
beskyttede arter, herunder bilag IV-arter.
Kommunen vurderer, at den øgede ammoniakdeposition i forbindelse med udvidelsen:
•
•

Ikke vil have en væsentlig påvirkning af Natura 2000 områder
Ikke vil have en væsentlig påvirkning af bilag IV-arter

•
•

Ikke vil ændre tilstanden af naturarealer beskyttede efter husdyrgodkendelseslovens § 7
Ikke vil ændre tilstanden af naturarealer beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3

I forhold til den øgede ammoniakdeposition vurderer Kommunen derfor, at den projekterede
etablering kan gennemføres uden negative konsekvenser for den omgivende natur og på
baggrund af ovenstående vurderinger, stilles der ikke specielle vilkår for ammoniakemission fra
anlægget i forhold til natur.

Uheld og driftsforstyrrelser
Kommunen skal sikre sig, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at der er truffet
de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne
deraf, jf. § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Odsherred Kommune vurderer, at husdyrbrug normalt kan give anledning til risiko for forurening
ved uheld og driftsforstyrrelser, især gennem håndtering og opbevaring af husdyrgødning,
olieprodukter og kemikalier.

5

Miljøministeriet 2009: Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug ("praksisnotat", 2. udg.) 15. december
2009 med tilhørende bilag.
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Opbevaring af husdyrgødning
Husdyrbrugets møddingsplads er etableret i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblade og
er i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen6. Odsherred Kommune vurderer
derfor, at møddingspladsen lever op til BAT.
Det
vurderes,
at
overholdelse
af
gældende
lovgivning
i
henhold
til
husdyrgødningsbekendtgørelsen
minimerer
risikoen
for
uheld
i
forbindelse
med
gødningsopbevaring. Der er i afsnit 2.3 stillet vilkår om opsyn ved håndtering af husdyrgødning,
hvilket vurderes at minimere risikoen for uheld.
Opbevaring af olieprodukter og kemikalier:
Af BBR fremgår det, at der er olietanke på ejendommen. Olietanke skal være indrettet og
placeret i henhold til olietankbekendtgørelsen.
Sprøjtemidler til markarbejde, smøreolier og kemikalier mv. skal opbevares miljømæssigt
forsvarligt i henhold til Odsherred Kommunes regulativ for opbevaring og håndtering af olie og
kemikalier, dvs. at der ikke må kunne opstå risiko for forurening af jord og undergrund, hvis der
spildes eller en dunk/tønde lækker.
Der stilles vilkår i henhold hertil.
Vilkår
14. Olier og kemikalier skal op bevares og håndteres miljømæssigt forsvarligt og i henhold
til Odsherred Kommunes Regulativ af den 21. februar 2014 for opbevaring og
håndtering af olie og kemikalier.
Spildevand:
Der forefindes ikke en vaskeplads på ejendommen. Vask af spøjteudstyr foregår på
ejendommens møddingsplads eller i marken. Fra møddingspladsen er der afløb til gyllebeholder,
hvor rester af sprøjtemidlerne bliver opsamlet. Alternativt har ansøger mulighed for at vaske
sprøjtedyser mv. i marken. Drikkevandsspild i stalden, samt vaskevand fra rengøring af staldene
ledes også til gyllebeholder.
Spildevandet udbringes sammen med husdyrgødningen på markerne og på den baggrund har
Odsherred Kommune ikke foretaget yderligere vurdering ejendommens spildvandsforhold.

2.5

Bedste anvendelige teknik (BAT)

Vurdering af § 19 stk. 1 nr. 1 i Husdyrgodkendelsesloven.
BAT princippet er en forpligtigelse til at vælge den bedst tilgængelige teknologi som, set ud fra
en helhedsvurdering, forebygger og begrænser virksomhedens forurening mest muligt under
hensyntagen til proportionalitetsprincippet.

6

Bek. nr. 865 af 23.06.2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
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Odsherred Kommune vurderer, at kravet om anvendelse af BAT for husdyrbrug, der søger en
tilladelse efter § 10 i Husdyrgodkendelsesloven, er opfyldt gennem den generelle regulering,
når der ikke er særlige forhold, der taler for yderligere BAT tiltag.
Det vil sige, at husdyrbruget 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, anvendelse af husdyrgødning
m.v.
Udvidelsen af dyreholdet sker i eksisterende staldanlæg. Det er således Odsherred Kommunes
vurdering, at der ikke er grundlag for eller proportionalt at stille særlige vilkår for yderligere
BAT tiltag end det den generelle lovgivning fastlægger.

2.6

Gener fra husdyrbruget

I
det
følgende
er
husdyrbrugets
påvirkninger
af
omgivelserne
vurderet
jf.
husdyrgodkendelseslovens § 19 stk. 1 nr. 2. Vilkårene i dette afsnit er stillet med henblik på at
sikre, at husdyrbrugets eventuelle gener og forurening af omgivelserne begrænses jf.
husdyrgodkendelseslovens § 27, stk. 1 nr. 1.
Lugt
Den primære kilde til lugtproblemer fra husdyrhold stammer fra stald og gødningsopbevaring.
På ejendommen anvendes ensilage. Opbevaring og håndtering af ensilage foregår i henhold til
reglerne i den gældende husdyrgødningsbekendtgørelse.
Odsherred Kommune har i det digitale ansøgningssystem foretaget en lugtberegning (skema nr.
110.350). Beregningen repræsenterer en worst-case situation, idet beregningen bygger på, at
alle dyr er på stald hele året. Beregningen viser, at lovens minimumskrav til afstande til
nærmeste beboelser indenfor de tre typer boliger (byzone, samlet bebyggelse og enkeltbolig) er
overholdt, jf. tabel nedenfor. Odsherred Kommune vurderer derfor, at lugt fra
husdyrproduktionen ikke vil medføre væsentligt øgede gener for naboerne.

En forudsætning for at minimere lugtgener for omkringboende er renholdelse af udenoms arealer
på ejendommen samt god staldhygiejne. Ligeledes kan lugtgener fra udbringning og håndtering
af husdyrgødning minimeres ved at begrænse tidsrummet herfor. På baggrund af ejendommens
nære placering ved samlet bebyggelse vurderer Odsherred Kommune, at gødningshåndtering
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ikke må finde sted i weekenden ligesom ejendommen og dens omgivelser skal renholdes for at
undgå lugtgener.
Vilkår
15. Der må ikke foretages håndtering af husdyrgødning på anlægget på lørdage eller sønog helligdage.
16. Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes, så ejendommen ikke giver
anledning til lugtgener, som efter Odsherred Kommunes vurdering er til væsentlig gene
for omgivelserne. Der skal således til stadighed opretholdes en god staldhygiejne,
herunder tørhed i båsenes, og foderarealernes bund, renholdelse for at hindre støv- og
smudsbelægninger i stalden m.v.
17. Hvis Odsherred Kommune skønner, at lugt fra bedriften giver anledning til væsentlige
lugtgener, skal ejendommen for egen regning lade foretage undersøgelse af forskellige
lugtkilder og iværksætte foranstaltninger, således lugtgenerne formindskes.
Foranstaltningerne skal aftales med Odsherred Kommune
Fluer og skadedyr
Fluebekæmpelse på ejendommen foretages gennem alm. rengøring af stald mv. Der bør på
husdyrbrug altid foretages forebyggelse af fluegener. Dette gøres ved en grundlæggende god
gødningshåndtering og god staldhygiejne med fjernelse af gødnings- og foderrester. For at sikre
dette stilles der vilkår om ryddelighed og vilkår om, at overholde retningslinjer fra
Skadedyrslaboratoriet, Århus Universitet, Institut for Agroøkologi.
Husdyrbrug kan være plaget af rotter, da de har relativt gode levemuligheder i stalde og i
lagerrum. Forebyggende bør stalde, foderlagre og andre anlæg holdes i forsvarlig rottesikret
stand for ikke, at give rotterne gode levemuligheder. Konstateres der rotter, er det
husdyrbrugets pligt, at anmelde dette til kommunen for at få foretage den nødvendige
rottebekæmpelse.
Vilkår
18. Der skal over alt på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse og
forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal som minimum ske i
overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus
Universitet.
19. Opbevaring af foder og affald skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for
tilhold af skadedyr på ejendommen.
20. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald,
foderrester, gødning mv., så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr på
ejendommen.
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Affaldshåndtering
Der produceres en række forskellige affaldstyper på husdyrbruget, herunder olieholdige
produkter. Bortskaffelse af affald reguleres af affaldsbekendtgørelsen, samt Odsherred
Kommunes regulativer om affald, som alle borgere og virksomheder i kommunen er forpligtet
til at følge.
Akkumulatorer og olieholdigt affald (oliefiltre og spildolie mv.) håndteres af det værksted, der
servicere ejendommens maskiner.
Hvis det er nødvendigt, at medicinere dyrene, håndteres rester heraf af praktiserende dyrlæge.
Tomme og rengjorte dunke fra plantebeskyttelsesmidler afleveres gennem dagrenovation.
Det vurderes, at hvis virksomheden håndterer og bortskaffer affald i overensstemmelse med
retningslinjerne i kommunens regulativer, sikres der korrekt affaldshåndtering, hvorfor der ikke
er behov for yderligere krav på dette område.
For at minimere risikoen for forurening af jord, overfladevand og grundvand stiller Odsherred
Kommune vilkår for ejendommens affaldshåndtering
Vilkår
21. Der skal til en hver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt
forsvarligt i henhold til Odsherred Kommunes affaldsregulativer.
22. Dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt skal være til rådighed
for tilsynsmyndigheden. Oplysningerne skal opbevares i 5 år.
Døde dyr
Opbevaring og afhentning af selvdøde og aflivede dyr reguleres af bekendtgørelse nr. 558 af 1.
juni 2011 om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr. Bekendtgørelsen stiller bl.a. krav om,
at døde dyr skal opbevares sådan, at de er sikret mod ådselædende dyr og opbevaringsfaciliteten
skal placeres i passende afstand fra offentlig vej for at forebygge spredning af smitstoffer.
For at undgå uhygiejniske forhold i forbindelse med opbevaring af døde dyr stiller Odsherred
Kommune vilkår om, at døde dyr skal opbevares på fast underlag og med fast overdækning,
f.eks. i en kadaverkappe, i lukket kasse, container eller lign.
Odsherred Kommune stiller desuden vilkår om, at opbevaringsfaciliteten skal placeres minimum
15 meter fra offentlig vej og på et egnet sted, således, at der i tidsrummet til afhentning ikke
opstår uhygiejniske forhold. Odsherred Kommune vurderer herefter, at døde dyr vil blive
håndteret og opbevaret miljømæssigt forsvarligt på husdyrbruget.
Vilkår
23. Døde dyr skal opbevares på fast underlag og med fast overdækning f.eks. en
kadaverkappe. Opbevaringspladsen skal placeres minimum 15 meter fra offentlig vej og
på et egnet sted, således, at der i tidsrummet indtil afhentning ikke opstår uhygiejniske
forhold.
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Transport
Husdyrbruget anvender eksisterende indkørsler og interne transportveje. Transport til og fra
ejendommen vurderes primært at udgøre transport af foder, transport af dyr til og fra
ejendommen samt evt. transport af husdyrgødning fra ejendommen. Der sker ikke væsentlige
ændringer i antallet af transporter til og fra ejendommen i forhold til den nuværende situation.
Ud fra det samlede dyreholds størrelse vurderer Odsherred Kommune, at der er tale om et
begrænset antal nødvendige transporter på årlig basis. For at mindske eventuelle støjgener
stilles der dog vilkår om, at transport til og fra ejendommen så vidt muligt skal foretages på
hverdage mandag til fredag fra kl. 7.00 –18.00.
Det er ikke muligt at regulere transporter i forbindelse med husdyrbrug ud fra standen af den
offentlige vej og evt. fremtidig nødvendig vedligeholdelse af den. Færdsel på offentlig vej
reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet. Hvis vejen er i en dårlig stand vil det være
kommunens vejmyndighed, som skal se på vejen.
Vilkår
24. Erhvervstransport til og fra ejendommen skal så vidt muligt foretages på hverdage
mandag til fredag fra kl. 7.00 - 18.00.
Støj
De væsentligste støjkilder vurderes at være fra aflæsning af foder, afhentning af husdyrgødning
og dyr. På baggrund af husdyrbrugets nære beliggenhed til samlet bebyggelse, vurderer
Odsherred Kommune, at husdyrbruget skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser,
hvorved det ansøgte vurderes ikke at medføre væsentlige støjgener for omgivelserne.
I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ”ekstern støj fra virksomheder” anføres ingen
grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Dog anføres,
at man som udgangspunkt ved fastsættelse af støjgrænser ved nærmest liggende boliger bør
anvende de grænseværdier, der gælder for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse.
Disse værdier er anvendt i tilladelsen.
Der stilles i tilladelsen vilkår om, at en beregning / måling af støjniveauet i omgivelserne kan
kræves, såfremt tilsynsmyndigheden Odsherred Kommune finder, at eventuelle klager er
velbegrundede.

Vilkår
25. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i det åbne land må ikke overstige
følgende værdier, målt ved boliger eller ved opholdsarealer, angivet som det
ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB (A) (re. 20 µPa). Tallene i
parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.
Støjgrænseværdierne omfatter kun støj fra faste tekniske installationer.
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Tidsrum

dB (A)

Mandag – fredag

kl. 07.00 – 18.00

55 dB(A) (8 timer)

Lørdag

kl. 07.00 – 14.00

55 dB(A) (7 timer)

kl. 14.00 – 18.00

45 dB(A) (4 timer)

Søn- og helligdage

kl. 07.00 – 18.00

45 dB(A) (8 timer)

Alle dage (aften)

kl. 18.00 – 22.00

45 dB(A) (1 time)

Alle dage (nat)

kl. 22.00 – 07.00

40 dB(A) (½ time)

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

26. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i områder for blandet bolig- og
erhvervsbebyggelse (områdetype 3) må ikke overstige følgende værdier, angivet som
det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB (A) (re. 20 µPa). Tallene i
parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.
Tidsrum

dB (A)

Mandag – fredag

kl. 07.00 – 18.00

55 dB(A) (8 timer)

Lørdag

kl. 07.00 – 14.00

55 dB(A) (7 timer)

kl. 14.00 – 18.00

45 dB(A) (4 timer)

Søn- og helligdage

kl. 07.00 – 18.00

45 dB(A) (8 timer)

Alle dage (aften)

kl. 18.00 – 22.00

45 dB(A) (1 time)

Alle dage (nat)

kl. 22.00 – 07.00

40 dB(A) (½ time)

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 – 07.00) må ikke overstige 55 dB(A) i
ethvert punkt i områdetype 3 (blandet bolig- og erhvervsområde).

27. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i boligområder for åben og lav
boligbebyggelse (områdetype 5) må ikke overstige følgende værdier, angivet som det
ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB (A) (re. 20 µPa). Tallene i
parentes angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.
Tidsrum

dB (A)

Mandag – fredag

kl. 07.00 – 18.00

45 dB(A) (8 timer)

Lørdag

kl. 07.00 – 14.00

45 dB(A) (7 timer)

kl. 14.00 – 18.00

40 dB(A) (4 timer)

Søn- og helligdage

kl. 07.00 – 18.00

40 dB(A) (8 timer)

Alle dage (aften)

kl. 18.00 – 22.00

40 dB(A) (1 time)

Alle dage (nat)

kl. 22.00 – 07.00

35 dB(A) (½ time)

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 – 07.00) må ikke overstige 50 dB(A)
i ethvert punkt i områdetype 5 (boligområder for åben og lav boligbebyggelse).

28. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende og for egen regning
dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 25, 26 og 27 er overholdt. En sådan
dokumentation kan højst kræves én gang årligt.
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29. Eventuelle måle- eller beregningspunkter skal inden udførslen aftales med
tilsynsmyndigheden.
30. Dokumentation skal ske ved måling / beregning af den støj, aktiviteterne påfører
omgivelserne. Målingerne/beregningerne skal være akkrediteret/certificeret og udføres i
henhold til Miljøstyrelsens vejledninger på området.
31. Målingerne/beregningerne skal foretages af et målefirma/institut, som er uvildigt, og
som er godkendt af Miljøstyrelsen at udføre dette arbejde.
32. Såfremt de stillede støjkrav ikke er overholdt, skal husdyrbruget for egen regning
udarbejde en handlingsplan for at nedbringe generne. Handlingsplanen skal godkendes
af tilsynsmyndigheden og derefter gennemføres.

Lys
Lys er kun tændt i stalden, når arbejdet kræver det. Mod nord og øst skærmer beplantning og
bygninger på ejendommen nærmeste nabo mod direkte lyspåvirkning. På grund af
beliggenheden af det ansøgte anlæg vurderer kommunen, at der ikke er behov for at etablere
yderligere afskærmende beplantning omkring stalden for så vidt angår lysgener.
Støv
Støv vil hovedsageligt kunne forekomme støv ved kørsel på ubefæstede arealer samt i
forbindelse med håndtering af foder og halm. På baggrund af den relativt lille afstand fra stald
til omkringboende, stiller kommunen vilkår om, at husdyrbruget ikke må medføre støvgener
udenfor ejendommens areal.

2.7

Offentlighed og klagevejledning

Høring af naboer og parter
Naboer og parter, samt ansøger selv, er blevet orienteret om udkastet til tilladelsen den 10.
marts 2021 med en frist på 3 uger til at indsende bemærkninger. Der er foretaget høring af
omkringboende inden for lugtkonsekvenszonen, som i www.husdyrgodkendelse.dk er beregnet
til 168 m.
Odsherred Kommune har ikke modtaget bemærkninger til sagen i forbindelse med høringen.
Offentliggørelse
Tilladelsen er offentliggjort i 4 uger fra den 26. april 2021 på kommunens hjemmeside
www.odsherred.dk
Klagevejledning
Det er muligt for enhver med individuel væsentlig interesse i en sag at påklage afgørelsen til
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder,
at en eventuel klage skal være Odsherred Kommune i hænde senest mandag den 24. maj
2021. Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked om kommunen har modtaget klager.
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Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. 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. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred
Kommune, som har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Klager betaler et
gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers
vedkommende (2016-niveau).
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 Odsherred Kommune, Natur, Miljø og
Trafik, Nyvej 22, 4573 Højby eller kommune@odsherred.dk. Odsherred Kommune videresender
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
din anmodning kan imødekommes.
En klage vil have opsættende virkning medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer
andet, jf. § 81 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. Hvis afgørelsen påklages, kan
klageinstansen beslutte at ændre vilkårene i tilladelsen, at stadfæste tilladelsen eller helt
ophæve tilladelsen. Som udgangspunkt må Udnyttelse af afgørelsen derfor ikke ske før
klagefristens udløb. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb – eller inden en eventuel
klage er afgjort af klageinstansen - sker det på virksomhedens eget ansvar. Hvis afgørelsen
påklages, vil dette blive meddelt ansøger.
Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Husdyrgodkendelsesloven. Ønskes
afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter
afgørelsen er offentliggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige
administrative afgørelse foreligger.
Odsherred Kommune gør opmærksom på, at der i medfør af Offentlighedslovens § 77 er
mulighed for aktindsigt i sagen. Tidspunktet for eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales med
Odsherred Kommunes Miljøteam på e-mail miljoe@odsherred.dk eller ved at bestille tid på
kommunens hjemmeside: Du kan bestille tid her

Underretning
Orientering om denne afgørelse er sendt til følgende:
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•

Ansøger: Peter H. Stidsen, Kalundborgvej 37, 4540 Fårevejle

•

Naboer, parter og andre berørte inden for konsekvensområdet for lugt (168 meter)

LOV nr. 606 af 12.06.2013 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer.
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•

Miljøministeren: Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, mst@mst.dk

•

Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, Islands Brygge 67, 2300
København S, e-mail: seost@sst.dk

•

Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia
e-mail: mail@dkfisk.dk

•

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup
e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

•

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
e-mail: ae@ae.dk

•

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 12188, 1017 København K.
e-mail: fbr@fbr.dk

•

Det Økologiske råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N
e-mail: husdyr@ecocouncil.dk

•

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København
e-mail: dn@dn.dk

•

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten
e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

•

DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V
e-mail: natur@dof.dk

2.8

Relevant lovgivning m.v.

I dette afsnit gives en kort oversigt over love og bekendtgørelser m.v., der er særlig relevante
i forbindelse med miljøgodkendelse og tilladelser af husdyrbrug og udbringningsarealer.
Husdyrgodkendelsesloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (og tilhørende vejledning)
fastsætter rammerne for behandlingen af ansøgninger om miljøgodkendelse m.v. Dette angår
blandt andet hvilke forhold, kommunen skal vurdere, samt beskyttelsesniveauer for de
miljøpåvirkninger, der er fra husdyrbruget.
Idet ansøgningen er indsendt i november 2016, skal den afgøres efter dagældende
husdyrgodkendelseslov.
• Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
(husdyrgodkendelsesloven). Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13.05.2016.
På ansøgningstidspunktet var gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse BEK nr. 44 af
11.01.2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. Denne er efterfølgende
erstattet af:
• Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
(husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). Bek. nr. 211 af 28.02.2017.
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•

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug
(husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). Bek. nr. 916 af 23.06.2017.

Miljøstyrelsens digitale vejledning for ansøgninger indsendt før 01.08.2017.
• Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Digital vejledning,
tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside,
http://www2.mst.dk/Wiki/default.aspx?NS=husdyrvejledning
Husdyrgødningsbekendtgørelsen fastsætter generelle regler for indretningen af husdyrbrug og
anvendelse af husdyrgødning.
• Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
(husdyrgødningsbekendtgørelsen). Bek. nr. 865 af 23.06.2017.
Habitatdirektivet og habitatbekendtgørelsen fastsætter regler for beskyttelse af Natura 2000områder samt særligt sårbare arter.
• EF-direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og
planter (habitatdirektivet).
• Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen).
Bek. nr. 408 af 1. maj 2007.

34

Bilag 1 – Oversigtskort over anlæg
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Bilag 2 – Ansøgningsskema
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Bilag 3 – Kort over naturområder ved anlægget
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Bilag 4. kort over græsningsareal med dispensation

Område markeret med mørk rød er arealet hvortil der meddeles dispensation
Område markeret med lys rød, er kommuneplan-rammeområdet 11L3, der er udlagt til blandet
bolig og erhverv.
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Bilag 5. Kort over placering af mobile grisehytter

Kortet viser koterne på ejendommens marker. Det grønt skraveret område er en beskyttet eng,
jf. bilag 3. Mobile grisehytter (maksimalt 2 stk.) må opsættes på marken nærmest husdyrbrugets
bygninger og skal placeres hvor koten er mellem 7,5 og 12 (jf. vilkår 10 i denne tilladelse).
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