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Afgørelse om afslag på miljøansøgning om §16b tilladelse til
husdyrbruget på Strandbakken 1, 4736 Karrebæksminde
Kære Babberup Gammelgaard Anpartsselskab
Vi modtog den 30.december 2020 en miljøansøgning om ændring af
burægproduktion på Strandbakken 1 til en produktion af skrabeæg.
Lugtgenekriteriet til nærmeste samlede bebyggelse kan ikke blive
overholdt ved den ansøgte ændring og Næstved Kommune vil ikke
gøre brug af muligheden for at fravige lugtgenekriteriet i §33 i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Vi meddeler derfor afslag
på ansøgning om miljøtilladelse efter §16b i husdyrbrugloven
jævnfør §24 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Ansøgning om dispensation i miljøansøgning
KHL v/Inger Knude har på vegne af staldlejer GN Triova Aps ansøgt om
en dispensation efter §33 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, da
lugtgenekriteriet ikke kan blive overholdt.
Inger Knude har særlig lagt vægt og begrundet ansøgningen med at:
- Lugtniveauet bliver reduceret i stalden i forhold til nudrift.
- Der foretages ikke øvrige ændringer på ejendommen.
- Det konkrete antal fjerkræ reduceres pga. dyrevelfærdsregler.
- Buræg er under udfasning.
Vi har forholdt os til:
- Ansøgningsskema nr. 224046, version 3, den 1.7.2021
- Supplerende ansøgningsmateriale indsendt fra 30.12.2020 til
den 1.7.2021
- Redegørelse for dispensationsansøgning
- Mailkorrespondancer og høringssvar
- Supplerende høringssvar den 30.7.2021
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Baggrund for afslaget
Næstved Kommune har foretaget en konkret vurdering af betingelserne
i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §33, fordi der er ansøgt om
dispensation til at fravige lugtgenekriteriet til nærmeste samlede
bebyggelse. Vi vurderer, at betingelser for at fravige lugtgenekriteriet er
til stede.
Udkastet har været i høring og naboorientering hos parter, naboer og
omkringboende inden for lugtkonsekvensområdet på 235 meter. Vi har
på baggrund af flere bemærkninger om de nuværende lugt-, flue- og
støjgener fra husdyrbruget og gennemgået tidligere sagsakter på
husdyrbruget og klager over blandt andet lugt, støj og fluer. Et par
naboer har også gjort opmærksom på staldindretningen og nudriften på
husdyrbruget. Vi har på baggrund af bemærkningerne herom vurderet,
at der er behov for at tilpasse ansøgningen, så miljøansøgningen kan
overholde lugtgenekriteriet uden at der ansøges om dispensation og
oplyst jer, ansøger og ansøgers konsulent herom på mail den
22.4.2021. Først den 25.6.2021 får vi afklaret at i vil fastholde
ansøgningen. Den 1.7.2021 modtager vi en mindre tilpasset ansøgning
retur, som vi meddeler afgørelsen efter.
Geneafstanden er beregnet til 113,3 meter for den nærmeste samlede
bebyggelse. Den vægtede gennemsnitsafstand til samme område er
72,6 meter. Den nærmeste samlede bebyggelse er derfor placeret
kortere end geneafstanden. Nudriftens lugtniveau er beregnet til 8291
Odour Unit/s og den ansøgte drift er beregnet til 5283 Odour Unit/s. Det
ansøgte lugtniveau er lavere end den lovlige nudrift, men
geneafstandskravet kan end ikke med reduceret lugt overholde
afstandskravet til samlet bebyggelse uden at fravige lugtgenekriteriet.
Næstved Kommune har i forbindelse med ansøgningen også
konstateret, at der i en periode fra 2017-2019 har været indsat
skrabehøns i staldanlægget og der har været klager over lugtgener og
fluer i denne periode. På baggrund heraf, vurderer vi, at en ændring til
lovliggørelse af skrabeægproduktion på Strandbakken 1 ikke kan blive
tilladt, medmindre produktionen kan overholde det faste
lugtgenekriterie.
Vi har vurderet, at der efter nabobemærkningerne, igangværende
klager om både lugt, fluer og støj fra ventilation og gennemgang af
tidligere klager, samt den hidtidige lovlige produktion på husdyrbruget
ikke er grundlag for at fravige lugtgenekriteriet i miljøansøgningen. Da
ansøgers konsulent ikke har ønsket at tilpasse ansøgningen i
tilstrækkeligt omfang, vurderer vi, at lugtgenekriteriet i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §31 ikke kan blive overholdt.
Vi vurderer på baggrund af ovennævnte, at det ikke vil være muligt at
stille tilstrækkelige vilkår for at imødegå gener for de omkringboende,
både med hensyn til fluer og lugt. I jeres supplerende høringssvar fra
30.7.2021 er der kommet forslag om håndtering af gødning og andre

Side 2 af 3

forhold. Vi vurderer at flere af disse forslag vil være frivillige tiltag
primært til reduktion af ammoniak og vi ikke har hjemmel til at stille
vilkår hertil og de ikke vil reducere lugtpåvirkningen tilstrækkeligt for de
omkringboende. Der vil derfor fortsat være en væsentlig miljøpåvirkning
for såvidt angår lugt til nærmeste samlede bebyggelse og meddeler
derfor afslag på ansøgningen.
Offentliggørelse, hjemmel og klagevejledning
Afslaget bliver annonceret den 10.8.2021 på kommunens hjemmeside.
Afslaget vil desuden blive offentliggjort på hjemmesiden dma.mst.dk. I
kan søge på adressen under offentliggørelser.
Afslag på miljøtilladelsen er meddelt med hjemmel i §16b i
Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.– nr.
520 af 01.05.2019.
Afgørelsen kan inden 4 uger fra afgørelsens annoncering, dvs. senest
tirsdag den 7.9.2021 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagen er indgivet når den er tilgængelig for Næstved Kommune i
Klageportalen.
Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig
interesse i sagen, miljøministeren samt visse organisationer.
Klageberettigede er orienteret ved annonceringen, og kopi af
godkendelsen er sendt til organisationer og myndigheder.
Klagen skal fremsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via
den digitale klageportal, der kan findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk eller
www.borger.dk eller for virksomheder på www.virk.dk. Vejledning om
hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes også på
disse hjemmesider.
Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til
supportfunktionen på e-mail nh@naeveneshus.dk eller telefon 7240
5600.
Behandling af en klage ved Miljø- og Fødevareklagenævnet er pålagt et
gebyr. Gebyret tilbagebetales ved medhold.

Venlig hilsen
Jonas Christensen
Miljømedarbejder
Næstved Kommune

Kopi sendes til:
Ansøger/staldlejer GN Triova Aps, lr@triova.dk og gn@triova.dk
Ansøgers konsulent KHL v/Inger Knude, ika@khl.dk
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