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Miljøtilladelse til kvægproduktion på Østre Kærvej 6, 4700 Næstved 

Lars og Rasmus Stenbek ansøger om et tillæg til deres eksisterende miljøtilladelse til udvidelse 
af kvægbesætning på Østre Kærvej 6, 4700 Næstved efter Husdyrbruglovens1 § 16b, stk. 2. 

Det er ansøgt om en udvidelse ved at der bliver etableret en ny kostald med dybstrøelse på 46 
meter x 31 meter vest for den eksisterende kostald. Således at det samlede produktionsareal 
til kvæg bliver 3.310 m², mod det nuværende produktionsareal på 1935 m².  Der bliver i 
forbindelse med udvidelsen også 

- Etableret en halmlade på 20 meter x 50 meter 
- Plansiloerne bliver forlænget med 20 meter 
- Der etableres en ny møddingplads på 10 meter x 10 meter og forbeholder med fast låg 

På baggrund af nedenstående materiale og de heraf afledte vilkår meddeler Næstved 
Kommune hermed tillæg til den eksisterende miljøtilladelse til kvægproduktionen på Østre 
Kærvej 6, 4700 Næstved i henhold til § 16b, stk. 2 i Husdyrbrugloven: 

- Den gældende miljøtilladelse af den 6.11.2019 
- Miljøkonsekvensrapport af april 2022 
- Redegørelse for produktionsarealer er hentet via www.husdyrgodkendelse.dk 
- Situations- og facadetegninger og yderligere korrespondance via mail 
- Ansøgningsskema nr. 228.329, version 4 er hentet fra husdyrgodkendelse.dk 
- Næstved Kommunes miljøtekniske beskrivelse og vurdering af drift og anlæg (bilag 1) 

Vilkåret om den maksimalt tilladte produktion i miljøtilladelsen af den 6.11.2019 bliver 
erstattet med vilkår, hvor den nye tilladte produktion fremgår. Vilkår om det maksimale 
overfladeareal til møddingpladsen på 26 m² bliver erstattet af et vilkår, hvor den nye 
møddingplads også fremgår af det samlede overfladeareal for de to møddingpladser på 
husdyrbruget. 

Oplysninger om ejendom og husdyrbrug 

Ejendomsnummer 3700005373 

Matrikelnummer 6a, Lov By, Hammer m.fl. 

CVR 20988975 

CHR 14.444 

Ejendommens ejer Lars Stenbek 

Husdyrbrugets ejer og 
kontaktperson 

Lars Stenbek, Østre Kærvej 6, 4700 Næstved 
E-mail: stenbek@mail.dk 
Tlf. 22306038 

 

Indledning 
I forbindelse med udarbejdelse af miljøtilladelsen, har Næstved Kommune vurderet det 
ansøgte projekts mulige påvirkning af miljøet og omgivelserne. Vurderingen er foretaget i 

 
1 LBK nr. 520 af 1.5.2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven) 
 

http://www.husdyrgodkendelse.dk/
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henhold §§ 21-39 i Bek. nr. 2225 af den 27.11.2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af 
husdyrbrug. 

Vurderingen af anlægget fremgår af bilag 1, som sammen med ansøgningen danner baggrund 
for tillæggets vilkår. Vilkårene sikrer, at udvidelsen af husdyrbruget på Østre Kærvej 6, 4700 
Næstved kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt. Den eksisterende miljøtilladelse af den 
6.11.2019 er fortsat gældende. 

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder 
befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie. 

 

Resume 
Agrovi v/Ann Frost har på vegne af Lars og Rasmus Stenbek ansøgt om at udvide 
produktionen på ejendommen Østre Kærvej 6, 4700 Næstved. Ansøger ejer og driver 
ejendommen. Der vil blive etableret en ny kostald, som kun anvendes i vinterhalvåret (7 
måneder), samt en ny halmlade, møddingplads, fortank og forlængelse af tre eksisterende 
siloer. 

Overfladearealet på ejendommens eksisterende gyllebeholder er 344 m2. Den nye fortank vil få 
et overfladeareal på 9 m² og blive etableret med fast låg. Den nye møddingplads vil blive med 
et overfladeareal til dybstrøelse på 100 m². På ejendommen er der i forvejen en 
møddingsplads med et overfladeareal på 26 m2. 

Ammoniakemissionen fra anlægget (stald og lager) er beregnet til 2.281 kg NH3-N/år. Det er i 
ansøgningssystemet beregnet, at ammoniakemission fra stalde og lagre maksimalt må være 
2.281 kg NH3-N/år i forhold til opfyldelse af kravet om anvendelse af den bedst tilgængelige 
teknologi (BAT). 

Da der ikke findes større, beskyttede naturtyper, internationale naturbeskyttelsesområder, 
kategori 1-3 naturområder efter husdyrbrugloven i nærheden af husdyrproduktionen, påvirker 
ammoniak fra produktionen ikke kvælstoffølsom natur væsentligt. 

De beregnede lugtemissionsværdier fra det samlede anlæg ligger op til grænsen, der er fastsat 
for lugtpåvirkning af byzone. Det betyder, at husdyrbruget kan drives, uden at den daglige 
drift giver anledning til væsentlige lugtgener for omgivelserne. Ansøger er dog bekendt med at 
det er vilkår om at kvæget i visse staldafsnit er udegående mindst 5 måneder årligt, som har 
betydning for at lugtgenekriteriet kan blive overholdt og der ikke kan blive forventet at 
reducere perioden med udegående dyr med de nugældende regler for lugt. 

Støj, støv, lys og opbevaring af døde dyr m.v. vil ikke være til gene for det omgivende miljø 
pga. den relative store afstand til naboer. 

Antallet af årlige transporter er estimeret til ca. 1481, svarende til ca. 4 transporter dagligt. 
Antallet af transporter til og fra ejendommen forventes at stige i forbindelse med udvidelsen. 
Vi vurderer dog, at transporter til og fra ejendommen ikke vil være til væsentlig gene for 
omgivelserne. 
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Miljøtilladelsens gyldighed og behovet for supplerende tilladelser m.v. 
Miljøtilladelsen gælder for det konkrete projekt. Hvis der sker ændringer i grundlaget for vores 
vurdering, skal der indsendes en ny ansøgning. Dette gælder for eksempel ændringer i forhold 
til de ansøgte dyretyper, stald- og opbevaringsanlæg. Miljøtilladelsen fritager ikke fra krav om 
eventuel anmeldelse, tilladelse, godkendelse og/eller dispensation efter anden lovgivning, 
f.eks. Museumsloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Vandløbsloven, Vejloven 
og byggelovgivningen. 

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Lovbekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af 
husdyrbrug – nr. 520 af 1.5.2019. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser skal indhentes 
særskilt. 

Tilladelsen gives på følgende vilkår 
 
Vilkår for driften af anlæggene og husdyrproduktionen 

Generelle vilkår 

1. Husdyrproduktionen skal etableres i henhold til nedenstående skema: 
Staldafsnit Dyretype Produktions-

areal, m2 
Staldsystem 

Malkekøer, kvier og stude 250 m2 Dybstrøelse Kostald 
Malkekøer, kvier og stude 900 m2 Dybstrøelse, 

(Lang ædeplads 
med spalter 
(kanal, bagskyl) 

Goldkøer Alle kvæg, heste, får og geder 248 m2 Dybstrøelse 
Lange stald Malkekøer, kvier og stude 93 m2 Dybstrøelse 
Kælveboks Malkekøer, kvier og stude 20 m2 Dybstrøelse 
Kalvehytter (v. 
kviestald) 

Kalve (under 6 mdr.) 140 m2 Dybstrøelse 

Kvier Gl. stald 1 Malkekøer, kvier og stude 94 m2 Dybstrøelse 
Kvier Gl. stald 2 Malkekøer, kvier og stude 65 m2 Dybstrøelse 
Kalvehytter (v. 
kostald) 

Kalve (under 6 mdr.) 200 m2 Dybstrøelse 

Ny kostald Flexgruppe alle kvæg 1300 m2 Dybstrøelse 
I alt  1.935 m2  

 
2. Medarbejdere skal være orienteret om til dette tillæg til miljøtilladelse og være 

bekendt med vilkårene i den. 

 

Landskab og planforhold 

3. Den nye stald og halmlade opføres i kote 15.00 
 
4. Ny stald og lade opføres med saddeltag med samme taghældning og orientering på 

tagryg og gamle som den eksisterende, fritliggende stald.  
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5. Ny stald og lade opføres i samme arkitektur, farver og materialer som den 
eksisterende, fritliggende stald, dvs. med trempel og gavltrekanter i farven grøn 
umbra og med tage dækket med grå bølge-eternitplader. 

 
6. Terræn omkring de nye bygninger, arbejds-, oplags- og kørearealer samt 

plansiloer efterbehandles så det så vidt muligt fremstår som naturligt skrånende, 
græsklædt terræn. Der må ikke etableres jordvolde eller tekniske skråninger 
omkring anlægget. 

 
7. Den udvidede oplagsplads øst for den eksisterende stald nedlægges og retableres 

så vidt muligt til naturligt terræn efter opførelse af det nye staldanlæg.  
 
8. Arealerne øst for bygningsanlægget må ikke etableres som eller anvendes til 

oplagspladser, men skal fremstå som græsskråninger.  
 

9. På vestsiden af markvej/adgangsvej NØ for det nye bygningsanlæg og som vist på 
situationsplan 1, skal der etableres en minimum tre-rækket læhegnsplantning 
bestående af primært løvfældende arter af stedligt hjemmehørende træer og store 
buske. 

 
10. Læhegnsbeplantningen skal etableres snarest muligt og senest 1 år efter de nye 

bygninger er opført. 
 Beplantningen skal i etableringsfasen indtil planterne er i god vækst, dvs. 

som regel de første 3-5 år, renholdes for ukrudt og om nødvendigt vandes 
så de nyetablerede planter sikres god vækst. 

 Læhegnsplantningen skal stedse vedligeholdes og om nødvendigt 
efterplantes så den til enhver tid fremstår tæt og visuelt skærmende. 

 

Husdyrgødning 
11. Det samlede overfladeareal på ejendommens fortank må højst være 9 m2 og skal 

være med fast låg. 
 
12. Ejendommens møddingsplads ved den ældre bygningsmasse må maksimalt have 

et overfladeareal på 26 m2. Den nye møddingplads ved ”kostald” må højst få et 
overfladeareal på 100 m² til opbevaring af dybstrøelse. 

Lugt 

13. Alle dyr i den nye kostald, skal være udegående i mindst 5 måneder i 
sommerhalvåret. Dokumentation herfor skal kunne forevises. 
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Offentlighed og partshøring 

I et brev af den 25.10.2022 blev parter og omkringboende til udvidelse af husdyrholdet på 
Østre Kærvej 6, 4700 Næstved orienteret om, at udkast til afgørelse forelå, og at de havde 2 
uger til at kommentere det. Parter og omkringboende er i denne forstand ejere af alle 
matrikler, der støder op til ejendommen, samt naboer indenfor lugtkonsekvensområdet. 

Naboorientering og partshøring (lugtkonsekvenszone =238 m) 

Næstved Kommune har ikke modtaget nogen bemærkninger til udkastet til afgørelsen i 
høringsperioden.  

Offentliggørelse, hjemmel og klagevejledning 

Miljøtilladelsen annonceres den 15.11.2022 på kommunens hjemmeside. Miljøtilladelsen vil 
desuden blive tilgængelig på hjemmesiden dma.mst.dk. Du skal søge på adressen under 
virksomheder. 

Miljøtilladelsen er meddelt med hjemmel i §16b i Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og 
anvendelse af gødning m.v.– nr. 2225 af den 27.11.2021. 

Afgørelsen kan inden 4 uger fra afgørelsens annoncering, dvs. senest den 13.12.2022 påklages 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

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 tilladelsen 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. 

Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. En klage har ikke opsættende 
virkning for ibrugtagning af tilladelsen medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer 
andet. 

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. Husdyrbruglovens § 90. En 
eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. 

Retsbeskyttelse 

Vilkårene i denne miljøtilladelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. § 40 i 
Husdyrbrugloven. Dog kan vilkårene til enhver tid ændres efter reglerne i § 40, stk. 2. 

Miljøtilladelsen bliver ikke omfattet af reglerne for revurdering efter Husdyrbrugloven.  

Orientering 

En tilladelse efter § 16b bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år efter af tilladelsen er 
meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder denne del jf. § 59a stk. 1 i 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
mailto:nh@naeveneshus.dk
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Husdyrbrugloven. Hvis miljøtilladelsen efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 
3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de 
seneste 3 år, jf. lovens § 59a, stk. 2. Udnyttelse anses her for at foreligge når mindst 25 pct. 
af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse 
forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige 
inden for rammerne af dyrevelfærdskravene eller andre relevante krav.  

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også 
selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse. 
 
Ved akut forurening skal alarmcentralen straks kontaktes på 114. 
 
Udarbejdelsen af denne miljøtilladelse er omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling for 
godkendelse og tilsyn. Taksten og timebetaling er fastsat af Miljøministeriet. 

Næstved Kommune, den 15.11.2022. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Jonas Christensen 

Miljøsagsbehandler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Center for Teknik og Miljø 
Næstved Kommune 
Rådmandshaven 20 
4700 Næstved 
Tlf. 5588 6190 
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Bilag:  

1. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering af drift og anlæg 
 

Kopi sendt til: 
- Ansøgers konsulent Agrovi/v Ann Frost på afr@agrovi.dk 

 
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Embedslægeinstitutionen, Sjælland, Rolighedsvej 

7,2., 4180 Sorø, via e-mail: stps@stps.dk 
 

- Landbrugsstyrelsen, Nyrupsgade 30, 1780 København V, via e-mail: 
mail@lbst.dk  
 

- Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V, via 
e-mail: mail@dkfisk.dk 
 

- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, NP Danmarksvej 79, 8732 Hovedgård, 
formand Niels Barslund via email: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk. 

 
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Lokalafdeling: Friluftsrådet 

for SydvestSjælland, att. Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø, via 
mail: sydvest@friluftsraadet.dk 

 
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V, 

via e-mail: ae@ae.dk 
 

- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017 København K, via email: 
fbr@fbr.dk. 

 
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten, via email: 

post@sportsfiskerforbundet.dk, og cskotte@cas.org 
 

- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V., natur@dof.dk og 
naestved@dof.dk 

 
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, via email:  

husdyr@ecocouncil.dk 
 

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø., via 
email: dn@dn.dk og dnnaestved-sager@dn.dk  
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