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1. Indledning 
Næstved Kommune har modtaget ansøgning om ændring af husdyrproduktionen på Hæggerupvej 20, 4160 
Herlufmagle.  
 
Ansøgningen er indsendt af Max Jacobsen Miljørådgivning, på vegne af ejer og ansøger Tybjerggaard 
Breeding A/S, CVR nr. 41469633. Ansøgningen omfatter godkendelse efter § 16a, stk.2 i Lovbekendtgørelse 
om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520 af den 1.5.2019 (husdyrbrugsloven). 
 
Ansøger ønsker at opnå mere fleksibilitet, i forhold til det hidtil godkendte, ved at blive omfattet af reglerne, 
hvor det er produktionsareal, som afgør produktionens omfang i stedet for et bestemt antal producerede svin 
i et bestemt vægtinterval. Med en miljøgodkendelse efter produktionsareal vil det være de 
dyrevelfærdsmæssige regler, som har betydning for hvor mange svin, der kan blive produceret om året.  
 
Der bliver ikke etableret nye anlæg eller sker andre udvendige ændringer. 
 
Husdyrbruget på Hæggerupvej 20, 4160 Herlufmagle vil fortsat være indrettet til mere end 2.000 stipladser 
med slagtesvin (over 30kg) hvilket betyder, at det fortsat vil være et IE-husdyrbrug. For at leve op til krav om 
den bedst tilgængelige teknik (BAT), vil der være krav om, at der skal være ammoniakreducerende tiltag, det 
overholdes ved, at ansøger har etableret en luftrenser til at reducere ammoniak. 
 
Der vil også være krav om fortsat at anvende BAT for så vidt angår management, foder, vand og energi, da 
der er tale om et IE-husdyrbrug. Ved management forstås blandt andet krav om miljøledelse og 
beredskabsplan. 
 
Vi skal vurdere om ændringerne kan indebære væsentlig virkning på miljøet, herunder omgivelsernes 
sårbarhed og kvalitet. Udgangspunktet for den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er ansøgningens 
oplysninger, indsendt via husdyrgodkendelse.dk (skema 212.650), ansøgers miljøkonsekvensrapport, bilag 
hertil og supplerende materiale indsendt af ansøgers konsulent. 
 
Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering danner grundlag for de vilkår, vi meddeler i denne 
miljøgodkendelse. 
 

2. Den ansøgte husdyrproduktion 
2.1 Nudrift, 8-års drift og tidligere godkendelser 
I forbindelse med en ansøgning efter husdyrbrugloven skal kommunen vurdere etableringer, ændringer og 
udvidelser, der er godkendt, tilladt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år før kommunens 
afgørelse. 
  
Kommunens vurdering 
For otte år siden var der en lovlig ammekvægbesætning bestående af 15 småkalve (0-6 mdr.), tung race på 
dybstrøelse, 35 jersey småkalve (0-6 mdr.) på dybstrøelse, 95 kvier/stude (6 mdr. til kælvning), tung race i 
spaltegulvbokse og 200 jersey kvier/stude (6 mdr. til kælvning) på spaltegulvbokse. 
 
Ansøger har redegjort for de tilladte dyr i 8 års-driften ud fra Miljøstyrelsens anbefalinger for omregning fra 
antal dyr til et produktionsareal, da dette ikke tidligere har været fastlagt på ejendommen. Vi vurderer, at 
produktionsarealet svarer til det, man vil kunne forvente af en kvægproduktion med det hidtil tilladte antal 
kvæg. Ansøger har indtastet alle produktionsarealer med dybstrøelse, hvor kun en del af 8-års driften ville 
være indrettet med dybstrøelse. Da spaltegulvbokse har en større ammoniak- og lugtpåvirkning end kvæg 
på dybstrøelse, så vurderer vi, at den valgte gulvtype kan blive anvendt som den hidtil lovlige 8-års drift.  
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Den 5.august 2015 blev der meddelt miljøgodkendelse til at etablere en svinestald med 36.000 smågrise 
(7,1-31 kg), samt enten scenarie 1: 23.000 polte (31-65 kg) og 10.000 slagtesvin (31-115kg) eller scenarie 2: 
14.000 slagtesvin (31-115kg). 
Den 31.maj 2016 har vi accepteret ansøgers anmeldelse om ændring på husdyrbruget efter den 
dagældende anmeldeordning om ”skift i dyretype” for begge scenarier, hvor antallet af smågrise blev 
reduceret fra 36.000 smågrise (7,1-31kg) til 26.000 smågrise (7,1-31kg). Ud over denne ændring betød det 
for scenarie 1, at der kunne blive produceret 24.665 slagtesvin (31-65kg) og 10.500 slagtesvin (65-115kg). 
For scenarie 2 betød, at der kunne produceres 14.867 slagtesvin (31-115kg). 
 
Nudriften er indtastet som tre staldafsnit, hvor 1.200 m² er til smågrise i to-klimastald, 162 m² er til slagtesvin 
på 25-49% fast gulv og 3.777 m² er til flexgruppen slagtesvin og smågrise, hvilket vi vurderer har været 
anvendt i de ovennævnte hidtil tilladte scenarier. Ansøger har indtastet den lovlige nudrift til 5.139 m² 
produktionsareal. 

2.2 Ansøgte ændringer på husdyrbruget 
Ansøger har oplyst, at der ikke bliver etableret nye anlæg på husdyrbruget. Ændringerne sker inde i 
staldafsnittene og er indtastet i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk. Af ansøgningssystemet og 
ansøgers miljøkonsekvensrapport står, at ændringerne på ejendommen vil være at 48 stier af 1,6m x 2,18m, 
i alt 162 m², som er godkendt til polte/slagtesvin ændres, så de også kan blive brugt til smågrise. 
Miljøteknologien i dette staldafsnit er taget ud af ansøgningen. De øvrige staldafsnit forbliver uændrede. 
 
Kommunens vurdering 
Stald nr. 1 er opdelt i to staldafsnit med gulvtype 25-49% fast gulv til flexgruppen slagtesvin og smågrise på 
3.939 m² produktionsareal, hvor der vil blive anvendt en ammoniak- og lugtreducerende miljøteknologi fra en 
luftrenser i 3.777 m² af produktionsarealet og med en effekt på 35%. Staldafsnittet på 162 m² bliver anvendt 
som en ornesektion efter ansøgers oplysninger. Vi vurderer, at der ikke reelt er tale om en ornestation og det 
er korrekt, at det ansøgte produktionsareal kan blive anvendt til små orner og derfor være indsat som en 
flexgruppe med slagtesvin og smågrise. I Stald nr. 2, vil der fortsat være en uændret produktion af smågrise i 
to-klimastald, delvis spaltegulv og som udgør 1200 m². Der vil også fortsat være luftrensning i hele stalden. 
Vi stiller vilkår til produktionsareal, dyretype og gulvtype ud fra det ansøgte. I alle staldafsnit er BAT-
forudsætningen indsat som eksisterende staldafsnit med BAT-krav fastsat i eksisterende miljøgodkendelse. 
Dette vurderer vi er korrekt. Ansøger ønsker fleksibilitet ved at komme ind under regler, hvor det er 
produktionsarealet, som afgør omfanget af produktionen ud fra dyrevelfærdsmæssige krav. Vi vurderer, at 
den hidtil tilladte nudrift og de ansøgte ændringer på husdyrbruget, stemmer overens med det, der er blevet 
indtastet i ansøgningssystemet til beregning af ammoniak og lugtpåvirkning. 
 
Da der fortsat er over 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30kg), vil produktionen også fortsat være omfattet 
af særreglerne for IE-husdyrbrug. Vi vurderer, at husdyrbruget med de mindre tilpasninger i produktionen 
fortsat vil blive drevet teknisk og forureningsmæssigt adskilt fra andre husdyrbrug. Fra husdyrbruget er der 
etableret en cirka 1100 meter gyllerørledning, som kan lede gyllen til en gyllebeholder på en bygningsløs 
ejendom, Hæggerupvej 2M. Da der ikke er tale om en samlet ejendom, så vurderer vi, at gyllebeholderen på 
Hæggerupvej 2M ikke skal godkendes sammen med Hæggerupvej 20. Gyllebeholderen på Hæggerupvej 
2M,  er miljøgodkendt og gyllerørledningen har sin egen § 19-tilladelse. 
 
Medarbejdere på husdyrbruget skal have kendskab til miljøgodkendelsen og de vilkår, som er relevant for 
deres arbejdsgange. Vi stiller vilkår hertil.  
 
For at fastholde ovennævnte produktion, stiller vi følgende vilkår: 

- Produktionen skal være etableret som i nedenstående skema:  
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Staldafsnit Dyregruppe Produktionsareal Staldsystem 
Nr. 1 Ornesektion Flexgruppe: Smågrise og slagtesvin 162 m2 25-49 % fast gulv 
Nr. 1 Flexgruppe: Smågrise og slagtesvin 3.777 m2 25-49 % fast gulv 
Nr. 2 Klimastald Smågrise 1.200 m2 25-49 % fast gulv 

 
- Medarbejdere skal være orienteret om husdyrbruget miljøgodkendelse og være bekendt med vilkår, 

som er relevant for dem. 

2.3 Ammoniakreducerende tiltag (Bedst tilgængelige teknik, BAT)  
Herunder ses tabeller for den samlede BAT-beregning og resultat for ammoniakberegningen fra 
husdyrbruget ud fra de oplysninger, som ansøger har oplyst om den ansøgte drift. 
 
Tabel 1: Udsnit af BAT-beregningerne fra ansøgningssystemet, husdyrgodkendelse.dk 

 
 
 
Kommunens vurdering 
Vi har gennemgået BAT-emissionskravet for den hidtil godkendte produktion, som var 5.610 kg NH₃-N pr. år, 
hvor der på daværende tidspunkt var tale om en ny stald med skærpet BAT-krav. For det ansøgte er den 
faktiske emission fra husdyrbruget 5.591 kg NH₃-N pr. år, hvoraf 5.409 kg NH₃-N pr. år kommer fra staldene 
og 181 kg NH₃-N pr. år kommer fra gyllebeholderen. Emissionen fra gyllebeholderen er beregnet ud fra 
overfladearealet, som vi vurderer, at ansøger har indtastet korrekt til 453 m² og med en BAT-forudsætning 
som en eksisterende gyllebeholder. Se tabel 1. Det vil derfor også være en forudsætning, at 
gyllebeholderens overfladeareal højst udgør 453 m² for at leve op til BAT-kravet. Vi stiller vilkår hertil. 
Da der er en tidligere møddingplads og ensilageplads, som vil kunne blive anvendt til opbevaring af fast 
gødning, men som ikke indgår i ansøgningen, vurderer vi, at der er behov for at stille vilkår til, at der ikke må 
blive opbevaret fast husdyrgødning på husdyrbruget. 
 
Ansøger har i forbindelse med den hidtil godkendte produktion haft behov for at reducere 
ammoniakemissionen ned til BAT-kravet. I ansøgningen er der anvendt luftrensning kombineret med 
punktudsugning, som miljøteknologi med en ammoniakreducerende effekt på 35% i de to største staldafsnit, 
således at der bliver reduceret 35% af ammoniakemissionen fra 4.977 m² af staldens produktionsareal. Reelt 
vil der ikke ske nogen ændring af det, som allerede nu bliver reduceret, men det vil fortsat være et krav, at 
der er bliver anvendt en teknologi til reduktionen for at leve op til BAT. Der er ikke anvendt teknologier til at 
reducere ammoniakemissionen fra lager og vi vurderer, at den anvendte teknologi på staldanlægget er 
tilstrækkelig for at leve op til kravet om BAT for ammoniakemissionen. 
 
Luftrensningen kombineret med 10% punktudsug reducerer 2.746 kg NH₃-N pr. år for de to staldafsnit, hvor 
der er indsat luftrensning med punktudsug. Der er tale om et SKOV, Bio Flex-2-step anlæg, som er 
kombineret med punktudsugning. Det fremgår også af ansøgningen, at anlægget vil være i drift hele året. 
Forudsætningen for at kunne reducere 35% ammoniak med luftrenser kombineret med 10% punktudsug, er 
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at den ventilerede luft bliver ledt til luftrenseren under lejearealet fra de to stalde på samlet 4.977 m² 
produktionsareal. Vi stiller vilkår til, at luftrensning med punktudsug skal have en ammoniakreducerende 
effekt på minimum 35% fra de to stalde, hvor der er etableret punktudsug. 
 
På husdyrbruget vil der også være behov for reduktion af lugt ved brug af luftrenseren. Da lugt er den 
begrænsende faktor og der er tale om en luftrenser, som reducerer både ammoniak og lugt, så har vi 
foretaget en nærmere vurdering af luftrenser kombineret med punktudsug i afsnit 5.2 om miljøteknologi til 
reduktion af lugt. I ansøgningssystemet giver ammoniakberegningen anledning til en merdeposition på 107,7 
kg NH3-N/år, som skyldes, at der ikke er etableret punktudsug under ornesektionen. Da BAT-beregningen 
lever op til kravene, hvor BAT er fastsat i tidligere godkendelse i eksisterende stalde, så vurderer vi, at dette 
er tilstrækkeligt. Det er dog en forudsætning, at ammoniak skal reduceres med 35% ved brug af luftrenser 
kombineret med punktudsug ved at 10% af den ventilerede luft bliver ledt via. luftrenseren. Vi stiller vilkår 
hertil. 
 
For at fastholde ovennævnte produktion, stiller vi følgende vilkår: 
 

- Overfladearealet på ejendommens gyllebeholder må maksimalt være 453 m². 
 

- Der må ikke oplagres fast husdyrgødning på ejendommen. 
 

- Luftrenseren kombineret med punktudsug skal have en ammoniakreducerende effekt på 35% i de to 
største staldsektioner på 3.777 m² og 1.200 m² produktionsareal. 

 
 

3. Husdyrgødning 
3.1 Opbevaring og kapacitet af husdyrgødning 
Ansøger har i miljøkonsekvensrapporten udarbejdet en opgørelse over opbevaringskapaciteten for 
husdyrgødning på ejendommen og for den kapacitet, som der blive lejet for at have tilstrækkelig kapacitet i 
henhold til de almindelige regler. Den kan også ses i tabel 2 herunder: 
 
Tabel 2: Ansøgers beregning af opbevaringskapacitet 

 
 
Ansøger har også udarbejdet en opgørelse over den forventede produktion af svin og på baggrund deraf den 
forventede producerede gylle. Tabellen kan ses i ansøgers miljøkonsekvensrapport og i tabel 3 herunder: 
 
Tabel 3: Ansøgers oplysning og beregning over produceret gylle og opbevaringsbehov og kapacitet. 
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Kommunens vurdering 
Vi har registeret gyllebeholderen med en kapacitet på 1.800 m³ og gyllekanalerne med en kapacitet på 700 
m³. På Hæggerupvej 2M er der i 2018 etableret en gyllebeholder med en kapacitet på 5.740 m³, som bliver 
pumpet via en gyllerørledning fra Hæggerupvej 20. Ansøger har også oplyst, at der er kapacitet på 1.400 m³ 
fra Tybjergvej 17. Se tabel 2. Vi vurderer at denne kapacitet ikke kan blive indberegnet, da produktionen på 
Tybjergvej 17 selv har behov for denne kapacitet og endvidere har behov for at leje kapacitet hos tredjepart. 
 
Ansøger har beregnet en gødningsproduktion på 11.809 m², som er baseret på en smågriseproduktion, hvor 
der opfodres polte/slagtesvin, hvor poltene sælges ved 65 kg og slagtesvin med afgangsvægt omkring 113 
kg. Se tabel 3. Denne beregning af produktionen vurderer vi stemmer overens med den ansøgte produktion. 
Vi vurderer, at der vil kunne ske variationer af produktionssammensætningen, samt at der er tale om 
normtal. Der vil også blive udledt cirka 420 m² vand fra befæstede arealer, som ledes til ejendommens 
gyllebeholder. Det samlede behov for opbevaringskapacitet vurderer vi vil være omkring 9.200 m², baseret 
på normtal. Ud fra ejendommens kapacitet medregnet Hæggerupvej 2M, så vurderer vi, at der skal indgås 
en skriftlig aftale om yderligere kapacitet, for at leve op til kravene om tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Da 
kravet er omfattet af de gældende regler og skal opfyldes, når der sker ændringer i opbevaringskapaciteten 
på grund af enten ændring i produktion eller lagerkapaciteten, så vurderer vi, at det vil være et 
tilsynsanliggende at se dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Vi vurderer desuden, at der 
skal indgås en skriftlig aftale op leje af kapacitet på ejendomme, som ansøger selv ejer, for at sikre, at 
opbevaringskapaciteten lever op til de gældende regler herom. 
  
 
3.2 Drift og håndtering af gylle 
Ansøger har ikke beskrevet ændringer i driften og håndteringen af gylle. 
 
Kommunens vurdering 
I forbindelse med gylleudbringning skal påfyldning af gylle til vogn eller selvlæsser ske under opsyn. Hvis der 
anvendes gyllevogn, så vurderer vi, at den skal påfyldes på en støbt plads, hvor der er afløb til beholderen. 
Omrøring af gyllebeholderen skal ske umiddelbart før udkørsel. Vi stiller vilkår hertil. Der er faste regler for 
opbevaring og udbringning af gylle, samt flydelag og logbog. Vi vurderer, at disse regler er tilstrækkelige. 
Derudover er der krav om regelmæssig beholderkontrol. Da området er beliggende inden for et OSD-
område, vurderer vi at der er behov for at der bliver foretaget beholderkontrol hvert 5. år. Vi stiller derfor 
vilkår hertil. En del af den producerede gylle vil blive pumpet via. gyllerørledningen fra husdyrbruget til 
Hæggerupvej 2M. Dette vil også skulle ske under opsyn på Hæggerupvej 20.  
Da der er tale om et IE-husdyrbrug, så vil der være krav til beredskabsplan, egenkontrol i forbindelse med 
vedligeholdelse. Disse forhold fremgår af afsnit 9-11.  
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For at fastholde ovennævnte håndtering og drift af gylle, stiller vi følgende vilkår: 
 

- Gyllebeholderen skal have beholderkontrol mindst hvert 5 år. 
 

- Omrøring af gyllebeholder må tidligst påbegyndes umiddelbart før udkørsel. 
 

- Håndteringen af gylle skal altid foregå under opsyn og således, at spild undgås og under tilbørligt 
hensyn til omgivelserne. 
 

- Hvis der ikke anvendes selvlæssende gyllevogn med pumpetårn ved tømning af gyllebeholderne, 
skal der etableres en betonbefæstet læsseplads af en sådan størrelse, at spild ikke tilføres 
ubefæstede arealer. Læssepladsen skal have fald mod opsamlingsbrønd, hvorfra spild automatisk 
ledes videre til forbeholder eller gyllebeholder. Pladsen skal rengøres for spild af gødning 
umiddelbart efter udbringningsperioden er afsluttet. 

 
 

4. Plan- og landskabsforhold 
Ved ansøgninger, der indebærer opførelse af ny bebyggelse, skal der indgå en vurdering af om byggeriet er 
erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. 

4.1 Anlæg, pladser og siloer 
Ansøgers situationsplan hentet fra miljøkonsekvensrapporten. 
 
Kort 1: Kort over stald, lade, gyllebeholder og opbevaringsplads til døde dyr (D). 

 
 
Kommunens vurdering 
Der vil ikke blive etableret nye anlæg i forbindelse med ændringerne og vi vurderer derfor, at der ikke er 
behov for at vurdere hvorvidt det ansøgte er erhvervsmæssig nødvendigt. På husdyrbruget er der en 
tidligere kvægstald og lade, som nu begge anvendes som lade. På husdyrbruget er der ingen siloer, men der 
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er en foderlade i den sydlige ende af den stald fra 2017. Der er også to pladser, som tidligere har været 
anvendt til ensilage. Øst for de to ensilagepladser er der en vaskeplads, som tidligere har været anvendt 
som møddingplads. 
Der er etableret en asfalteret kørevej og større asfalterede områder rundt på ejendommen, hvor der er 
udlagt affaldsforbrændingsslagger under. Hele plads- og kørearealet er er blevet miljøgodkendt med vilkår 
efter miljøbeskyttelseslovens §33 den 20.12.2016. 
I forbindelse med miljøgodkendelsen til husdyrbruget fra 5.8.2015 blev der stillet vilkår om, at der skulle 
etableres en 3-rækket beplantning på staldens vestlige side. Vilkåret blev fastsat for at indpasse stalden i 
landskabet set fra vest mod øst og på grund af staldens størrelse. Tybjerg Skov ligger umiddelbart nord for 
stalden og der er ikke direkte indblik til ejendommen fra andre naboejendomme, men vi vurderer fortsat 
at den eksisterende beplantning i skel på ejendommens nordside skal bibeholdes, så indblik til 
ejendommen fra nord minimeres. Der bliver derfor fastholdt vilkår om at bibeholde læhegnet mod nord. 
Langs vestsiden er der blevet etableret beplantning i forbindelse med, at stalden blev bygget. Vi fastholder 
også vilkåret om, at der skal være en tre-rækket beplantning med hjemmehørende arter med træer og 
buske, for at sikre at den etablerede beplantning er tilstrækkelig. Vi vurderer, at vilkåret om at vedligeholde 
beplantningen skal videreføres til i denne miljøgodkendelse, da beplantningen fortsat kræver 
vedligeholdelse, hvis den skal få en afskærmende effekt inden for en årrække. 
 
For at fastholde krav til beplantningen, stiller vi følgende vilkår: 
 

- Der skal etableres en tre-rækket beplantning af hjemmehørende arter af buske og træer på den 
vestlige side af stalden.  
 

- Beplantningen på den vestlige side af stalden skal stedse vedligeholdes. 
 
- Beplantningen i læhegnet mod nord skal bibeholdes. 

 

4.2 Afstandskrav 
Ansøgers oplysninger 
 
 Afstand fra 

anlægget 
Afstandskrav 

jævnfør husdyrbrugloven 
Ikke almene vandforsyningsanlæg >25 meter 25 meter 
Almene vandforsyningsanlæg >50 meter 50 meter 
Vandløb (herunder dræn og søer) >15 meter 15 meter 
Offentlig vej og privat fællesvej >15 meter 15 meter 
Levnedsmiddelvirksomhed >25 meter 25 meter 
Beboelse på samme ejendom  >15 meter 15 meter 
Naboskel >30 meter 30 meter 
Nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt (Hæggerupvej 15) 270 meter 50 meter 
Nærmeste samlede bebyggelse (Smedebakken 79) 1.025 meter 50 meter 
Nærmeste byzone (Tybjerglille Bakker) 800 meter 50 meter 
 
Kommunens vurdering 
Der bliver ikke foretaget nogle anlægsmæssige ændringer med det ansøgte. Siden miljøgodkendelsen fra 
den 5. august 2015, som var grundlag for at kunne etablere den nye svinestald, er de faste afstandskrav ikke 
blevet ændret. Vi har gennemgået ansøgers oplysninger og vurderer, at de er angivet korrekt, bortset fra 
afstandskravet til naboskel mod nord, matrikel 1a, Hæggerupvej By, Tybjerg, hvor afstanden er 12 meter og 
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ansøger i skemaet har angivet 30 meter. I miljøgodkendelsen fra den 5.8.2015 blev der dispenseret for 
afstandskravet. 
 
Da stalden er etableret med den fornødne dispensation for afstandskravet til naboskel, vurderer vi, at der 
ikke er krav om, at det nu skal overholdes. Der er en ikke-almen vandforsyning placeret 25 meter fra stalden, 
som derved også overholder afstandskravet. I forbindelse med etablering af stalden i 2017 var der behov for 
omlægning af dræn. Der blev den 20.7.2016 meddelt nedsivningstilladelse fra tagvand fra stalden i faste rør 
til nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlægget ligger over 15 meter fra stalden. Afstandskravet til nærmeste 
byzone og nærmeste nabobeboelse på 50 meter bliver overholdt med god margin. De afstande, som 
vedrører lugtpåvirkning til visse typer bebyggelser, vil blive gennemgået i afsnit 5 om lugt. 
 

5. Lugt 

5.1 Nabopåvirkning med lugt 
Ansøger har kort beskrevet lugtpåvirkningen i miljøkonsekvensrapporten og har vurderet, at der bliver 
foretaget de nødvendige foranstaltninger. Resultaterne for det indtastede i ansøgningssystemet fremgår af 
tabel 4. 
 
Tabel 4: Lugtberegninger fra IT-ansøgningssystemet (www.husdyrgodkendelse.dk). Den vægtede gennemsnitsafstand svarer til 
afstanden målt fra et vægtet lugtcentrum af staldanlægget til den nærmeste ”kant” af nabobeboelse, byzone eller lokalplanlagte 
områder. Den vægtede gennemsnitsafstand er længere end den nærmeste målte afstand fra kant af stald- og/eller 
husdyrgødningsopbevaringsanlæg. 
 

 
 
Kommunens vurdering 
Vi har gennemgået bebyggelsestyperne ud fra de punkter som ansøger har indsat i ansøgningssystemet. 
Hæggerupvej 15 er nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt og derved omfattet af lugtgenekriteriet for 
nærmeste nabo. Nærmeste beboelse i samlet bebyggelse er Tingbakken 40. Tybjerg by er nærmeste 
byzone. Se tabel 4, som viser den vægtede gennemsnitsafstand og korrigerede geneafstand. Vi vurderer, at 
de er angivet korrekt. Af tabel 4 fremgår det, at Hæggerupvej 15 er den begrænsende faktor for 
lugtpåvirkning, for at lugt kan blive overholdt. Ansøger har haft behov for at reducere lugtpåvirkningen fra 
husdyrproduktionen for at overholde lugtgenekriteriet til nærmeste nabo. Se afsnit 5.2. 
 
Den generelle hygiejne i stalden er forudsætningen for at lugtgeneberegningerne. Derfor vurderer vi også, at 
der er behov for at stille vilkår til, at der skal opretholdes en god staldhygiejne og at hvis der opstår gener 

http://www.husdyrgodkendelse.dk/
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som Næstved kommune vurderer er væsentlige, så skal der foretages foranstaltninger, som reducerer 
lugtgenerne. Lugtkonsekvensområdet er beregnet til 1004 meter. 
 
For at fastholde lugtgenen kan blive overholdt, så stiller vi følgende vilkår: 
 

- Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes således at ejendommen ikke giver anledning 
til lugtgener, som efter Næstved Kommunes vurdering er til væsentlig gene for omgivelserne. Der 
skal således til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder tørhed af båsenes og 
foderarealernes bund, renholdelse for at hindre støv- og smudsbelægninger i stalden samt 
renholdelse af fodringssystem m.v. 
 

- Såfremt Næstved 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 at lugtgenerne formindskes. 
Foranstaltningerne skal aftales med Næstved Kommune. 

 

5.2 Miljøteknologi til reduktion af lugt 
Ansøgers oplysninger 
For at opfylde husdyrbruglovens lugtgenekrav er der i den eksisterende miljøgodkendelse fra 2015 stillet 
vilkår om, at der skal anvendes en lugtreducerende teknologi. 
 
Der er anvendt et luftrensningsanlæg fra SKOV med 10 % punktudsugning og BioFlex 2 filter. Dette 
luftrensningsanlæg anvendes på alle stalde undtagen ornesektionen med et produktionsareal på 162 m2. 
 
Luftrensningsanlægget er godkendt til at reducere lugtemissionen med 43 %, men da det er tilstrækkeligt at 
reducere lugtemissionen med 35 %, er det denne procentsats, ansøger har valgt at anvendt i IT-
ansøgningen. 
 
Kommunens beskrivelse 
Tabel 5: Ansøgt drift med angivelse af lugtpåvirkning og reduktionseffekt hentet fra ansøgningen husdyrgodkendelse.dk 
 

 
 
Kommunens vurdering 
Ansøger har oplyst, at der bliver anvendt luftrensningsanlæg i to-klimastalden og i det største staldafsnit af 
polte/slagtesvinestalden. Luftrensningsanlægget, SKOV A/S, Farm AirClean BIO Flex-2 er angivet, som det 
anvendte anlæg til reduktion af lugt. Det er indsat med en effekt på 35% i ansøgningssystemet, som vi 
vurderer, er den effekt, der er tilstrækkelig for at overholde lugtgenekriteriet til nærmeste nabo. Teknologien 
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biologisk luftrensning fremgår af Miljøstyrelsens teknologiliste. Den anvendes i kombination med 
punktudsug. Der fremgår det også, at eksisterende anlæg af typen BIO Flex-2 med punktudsug den 18. juni 
2021 af Miljøstyrelsen er blevet godkendt med en maksimal lugtreduktions effekt på 43% i svinestalde efter 
at være blevet revideret fra tidligere godkendelse. Den reviderede maksimale renseeffekt ved BIO Flex-2 
step på 43% ligger derfor fortsat over de 35 %, som der er behov for at rense for i denne miljøgodkendelse 
Vi vurderer derfor, at der reelt ikke vil ske ændringer i lugtniveauet for de ansøgte tilpasninger i produktionen 
og at brugen af teknologien fortsat er retvisende for den mængde lugt der bliver fjernet. 
 
For at fastholde effekten og sikre, at lugtgenekriteriet til nærmeste nabobeboelse bliver overholdt, stiller vi 
vilkår om, at der skal anvendes luftrensning kombineret med 10% punktudsug. Forudsætningerne for brug af 
punktudsug er, at der ventileres luft under lejearealet, som ledes gennem luftrenseren. Vi stiller vilkår hertil. 
Vi følger Miljøstyrelsens vilkårsforslag for at sikre tilstrækkelig effekt i forbindelse med drift og indretning af 
det biologiske luftrensningsanlæg. Det er vilkår om, at luften fra de to stalde skal ledes gennem luftrenseren 
og at luftrenseren skal være i drift hele året og at der skal være tryktabsmåler, som kan indikere ydelsen af 
ventileret luft og tidspunkt for rengøring af filtre. Vi stiller også vilkår til vedligeholdelse og egenkontrol. Vilkår 
om egenkontrol fremgår af afsnit 10. 
 
For at sikre, at det biologiske luftrensningsanlæg har en tilstrækkelig effekt til at reducere lugt og overholde 
luftgenekriteriet stiller vi følgende vilkår: 
 

- Der skal etableres punktudsug ved staldafsnit nr. 1 og nr. 2, (dog ikke ornesektionen på 162 m²), 
hvor punktudsugningen skal tilsluttes SKOV Farm AirClean BIO Flex-2-step luftrensningsanlæg. 

 
- Punktudsugningens udsugningsåbninger skal placeres under lejearealet, således at det vil medvirke 

til at luften under spaltegulvet strømmer mod punktudsugningen. 
 

- Luftrensningsanlægget skal forsynes med differenstrykmåler, vandmåler samt ledningsevne sensor.  
Ledningsevne sensoren skal være placeret i bundkar til filter 2. 
 

- Ventilationssystemet skal være dimensioneret til, at luftrensningsanlægget som minimum behandler 
de første 0-10 m³ pr. stiplads slagtesvin pr. time eller 0-4 m³ luft pr. stiplads smågris pr. time, som 
svarer til 10% af den maksimale dimensionerede ventilationskapacitet fra staldafsnit nr. 1 og 
staldafsnit nr. 2.  
 

- Luftrensningsanlægget skal være i drift året rundt med forbehold for mindre driftstop i forbindelse 
med rengøring, vedligehold og serviceeftersyn. 

 
- Luftrensningsanlæggets ledningsevne skal være indstillet i henhold til SKOVs anbefalinger og ikke 

overstige 6 mS/cm i bundkar ved filter 2. 
 

- Tryktabet over luftrensningsanlægget bør ikke overstige 40 pascal (Pa). 
 

- Luftrensningsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. 
Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget. 

 
 

6. Påvirkning af natur 
Natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet 
mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som 
særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning. Vi skal vurdere påvirkninger fra husdyrbruget til visse 
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naturtyper, habitatområder og dyrearter. Nogle naturområder og dyrearter er beskyttet mere mod påvirkning 
end andre. Vurdering er foretaget herunder.  
 

6.1 Udpegningsgrundlag for naturområder 
Ansøger har udpeget naturtyper på baggrund af de faste kriterier om, hvorvidt et naturområde indgår i 
grundlaget for Natura 2000-områder og i naturområder udenfor, herunder om der er tale om kategori 1- eller 
2-natur, eller kategori 3-natur. 
 
Ansøgers udpegninger fremgår af kort 2 og tabel 6 herunder. 
 
Kort 2: Ansøgers kort. Cirkel viser 1 km afgrænsning rundt om husdyrbruget. 
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Tabel 6: Ansøgers udpegning af naturpunkter hentet fra ansøgningen fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Kommunens vurdering 
Vi har gennemgået de udpegede naturpunkter. Ruhederne i de enkelte naturtyper og deres opland vurderer 
vi er angivet korrekt. Vi vurderer, at der er kumulativ effekt fra mindst to husdyrbrug i alle udpegninger inden 
for 1.000 meter radius, som er kategori 3-natur eller naturtyper beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. Der er 
en kumulativ effekt for den nærmeste kategori 1- og 2-natur. Disse kumulative effekter stammer fra 
forskellige husdyrbrug og har betydning for kravet til totaldeposition til kategori 1- og 2-natur. Se afsnit 6.3 
om påvirkning af naturområder. 

6.2 Påvirkning af Natura 2000 områder 
Kommunens vurdering 
For de Natura 2000-naturtyper, som ikke er kortlagt, skal vi vurdere den eventuelle påvirkning. Ud over søer 
drejer det sig om Klinter eller klipper ved kysten (1230), Forstrand og begyndende klitdannelser (2110), 
Hvide klitter og vandremiler (2120), Kystklitter med havtorn (2160), Kystklitter med gråris (2170), 
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Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter (8220) og Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter med 
pionerplantesamfund (8230).  
 
Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 163, ”Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose 
og Porsmose”, hvori Torpe Kanal, der ligger ca. 1 km syd for husdyrbruget, indgår. Natura 2000-området er 
udpeget som habitatområde H145 Holmegårds Mose, habitatområde H146 Rådmandshave, habitatområde 
H194 Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen, fuglebeskyttelsesområde F91 Holmegårds Mose og 
Porsmose og fuglebeskyttelsesområde F93 Tystrup-Bavelse Sø 
 
Torpe Kanal er ikke ammoniakfølsom. Vi vurderer, at det nærmeste ammoniakfølsomme naturområde ligger 
2,5 km sydøst for husdyrbruget.  Se kort 3. Det er et sammenhængende naturområde, som ligger i direkte 
tilknytning til Suså, kaldet Sønderskov Overdrev. Der er tale om en egeblandskov og et kalkoverdrev, som er 
ammoniakfølsom og omfattet af kategori 1-natur: Kalkoverdrev (typekode 6210) og egeblandskov (typekode 
9160), jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, litra D. Tålegrænserne for de to 
habitatnaturtyper er henholdsvis 15-25 kg N/ha/år og 10-20 kg/ N/ha/år. På kort 3 ses Natura 2000 området 
og afstanden fra staldanlægget på Hæggerupvej. Vi har foretaget en nærmere og konkret vurdering i 
henhold til afskæringskriterierne, som fremgår af vores vurdering af kategori 1-natur. 
 
Kort 3: Kort over Natura2000-område, nr.163 og nærmeste kategori 1- og 2-natur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.3 Påvirkning af naturområder 
Ansøgers konsulent har beskrevet og vurderet påvirkningen til visse naturområder i 
miljøkonsekvensrapporten. 

Nr.1 kalkoverdrev

Nr.2 Overdrev



16 

6.3.1 Kategori 1-natur 
Kommunens vurdering 
Vi vurderer at den nærmeste kategori 1-natur er et kalkoverdrev, typekode 6210, som ligger inden for Natura 
2000-området og derfor er en ammoniakfølsom naturtype. Se kort 3. De små tilpasninger, som vil blive 
foretaget på Hæggerupvej 20, bidrager til en samlet merdeposition på cirka 108 kg N/år, se tabel 6. Der 
kommer ingen merdeposition til nærmeste kategori 1-natur fra husdyrbruget, hvilket stemmer overens med 
de mindre ændringer, som sker på husdyrbruget og på grund af afstanden til nærmeste kategori 1-natur. 
Vi vurderer, at der ligget ét husdyrbrug over 5.000 kg NH3-N/år inden for 2.500 meter, som skal indgå med 
kumulativ effekt og derfor skærpes beskyttelsesniveauet fra 0,7 kg N/ha/år til 0,4 kg N/ha/år til denne 
kategori 1-naturtype. Helt konkret vurderer vi, at det kumulative husdyrbrug er en kvægejendom, som ligger 
omkring 2.300 meter nordvest for naturtypen og vi vurderer at den årligt afgiver omkring 5.900 kg N/år. De to 
husdyrbrug er sammenlignelige med hensyn til afstand og ammoniakemission og det kumulative husdyrbrug 
medvirker til omkring 0,1 kg N/ha/år totaldeposition til den nærmeste kategori 1-natur.  
Totaldepositionen fra Hæggerupvej 20 og det kumulative husdyrbrug ligger under beskyttelsesniveauet på 
0,4 kg N/ha/år. Kravet om total ammoniak til nærmeste kategori 1-natur overholdt. 

6.3.2 Kategori 2-natur 
Kommunens vurdering 
De beskyttede naturtyper, som er ammoniakfølsomme, men som ligger uden for Natura2000-områder vil 
typisk være højmoser, lobeliesøer, visse heder og overdrev, som samtidig er beskyttet efter 
naturbeskyttelsesloven. Disse naturtyper må højst modtage 1,0 kg N/ha/år i totaldeposition. 
 
Vi vurderer, at ansøgers udpegning af nærmeste registrerede kategori 2-natur, som er et overdrev (nr. 2, 
overdrev, se tabel 6), er udpeget korrekt. Overdrevet er over 2,5 hektar og derfor omfattet af kategori 2-
natur. Det ligger desuden i direkte tilknytning til Søgård sø og et større moseområde. Det er beliggende cirka 
4,7 km sydvest for staldanlægget, se kort 3. 
Husdyrbruget bidrager ikke med totaldeposition af ammoniak til naturtypen og vi vurderer derfor, at der ikke 
sker en væsentlig påvirkning af kategori 2-naturområdet. Derfor vurderer vi, at beskyttelsesniveauet på 1,0 
kg N/ha/år bliver overholdt. 

6.3.3 Kategori 3-natur 
Kommunens vurdering 
Naturområder omfattet af udpegning som kategori 3-natur er heder, moser eller overdrev omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 eller som er ammoniakfølsom skov, men som ikke samtidig er kategori 1- eller 
2-natur. 
Vi har gennemgået ansøgers udpegninger af kategori 3-natur, se tabel 6 og kort 2. Vi vurderer, at ansøgers 
udpegning af kategori 3-natur, angivet i tabel 6, nr. 3, nr. 4, nr. 5 og nr. 6 er udpeget korrekt. Disse områder 
modtager en totaldeposition på højst 0,8 kg N/ha/år og modtager ingen merdeposition. Beskyttelsesniveauet 
for kategori 3-natur kan ikke kræves reduceret til under 1,0 kg N/ha/år i merdeposition. Da totaldepositionen i 
sig selv ligger under 1,0 kg/ha/år, så vurderer vi, at der ikke er behov for at foretage en yderligere konkret 
vurdering. 

6.3.4 Øvrige naturtyper 
Kommunens vurdering 
Ansøger har udpeget fire § 3-beskyttede søer inden for 400 meter af husdyrbruget. De er angivet som 
kategori 3-natur ifølge ansøgningssystemet, men er reelt ikke omfattet heraf. De er indtastet som nr. 7, nr. 8, 
nr. 9 og nr. 10. Der sker ingen merdeposition ved den ansøgte ændring, men vandhul nr. 7 på kort 3 
modtager en totaldeposition på 4,7 kg N/ha/år. Vandhullet er blevet oprenset og gjort lysåbent inden for de 
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seneste par år. Alle vandhullerne er over 100 m2 og derved beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, hvilket i 
sig selv sætter grænser for, hvad der må foretages af ændringer i vandhullet. Der var vilkår i den hidtil 
gældende miljøgodkendelse om vandhullerne. Det var vilkår om, at der ikke måtte udsættes ænder, fisk, 
krebs eller fodres ænder i vandhullerne. Dette gælder fortsat, da disse aktiviteter vil medføre en 
tilstandsændring, som vil kræve en dispensation efter naturbeskyttelsesloven. 

6.4 Bilag IV-arter og øvrige sårbare arter 
Kommunens vurdering 
Vi har i den tidligere miljøgodkendelse foretaget vurderinger af bilag IV-arter og øvrige sårbare arter i 
forbindelse med, at der skulle etableres en stald i 2015. Der er foretaget besigtigelse af alle naturområderne; 
enten i forbindelse med kommunens generelle § 3-registrering eller ved registreringer af Bilag IV-padder i 
forbindelse med husdyrgodkendelsessager. Lokaliteterne 7-11 er besigtiget i april 2015. Der er stor 
sandsynlighed for at der findes Springfrø, Stor Vandsalamander og Spidssnudet Frø. De øvrige 
registreringer er baseret på tidligere besigtigelser eller øvrige § 3-registeringer. Se tabel 7 og kort 23. 
 

Lokalitet Habitat-natur Bilag IV-arter Merbelastning 
kg N/Ha/år 

3, overdrev/mose delvist 7230, rigkær Potentielt: Spidssnudet Frø 0,0 
7, vandhul nej ikke levested 0,1 
8, vandhul Potentielt: Springfrø, stor vandsalamander 0,0 
9, vandhul Springfrø, potentielt: stor vandsalamander 0,0 
10, vandhul Potentielt: Stor vandsalamander 0,0 
11, vandhul 

3150, næringsrig sø med 
flydebladsvegetation 

Springfrø 0,0 
Tabel 7. Registrerede naturværdier omkring anlægget på Hæggerupvej 20 samt udregnede merbelastninger på udvalgte lokaliteter. 
 
Omkring anlægget kan der findes Bilag IV-padderne Springfrø, Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander. 
Ved besigtigelse i 2015 blev der dels registreret aktuel forekomst samt tillige, om vandhuller og andre 
naturområder er potentielle levesteder for Bilag IV-padder. 
 
I vurderingen af, hvorvidt et givent vandhul er et potentielt levested for en eller flere Bilag IV-padder har vi 
vurderet om lokaliteterne ud fra forskellige levestedsparametre. Det drejer sig primært om: 

 er vandhullet helt eller delvist lysåbent, dvs. kan vandet blive opvarmet 
 forekommer der lavvandede partier 
 er det massivt eutrofieret 
 forekommer der (tegn på) andefodring, -udsætning eller fisk 
 er bilag IV-arten udbredt i området 
 er der raste-/forurageringsområder i nærheden 
 indgår vandhullet i et netværk af levesteder, og er der mulighed for vandring/spredning mellem disse 
 forekommer der levende hegn og naturarealer i øvrige omkring vandhullet 

 
Springfrø er udbredt på Sydsjælland og specielt i områder nær løvskov. I skovrige områder med mange 
vandhuller eller oversvømmelser kan den optræde endog meget talrigt. Springfrø opholder sig i skov og 
beplantninger uden for yngletiden.  
Stor Vandsalamander er almindelig i det sydøstlige Danmark i vandhuller og formodes at findes i op mod 
halvdelen af vandhullerne i kommunen. Især i vandhuller med bedst vandkvalitet og uden fisk vil 
sandsynligheden være størst. Arten opholder sig efter yngleperioden forsat lige omkring vandhullet eller 2-
300 meter derfra.  
Spidssnudet Frø er ikke i samme grad som Springfrø knyttet til egentlige vandhuller, men foretrækker i langt 
højere grad oversvømmede partier i moser og på enge (fladvand). Uden for ynglesæsonen lever 
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Spidssnudet Frø i enge, moser og udyrkede fugtige arealer. Det er en art, der kræver høj naturkvalitet på 
såvel yngle- som rastelokaliteter.   
 
Ansøger har i forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2015 haft vilkår til at oprense lokalitet 7 og lokalitet 11 
samt vilkår om at gøre vandhullet på lokalitet 7 mere lysåbent. Vilkårene var sat af hensyn til bilag IV-
padderne. Ansøger har gennemført tiltagene. Den ansøgte ændring medfører ikke øget deposition i 
vandhullerne med forekomst af padder, og vi vurderer derfor ikke, at der sker en tilstandsændring af 
vandhullerne og dermed heller ikke en påvirkning af yngle- og rasteområder for padderne. 
 
Udover disse Bilag IV-padder findes med stor sandsynlighed en række flagermus-arter i området. De 
almindeligste og mest sandsynlige arter i Næstved Kommune er vandflagermus, brunflagermus, langøret 
flagermus, sydflagermus og dværgflagermus. Der vil ikke blive foretaget egentlig visuelle ændringer eller 
fældning af træer, som ændrer flagermusenes yngle- og levesteder. Vi vurderer derfor ikke, at eventuelle 
flagermus vil blive påvirket af ændringerne på husdyrbruget. Endelig kan markfirben på egnet levesteder, 
som er lysåbne skrænter med grus og sandsubstrat, forekomme i hele kommunen. Det ansøgte påvirker ikke 
sådanne steder og påvirker dermed ikke yngle- og levesteder for markfirben. 

 

7. Forureningsbegrænsende foranstaltninger 

7.1 Transport 
Kommunens vurdering 
Ansøger har i miljøkonsekvensrapporten beskrevet, at der ikke bliver forventet flere transporter end den 
nuværende nudrift, som er angivet til cirka 850. Vi vurderer, at antallet vil være i omegnen af 8-900 
transporter og derfor vurderer vi, at det stemmer overens med hvad man kan forvente fra det ansøgte og 
eksisterende husdyrbrug. Det svarer til 2-3 transporter dagligt, hvoraf vi forventer, at omkring halvdelen vil 
være i kortere og intensive perioder. 
Hæggerupvej 20 er en blind vej. Ejendommen har tre ind/udkørsler, som vi vurderer, ikke vil påvirke naboer 
negativt, uanset hvilken ind/udkørsel der køres af. Den ene indkørsel er dog adgang ind til beboelsen og det 
ældre gårdanlæg, som vi vurderer, ikke vil være relevant at anvende til ud- og indkørsel. Indkørslen nærmest 
stalden er bred og asfalteret, som en stor plads og der er god afstand til naboer. 
Transporter skal så vidt muligt foregå på hverdage indenfor tidsrummet kl. 7.00-18.00. Vi vurderer, at der i de 
fleste tilfælde kan blive planlagt kørsel, så det kan overholdes. Vi vurderer dog, at der i intensive perioder i 
forbindelse med høst kan blive kørt i weekender og udenfor tidsrummet. Afhentning af døde dyr og affald, 
vurderer vi også kan forekomme udenfor hverdage i tidsrummet 7-18, men det vil være i begrænset omfang. 
Vi vurderer, at det ikke vil give væsentlige gener for de omkringboende på Hæggerupvej. 
 
Vi stiller vilkår til følgende: 

- Transport til og fra ejendommen skal så vidt muligt foretages på hverdage mandag til fredag fra kl. 
7.00 - 18.00 

 

7.2 Støj, støv og rystelser 
Kommunens vurdering 
Ved vurdering af støj fra husdyrbruget, skal vi vurdere støj fra de faste tekniske installationer, herunder 
kompressorer, pumper og interne transporter. Støj i forbindelse med markdriften er ikke omfattet, men der 
skal naturligvis, så vidt muligt vises hensyn ved kørsel forbi naboer og tomgangskørsel skal undgås. Vi 
vurderer, at tomgangskørsel kan forekomme i forbindelse med omrøring af gylle i gyllebeholderen, hvis det 
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sker med traktor. Det vil dog ske i god afstand til naboer og i begrænset omfang jævnfør ansøgers 
oplysninger. 
Foderblanding kan give anledning til støj og støv, men da det sker indendørs i den ene ende af stalden, 
vurderer vi, at det vil være meget begrænset. Vi vurderer dog at porten skal holdes lukket, når der bliver 
blandet foder i foderrummet og stiller vilkår hertil. Generelt vurderer vi at drift af ejendommen ikke må 
medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Da der er tale om et IE-husdyrbrug, så er 
staldanlægget omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §48 om støvpåvirkning. IE-husdyrbrug skal 
enten reducerer støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlægget 
eller behandle afgangsluften fra staldanlægget ved hjælp af et luftrensningssystem. 
 
Ventilationsanlægget vil køre året rundt af hensyn til luftrenseren, som skal reducere lugt- og 
ammoniakpåvirkning fra stalden, samt ventilationsbehov for svinene i stalden. Det kræver at 
ventilationsanlægget jævnligt tilses og ventilatorer udskiftes hvis der er behov for det. Generelt vurderer vi, at 
husdyrbruget skal overholde de vejledende støjgrænser og vi stiller vilkår hertil. Det betyder også, at vi har 
mulighed for at vurdere om der kan være behov for tiltag på baggrund af begrundede klager over støj. Da 
der ikke sker en egentlig ændring med denne miljøgodkendelse og vi ikke har modtaget klager over støj eller 
rystelser, vurderer vi, at der ikke er behov for yderligere vilkår. 
 
Der vil blive stillet vilkår om at,  

- Husdyrbrugets samlede støjbidrag til omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved 
nabobeboelsen, indtil 15 meter fra beboelsen ved beboelsens udendørs opholdsarealer: 
 
Periode   Referencetidsrum  Værdi dB (A) 
Mandag – fredag kl. 7-18  8 timer   55 
Lørdag kl. 7-14  7 timer   55 
Lørdag kl. 14-18   4 timer  45 
Søn- og helligdag kl. 7-18  8 timer   45 
Alle dage kl. 18-22   1 time   45 
Alle dage kl. 22-7   ½ time   40 

 
Støjbidraget måles som det ækvivalente, konstante og korrigerede støjniveau i dB(A). 
Spidsværdierne af støjniveauet må om natten kl. 22-07 ikke overstige 55 dB(A). 
Støjgrænseværdierne omfatter kun støj fra faste tekniske installationer. 
 

- Hvis vi vurderer, at der er behov for det, f.eks. ved begrundede klager over støj, skal virksomheden 
for egen regning dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Dokumentationen skal være i form af 
en akkrediteret/certificeret støjmåling eller beregning, som overholder Miljøstyrelsens vejledninger 
på området og udføres som efter retningslinjerne: – Miljømåling, ekstern støj. En sådan 
dokumentation kan højest kræves 1 gang årligt. Eventuelle måle- eller beregningspunkter skal inden 
udførslen aftales med tilsynsmyndigheden. 
 

- Der må ikke forekomme unødig tomgangskørsel på ejendommen. 
 

- Ventilationsanlægget skal jævnligt efterses, og defekte/støjende ventilatorer skal straks udbedres. 
 

- I staldbygningen skal porten ud mod Hæggerupvej holdes lukket, når der foregår støjende aktiviteter 
i den sydlige ende af bygningen. 

 
- Drift af ejendommen ikke må medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. 
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7.3 Lys 
Kommunens vurdering 
Vi vurderer, at eventuel pladsbelysning kun må anvendes i det omfang, hvor der er behov for belysning. Ved 
opsætning af udendørs lys, skal der anvendes et diffust lys, som peger ned mod pladsen, der skal oplyses. 
Det vurderer vi er tilstrækkeligt for at sikre naboer mod unødige gener. Der skal også anvendes 
energibesparende belysning. Ansøger har beskrevet, at der anvendes orienteringslys over ind- og udgang, 
hvilket vi vurderer ligger inden for hvad man kan forvente. Da husdyrbruget er et IE-brug, så vil belysning 
være omfattet af kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §47, som vedrører energieffektivitet, samt 
dokumentation for udskiftning af belysning. IE-husdyrbrug er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning,  
Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningssystem eller belysningsanlæg. IE-
husdyrbrugene skal opbevare fakturaer for gennemførte udskiftninger, i fem år og kunne forevise fakturaerne 
på forlangende i forbindelse med tilsyn. 
 
 
Vi stiller følgende vilkår til lys: 
 

- Udendørs pladsbelysning skal begrænses, så det giver mindst påvirkning til naboer og 
omkringboende ved for eksempel, at det kun anvendes til direkte belysning, når der er behov i 
forbindelse med driften. 

 
- Husdyrbruget må ikke medføre lysgener uden for ejendommens areal. Hvis der opstår væsentlige 

lysgener, skal der foretages tiltag til nedbringelse af genen. 
 

7.4 Skadedyr, fluer og rotter 
Kommunens vurdering 
For at undgå tilhold af rotter og fluer er det vigtig, at ejendommen holdes i en renlig og ryddelig stand. Det 
gælder for eksempel, at eventuelt udendørs foderspild skal fjernes dagligt og der skal opretholdes en god 
staldhygiejne.  
En god staldhygiejne vil reducere antallet af fluer nær stalden samt inde i stalden. Der er også retningslinjer 
for svinestalde om effektiv fluebekæmpelse, som vi vurderer skal anvendes på husdyrbruget. Vi stiller vilkår 
hertil. 
Hvis der konstateres rotter på ejendommen, har man pligt til at indberette det til kommunen, som vil sørge 
for, at der foretages bekæmpelse på ejendommen. På ejendommen vil foder blive opbevaret indendørs og 
generelt er der tale om en ejendom med et nyere staldanlæg til svin og derfor vurderer vi, at der ikke er 
behov for yderligere tiltag end almindelig bekæmpelse og renholdelse af ejendommen. 
 
Vi stiller følgende vilkår: 
 

- Husdyrbruget skal foretage en effektiv fluebekæmpelse, der som minimum er i overensstemmelse 
med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Århus Universitet. 

- Hele ejendommen og dens omgivelser skal holdes i en renlig og ryddelig stand og opbevaring af 
foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). 

- Eventuelt spild af foder udendørs skal fjernes dagligt. 
 

7.5 Opbevaring af døde dyr 
Kommunens vurdering 
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Døde dyr fra husdyrbruget bliver lagt på spalter og overdækket nær gyllebeholderen, inden de bliver afhentet 
af DAKA, se kort 1, punkt D. Døde smågrise bliver midlertidig blive lagt i affaldscontainere inden de bliver 
flyttet til pladsen. For at undgå, at døde dyr bliver opbevaret ude foran stalden indtil afhentning og for, at de 
ikke ligger helt ud til vejen, stiller vi vilkår til, at de skal opbevares på en fast plads placeret inden for 15 
meter af gyllebeholderen, som ansøgt. Døde dyr kan dog midlertidigt opbevares i affaldscontainere nær 
stalden, men skal i løbet af dagen flyttes hen til afhentningspladsen.  
 
Vi stiller følgende vilkår til opbevaringsplads til døde dyr: 
 

- Døde dyr skal opbevares på en plads inden for 15 meter fra gyllebeholderen. 
 

7.6 Affaldsproduktion 
Kommunens vurdering 
Der er tale om et IE-husdyrbrug, som derfor særligt skal forholde sig til affaldsmængder, typer og følge 
affaldshierakiet i miljøbeskyttelseslovens §6b. Det er for eksempel først at forebygge mængder og typer 
affald, dernæst at forberede affald med henblik på genbrug, genanvendelse, anden nyttiggørelse og sidst 
bortskaffelse. Da der er tale om en svineproduktion uden en egentlig større markdrift fra ejendommen, så 
vurderer vi, at mængderne af affald er ensartede over året. Ansøger har oplyst, at der ikke bliver opbevaret 
spildolie, pesticider eller øvrige kemikalier på ejendommen. Vi vurderer derfor, at de primære affaldstyper vil 
være fra forskellige typer emballager (pap, plast), jern og enkelte typer farligt affald (medicinaffald, 
medicinrester, spraydåser). Der vil over tid også være behov for udskiftning af ventilatorer, elektroniske 
komponenter med mere, som dog vil være i begrænset omfang. Det kan også være poser fra sækkevarer, 
som skal sorteres fra andre typer. Vi vurderer, at de faste regler for sortering af affaldsfraktioner og 
bortskaffelse i affaldsbekendtgørelsen og Næstved Kommunes regulativ for erhvervsaffald er tilstrækkelige. 
Vi vurderer dog, at der er behov for, at affald jævnligt bliver bortskaffet, så der ikke opstår egentlige områder 
på ejendommen, hvor der bliver ophobet affald. Hyppigheden for bortskaffelse afhænger af mængderne og 
typen. Vi stiller vilkår til, at affald jævnligt bortskaffes. Dokumentation for afhentning af affald eller 
affaldsordning, afhentning af olie, pesticider og døde dyr fremgår af vilkår under afsnit om egenkontrol. 
 
For at sikre, at der ikke bliver oplagret større mængder affald på husdyrbruget, stiller vi følgende vilkår: 
 

- Affald skal jævnligt bortskaffes fra ejendommen. 
 

7.7 Kemikalier (Jord, grundvand og overfladevand) 
Kommunens vurdering 
Når der er tale om et IE-husdyrbrug, så skal den driftsansvarlige særligt forsøge at medvirke til at erstatte 
særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller mindre betænkelige stoffer. Det vil 
også være at have fokus på begrænsning af anvendelse, fremstilling eller frigivelse af relevante farlige 
stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen med henblik på at undgå risiko for forurening af jord og 
grundvand på husdyrbruget. Ved farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering 
af stoffer og blandinger. Da der på husdyrbruget ikke blive anvendt pesticider eller opbevaret kemikalier, 
vurderer vi, at der ikke er behov for, at ansøger redegør yderligere herfor. 
For at give mulighed for, at der kan ske opbevaring af pesticider og kemikalier på ejendommen, stiller vi 
vilkår til håndtering og opbevaring af disse. Det gælder også, hvis der på et senere tidspunkt er behov for at 
anvende en tank til påfyldning af diesel, som skal ske fra en plads med fast og tæt bund eller på et underlag, 
hvorfra der er afløb til olie/benzinudskiller. Derved kan eventuelt spild opsamles, og der forekommer ikke 
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risiko for forurening af jord, overfladevand eller undergrund. Tanken skal opstilles med god afstand til 
tagnedløb, og placeres hvor der ikke er risiko for, at den bliver påkørt. 
 
For at forebygge forurening af jord og grundvand, bliver der stillet vilkår om at,  
 

- Tanke til opbevaring af dieselolie skal være placeret på fast og tæt bund, og med god af stand til 
afløb til dræn. 
 

- Tankning af diesel skal ske fra en plads med fast og tæt bund eller på et underlag hvorfra der er 
afløb til olie/benzinudskiller.  

 
- Pesticider og øvrige kemikalier skal opbevares miljømæssigt forsvarligt, dvs. på et fast og tæt 

underlag, uden afløb i nærheden, og således at indholdet af den største beholder kan tilbageholdes 
og opsamles. 

 

7.8 Spildevand 
Kommunens vurdering 
Næstved Kommune vurderer, at vaskevand fra stalden, bortledes miljømæssigt forsvarligt og i henhold til 
husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vaskevand fra nedvask af staldene er indeholdt i normtallene for 
gylleproduktion og påvirker dermed ikke opbevaringskapaciteten yderligere. 
 
Da husdyrbruget er et IE-husdyrbrug skal kommunen stille krav om indretning af husdyrbruget, så de 
forurenede områder uden om staldanlægget samt husdyrgødningsopbevaringsanlæggene, begrænses med 
henblik på at reducere produktion af spildevand. Det er blandt andet derfor der er stillet vilkår om, at der skal 
etableres en betonbefæstet læsseplads med mulighed for opsamling af spild, hvis der ikke anvendes 
selvlæssende gyllevogn eller lastbil. For at begrænse forurening fra udledt vand ved vask af gyllevogne og 
svinetransporter, vurderer vi, at der skal stilles vilkår til at vask af gyllevogne eller svinetransportvogne, skal 
ske på en betonbefæstet plads med opsamling af spildevandet. 
 
Afblødning af polte eller slagtesvin skal ligeledes ske, så der ikke opstår risiko for uhygiejniske forhold eller 
risiko for forurening af nærliggende vandmiljø, jord eller undergrund og med god afstand til afløb. Det 
betyder, at hvis der sker udenfor, så skal det ske, så væske, herunder blod opsamles og pladsen spules og 
bliver afledt til opsamlingsbeholder. 
 
Forhold vedrørende afledning af spildevand fra eventuelt toilet og håndvask i stalden samt afledning af 
tagvand fra driftsbygninger er ikke omfattet af denne miljøgodkendelse. Ansøger er selv ansvarlig for at 
udledningen er lovlig. Det gælder også for udledning af overfladevand fra asfalterede områder og tagvand. 
Næstved Kommune har i 2016 meddelt en tilladelse til nedsivning af tagvand fra svinestalden. Vilkårene i 
tilladelsen fra 2016 gælder fortsat, medmindre der bliver meddelt en anden tilladelse som erstatter, 
nedsivningstilladelsen. 
 
For at begrænse forurening fra spildevand, bliver der stillet vilkår om, at 
 

- Tagnedløb skal sikres, så det ikke kan medføre indsivning af forurenende stoffer til grundvandet eller 
jorden.  

 
- Vask af gyllevogn/lastbil eller svinetransportvogne må kun ske fra en betonbefæstet vaskeplads af 

en sådan størrelse, at vaskevandet ikke tilføres ubefæstede arealer. 
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- Vaskepladsen skal have fald mod opsamlingsbrønd, hvorfra spildevandet automatisk ledes videre til 
forbeholder eller gyllebeholder. Pladsen skal rengøres for gødningsrester umiddelbart efter brug. 
Ved eventuel afblødning af døde dyr skal det sikres, at der ikke opstår risiko for forurening via. afløb 
eller risiko for direkte udledning til miljøet.  

 
 

8. Management, driftsforstyrrelser og uheld 
Kommunens beskrivelse 
Det er et krav på IE-husdyrbrug, at der skal udarbejdes et miljøledelsessystem jævnfør 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 42. Miljøledelsessystemet skal sikre fortsat implementering af BAT 
samt skabe fokus på virksomhedens miljøforhold. Der er desuden et krav om, at husdyrbruget årligt skal 
sende dokumentation for, at der er indført et miljøledelsessystem til kommunen. Miljøledelsessystemet og 
tilhørende dokumentation vil blive gennemgået i forbindelse med administrative og fysiske tilsyn. 
 
Kommunens vurdering 
Vi vurderer, at overbrusning og rengøring som oplyst i ansøgningen er med til at sikre dyrevelfærd, 
begrænsning af støvgener samt implementering af BAT på husdyrbruget. Overbrusning medvirker til at 
dyrene i varme perioder ikke afsætter gødningen på det faste gulv og dermed er overbrusningen også med 
til at begrænse lugten fra stalden. Der bliver anvendt teknologi til reduktion af ammoniak og lugt for at leve 
op til BAT-kravet. Der er tale om en større svineproduktion, hvor vi vurderer, at det er nødvendigt at have en 
fast og ensartet daglig drift, som er tilrettelagt efter retningslinjerne for ”Godt landmandskab”, hvor der er 
fokus på f.eks. korrekt affaldshåndtering, rengøring i og omkring ejendommen, uddannelse af medarbejdere 
m.v. Disse retningslinjer vurderer Næstved Kommune som værende BAT. Det vil desuden være et krav, at 
der bliver udarbejdet et miljøledelsessystem. Miljøledelse indebærer både, at der skal udarbejdes konkrete 
mål og handlingsplan hertil, samt at der skal udarbejdes oplæringsmateriale. Derfor stiller vi ikke vilkår hertil. 
 
Der er i det ansøgte redegjort for forebyggelse af uheld. Da husdyrbruget er et IE-husdyrbrug skal der 
jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §44 og §45 udarbejdes en beredskabsplan for at minimere 
risikoen for miljøet ved eventuelle uheld og driftsforstyrrelser. Vi vurderer, at planens synlighed er 
medvirkende til at skabe bevidsthed om og derved forebyggelse af uheld. Det er ejerens pligt at holde 
planen opdateret og sørge for, at medarbejdere har kendskab til indholdet af beredskabsplan. 
Da der er tale om en større svineproduktion over IE-grænsen, så vurderer vi at der er behov for at den 
driftsansvarlige modtager besked i tilfælde af brud på en vandledning af hensyn til unødigt vandforbrug. Vi 
stiller derfor vilkår til, at der skal være alarmanlæg på vandforsyningen. 
 
Vilkår 
For at minimere miljøskaderne ved eventuelle uheld og utilsigtede hændelser, bliver der stillet følgende vilkår 
om, at: 
 

- Alle medarbejdere skal være bekendt med beredskabsplanen og en oversigtsplan med angivelse af 
drænsystemer m.m. og placering af udstyr/materiel til håndtering af forureningsulykker skal opsættes 
et centralt sted på ejendommen. Hvis der er udenlandske medarbejdere på ejendommen, skal 
beredskabsplanen forefindes i form af skitser og billeder. 

- Der skal være alarmanlæg på vandforsyningen, så alarmen går i gang i tilfælde af brud på 
vandledning. Alarmen skal meddeles elektronisk til driftsherren. 

 
 

9. Egenkontrol 
Kommunens vurdering 
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Vi vurderer, at der på denne størrelse husdyrbrug er behov for at udarbejde og tilpasse egenkontrollen, 
således at der sikres en ensartet overvågning og registrering af for eksempel nedvask, fluebekæmpelse, 
vedligeholdelse, samt dokumentation for regelmæssig vedligeholdelse af luftrensningssystem og øvrige 
foranstaltninger for at forebygge og begrænse emissionerne fra husdyrbruget. Det vedrører også 
dokumentation for vilkårene i denne miljøgodkendelse. Vi stiller vilkår til egenkontrol for 
luftrensningsanlægget. Da husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, så er der krav til foder og fodring, herunder 
indhold af råprotein og opbevaring af indlægssedler og foderblandinger. Der er også visse oplysninger, som 
skal indberettes mindst en gang årligt, medmindre der bliver ført tilsyn og oplysningerne bliver gennemgået. 
Disse forhold er faste regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§37-38, §§42-48 og §50. I 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §50 er der krav til dokumentation for at §42, §43 og §46 bliver 
overholdt. 
 
Vi stiller følgende vilkår: 

- Der skal føres en logbog for luftrensningsanlægget, hvori følgende registreres:  
 Ledningsevnen (som minimum på timebasis). Registreres løbende i Bioflex styring DOL356 
 Luftrensningsanlæggets driftstid. Registreres løbende i Bioflex styring DOL356 
 Månedlige målinger af vandforbruget og tryktabet. Registreres løbende i Bioflex styring DOL356 
 Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre. Manuel Logbog 
 Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed. Manuel Logbog. 

 
- Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten/leverandøren om serviceeftersyn af 

luftrensningsanlægget. Luftrensningsanlægget skal kontrolleres af producenten/leverandøren mindst 
hver fjerde måned. Kalibrering af ledningsevne sensoren skal foretages mindst én gang årligt. 
Serviceaftalen med producenten skal opbevares på husdyrbruget. 

 
- Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt luftrensningsanlægget er ude af drift i en periode på 

mere end 4 dage. 
 

- Logbogen/den elektroniske registrering af data, kontrolrapporter samt dokumentation for kalibrering 
af ledningsevne sensoren skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på 
tilsynsmyndighedens forlangende. 

 
- Følgende materiale skal som et minimum til enhver tid kunne forevises tilsynsmyndigheden: 
 Dokumentation for produktionsniveau: f.eks. udtræk fra CHR og evt. produktionsrapporter, flyttelister 

eller slagteriafregninger. Dokumentationen skal opbevares i min. 3 år. 
 Regnskabsbilag fra destruktionsanlæg for døde dyr. 
 Kvitteringer for aflevering af affald minimum 3 år tilbage. 
 Årlig registrering af el-, diesel-, fyringsolie og vandforbrug. 
 Dokumentation af miljøfarligt affald min for bortskaffelse minimum 3 år tilbage. 
 Dokumentation for flue- og rottebekæmpelse. 
 Ajourført lagerregnskab for husdyrgødning. 

 

10. Skærpede regler for IE-husdyrbrug 
Kommunens vurdering 
Det er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at IE-husdyrbrug er omfattet af nogle skærpede krav, 
når der skal udarbejdes en miljøgodkendelse. Vi har gennemgået reglerne i de øvrige kapitler, som særligt 
vedrører miljøledelse, oplæring af personale, egenkontrol, fodringskrav, reduktion for udskilning af fosfor, 
energieffektiv belysning, støvpåvirkning og hvad der skal ske ved ophør af driften. Kommunen skal i 
forbindelse med tilsyn med ejendommen føre tilsyn med dette. BREF-dokumentet angiver, at det er BAT at 
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sikre effektiv fodring gennem sammensætning af næringsstofindholdet i foderet, og løbende kontrol, således, 
at det stemmer overens med dyrenes behov. Kommunen vurderer, at det ansøgte lever op til implementering 
og det konkrete krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er tilstrækkelige for at overholde BAT, hvor de 
skærpede regler også gælder for IE-husdyrbrug. 
Alle disse regler er derfor gældende for dette husdyrbrug og vi stiller ikke yderligere vilkår hertil.  

10.1 Alternative løsninger og 0-alternativ 
Kommunens vurdering 
Ansøger har kort beskrevet, at der ikke er overvejet alternative placeringer og et 0-alternativ betyde, at der 
ikke sker en nødvendig udvikling med løbende tilpasning af produktionsanlægget. Vi vurderer, at 
beskrivelsen stemmer overens med, at der reelt sker meget få ændringer på husdyrbruget, da der er tale om 
et eksisterende staldanlæg og  at produktionen bliver omfattet af de gældende regler om produktionsareal, 
hvor den nuværende §12-miljøgodkendelse har fastsat et antal producerede slagtesvin og smågrise i et 
givent vægtinterval. 
Der er derfor ikke foretaget yderligere vurdering af alternative placeringer. 
 
Husdyrbruget vil være omfattet af krav til revurdering, efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §39, når 
der er forløbet 8 år. Det betyder, at husdyrbruget kan producere efter de gældende regler, indtil den tages op 
til revurdering om 8 år. Revurdering betyder, at der fortages ajourføring af hensyn til udvikling med hensyn til 
påvirkning af natur og visse vilkår i miljøgodkendelsen. 

10.2 Ophør af driften 

Kommunens vurdering 
Ved ophør er IE-husdyrbrug også omfattet af reglerne i §51 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som også 
betyder, at visse regler i jordforureningsloven kan blive anvendt. Hvis besætningen rammes af sygdom, skal 
dette håndteres efter gældende lovgivning. 
Vi vurderer, at der ved ophør af driften skal sikres at forurenende stoffer, samt anlæg til opbevaring af gylle 
og stalde skal tømmes. Affald fra ejendommen skal fjernes. Foderlagre og gyllebeholderen skal tømmes, 
bygninger og anlæg skal rengøres. Vi stiller vilkår hertil. 
Der er meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens §33 til at udlægge slagger under stalden og på 
nogle af kørearealerne med krav til asfaltering, samt andre vilkår. Miljøgodkendelsen gælder fortsat, uafhængig 
af drift af svineproduktionen. 
 
For at forhindre forurening i forbindelse med eventuelt ophør af produktionen, bliver der stillet vilkår om, at 
 

- Den driftsansvarlige for husdyrproduktionen eller ejer af ejendommen skal oplyse 
tilsynsmyndigheden om ændringer af ansvar for driften og dyreholdet eller af ejendommen, 
umiddelbart i forbindelse med at overdragelsesdatoen kendes af parterne.  

 
- Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og 

rengøres grundigt. Gødningsopbevaringsanlæg skal tømmes indenfor næste planperiode. Stoffer 
der kan forurene jord, undergrund og overfladevand, samt affald skal bortskaffes efter gældende 
regler. 

 

11. Samlet vurdering 
Kommunens vurdering 
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Det er Næstved Kommunes vurdering, at husdyrbruget ved overholdelse af de stillede vilkår kan ændres og 
drives uden at være til væsentlig gene for miljøet. Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som 
omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie.


