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1. Indledning 
Næstved Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et hestehold på Herluflillevej 
5, 4160 Herlufmagle.  GN Triova ApS ved Glen Nielsen ansøger om en § 16b-husdyrtilladelse 
(<750 kg NH3) til hold af heste på ejendommen. 
 
Der er i 2016 anmeldt et hestehold på op til 43 heste. Alle hestene skulle være opstaldet i den 
nye bygning/ridehuset. Hesteholdet i den nye bygning/ridehuset blev aldrig etableret. Retten 
til at udnytte anmeldelsen er bortfaldet, da den ikke er udnyttet indenfor 3 år.  

Der søges om tilladelse til opstaldning af heste på op til 675 m2 produktionsareal (bokse) i 
staldene på begge sider af ridehuset. 

Ejendommen vil blive drevet som en hestepension med privat opstaldning af heste. 

I forbindelse med denne ansøgning etableres der ingen nye bygninger. Gødningsopbevaring 
sker i gødningscontainer/miljøcontainer. 
 
Ansøger driver flere andre ejendomme med husdyrproduktion. Både med heste og med 
fjerkræ. Ingen af disse ejendomme er driftsmæssig, teknisk eller forureningsmæssigt 
forbundne med Herluflillevej 5. 

 
Husdyrbruget vil med etableringen af hesteholdet have en samlet ammoniakemission under 
750 kg NH3-N /år, hvilket ikke stiller krav til reduktion af ammoniakemission, men kræver en 
miljøtilladelse efter husdyrbruglovens §16b i Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse 
af gødning m.v. – nr. 520 af 01.05.2019 med senere ændringer (Husdyrbrugloven). 
 
Denne miljøtekniske beskrivelse og vurdering danner grundlag for de vilkår, der meddeles i 
tilladelsen. Udgangspunktet for den miljøtekniske beskrivelse og vurdering er ansøgning om 
miljøtilladelse, der er fremsendt via www.husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 232.469), samt 
tilhørende supplerende materiale tilsendt fra ansøgers konsulent.  

1.1 Den ansøgte produktion 
De nye stalde med et produktionsareal på 675 m2 med dybstrøelse bliver indrettet i hver side 
af det eksisterende ridehus. Bygningen hvori der tidligere var stald er blev fjernet. 
 
 

 
 
 
 
Kort 1: Fra ansøgningsskemaet i husdyrgodkendelse.dk. Røde markeringer viser placering af stalde og 
ridehus. Blå markering viser placering af container til opbevaring af gødning. 

http://www.husdyrgodkendelse.dk/
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Kommunens vurdering  
Ved vurdering af forureningen i forbindelse med en tilladelse til et husdyrbrug, så skal alle 
etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er sket inden for de sidste 
8 år inddrages. 
 
Ansøger har angivet en stald, som er etableret, men hvor der ikke har været dyrehold 
tidligere. I ansøgningsskemaet er angivet følgende produktionsarealer, fordelt i staldene i 8-
års drift, nudrift og ansøgt drift: 

Stald 8-års drift Nudrift Ansøgt drift 
Stald/ridehus (BBR nr 6) -  - Heste, dybstrøelse, 675 m² 
 

Ansøger har angivet hele produktionsarealet som dybstrøelsesstald til heste. Stalden vil blive 
indrettet med omkring 50 bokse og ansøger har redegjort for staldens størrelse og på 
baggrund heraf angivet et samlet produktionsareal i stalden. 

Det tidligere ridehus vil blive anvendt som lade.  

Produktionsarealet, staldtypen og dyretypen, er grundlaget for ansøgningssystemets 
beregninger af ammoniakfordampningen og lugt fra staldene. Det er derfor nødvendigt at stille 
vilkår til ovennævnte forhold, da det vil være med til at sikre, at miljøpåvirkningerne fra 
ejendommen i form af ammoniak og lugt vil fastholdes på det niveau, der fremgår af 
ansøgningen, og ud fra hvilket den miljømæssige påvirkning er vurderet og godkendt. 
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Næstved Kommune vurderer, at hesteholdets eventuelle ansatte skal være orienteret om 
ejendommens miljøtilladelse, så de bliver bekendt med de vilkår, som har betydning for driften 
og som de er ansvarlig for. 
 
Vilkår 
For at fastholde den ansøgte husdyrproduktion på de på ansøgningstidspunktet gældende 
miljøkrav, bliver der stillet vilkår om, at 
 

- Husdyrproduktionen skal etableres i henhold til nedenstående skema: 
 

Stald Dyretype Staldsystem Produktionsareal 
Stald/ridehus  Heste Dybstrøelse 675 m2 
 

- Medarbejdere skal være orienteret om ejendommens miljøtilladelse og være bekendt 
med de vilkår, som er relevant for dem. 
 

2. Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold  

2.1 Landskabet og planforhold 
Kommunens vurdering   
Da der ikke bliver opført nye bygninger eller ændret på de eksisterende, så vurderer vi, at der 
ikke skal foretages nærmere vurdering af landskabsforhold i forhold til stald/ridehus og den 
udendørs ridebane. Se staldens og ridebanens placering på kort 1. 
 
Ansøger har oplyst, at der ikke er lys på ridebanen. Vi stiller vilkår til en eventuel kommende 
belysning, så ansøger har mulighed for at etablerer en belysning i fremtiden, hvis der opstår 
behov for det. 
 
Vilkår 
Der vil blive stillet vilkår om, 
 

- Eventuel belysning til ridebane skal være nedadrettet og sættes på hegn i en højde af 
maksimalt 140 cm fra terræn.  

 

2.2 Afstandskrav 
Ansøger oplyser 

Afstand til Meter 
Ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m) > 200 m 
Almene vandforsyningsanlæg (50 m) > 200 m 
Vandløb (herunder dræn) og søer (15 m) > 20 m 
Offentlig vej og privat fællesvej (15 m) Ca.70 m 
Levnedsmiddelvirksomhed (25 m) > 200 m 
Beboelse på samme ejendom (15 m) Ca. 25 m 
Naboskel (30 m) Ca. 32 m 
Nabobeboelse (50 m) Ca. 120 m (Herluflillevej 1 med landbrugspligt) 

Ca. 155 m (Herluflillevej 7 ikke reg. med 
landbrugspligt) 
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Eksisterende og fremtidig byzone el. 
sommerhusområde 

Ca. 1,6 km (Herlufmagle) 

Områder, der i lokalplan er udlagt til 
boligformål, blandet bolig og erhverv eller 
samlet bebyggelse 

Ca. 850 m (Herluflille) 

Kilde: arealinfo + Plandata.dk  

De generelle afstandskrav er overholdt.  
 
Kommunens vurdering 
Vi har målt de faste afstandskrav og vurderer, at ansøgers oplysninger i ovenstående tabel er 
korrekt angivet. Vi har konstateret, at husdyrbruget ikke er placeret i forbudszonen på 10 m 
fra kategori 1- og 2-natur jævnfør Husdyrbruglovens § 7. 
 
Ejendommen ligger i landzone og langt fra lokalplanlagte områder og byzoner. Derfor vurderer 
vi, at afstandskravene i Husdyrbruglovens §6 bliver overholdt. 
 

3. Opbevaringskapacitet og gødningshåndtering 
3.1  Overfladeareal for gødningsopbevaringsanlæg 

Ansøger oplyser 
 

 
 
Kommunens vurdering 
Ansøger har ikke oplyst nærmere om overfladearealet for opbevaring af dybstrøelsen, men har 
oplyst, at dybstrøelsen muges ud i container. Containeren er oplyst til at have et areal på 40 
m². For at sikre, at der ikke bliver etablerede en møddingsplads eller opstillet flere containere 
til opbevaring af gødning, så stiller vi vilkår om, at overfladearealet til opbevaring af 
dybstrøelse højst må være 40 m². 
Ansøger har oplyst, at den container, der anvendes, er en miljøcontainer. Selve opbevaringen 
af dybstrøelsen i en container, på en plads uden tæt underlag og uden afløb til en 
opsamlingsbeholder, kan lade sig gøre, når containeren opfylder kriterierne i byggebladet 
”Container til opsamling af fast gødning fra heste, mink m.v.”, senest revideret 20.9.2012. Se 
nærmere om håndtering og opbevaringskapacitet i kapitel 3.2. 
Ansøger har oplyst, at der er en 20 m3 opsamlingsbeholder til opbevaring af vaskevand fra 
staldene og til vand fra vandspiltovene. Vi accepterer, at der ikke er angivet en 
opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning, da vaskevandet vil kunne udbringes som 
restvand. 
  
 



 

Side 7 af 18 

Vilkår 
Der vil blive stillet vilkår om, at 
 

- Det samlede overfladeareal til opbevaring af dybstrøelse må maksimalt være 40 m2.  
 

3.2 Gødningsproduktion, håndtering og opbevaringskapacitet 
Ansøger oplyser 
Dybstrøelsen opbevares i gødningscontainer.  
 
Der kan etableres op til 50 hestebokse. Er alle bokse med heste over 700 kg vil 
gødningsproduktionen være på 50*5,75 tons ud fra normtal. Det giver en maksimal 
gødningsmængde på 288 ton/år. Gødningen afsættes til biogasanlæg. 
 
Afløb fra vandspiltov i stalden ledes til samletank på 20 m3. 
 
Kommunens vurdering 
Vi har gennemgået ansøgers beregning af den producerede gødning. Ansøger har oplyst, der 
vil blive indgået en aftale om levering af gødningen til et biogasanlæg og at aftalen bliver 
sendt til kommunen. Idet der ikke er opbevaringskapacitet til ni måneders gødningsproduktion 
på ejendommen, så vurderer vi, at der er behov for at indgå en 5-årig skriftlig aftale om 
afsætning til et biogasanlæg eller til opbevaring hos anden landmand. Da det er et krav i 
husdyrgødningsbekendtgørelsens § 11 stiller vi ikke vilkår hertil. I den skriftlige aftale skal den 
forventede mængde fremgå, samt hvor ofte dybstrøelsen bliver afhentet. 
Desuden skal opbevaringen ske efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, herunder 
krav om overdækning. Da der er tale om en hestepension, så vurderer vi, at der kan være 
flere, som foretager udmugning til containeren og der kan forekomme spild foran containeren. 
På en møddingplads er der faste krav om randbelægning, som skal være friholdt for gødning. 
Vi vurderer, at der er behov for at stille vilkår til, at pladsen og området omkring containeren 
skal friholdes for spild og eventuelt spild skal opsamles. Vi stiller vilkår hertil.  
 
Vilkår 
Der vil blive stillet vilkår om, at 
 

- Håndteringen af husdyrgødning ved den daglige drift og afhentning af 
husdyrgødningen, skal ske under opsyn, herunder således at spild ved containeren 
undgås eller straks opsamles. 
 

4. Husdyrbrugets forurening og forureningsbegrænsende 
foranstaltninger 
4.1 BAT og ammoniakpåvirkning 

Ansøger oplyser 
Ammoniakfordampningen og BAT-emissionskrav udregnes i det digitale ansøgningssystem 
Husdyrgodkendelse.dk. Der er tale om en nyetablering af et dyrehold og husdyrbrugets 
ammoniakfordampning er beregnet til 396,3 kg N/år, se tabel 1. Da ammoniakfordampningen 
er under 750 kg N/år, er udledningen under bagatelgrænsen for BAT. 
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Tabel 1: Fra ansøgningsskemaet i husdyrgodkendelse.dk 

 

 
Kommunens vurdering 
Vi vurderer, at ansøgers oplysninger i ansøgningsskemaet er korrekte. Den beregnede 
ammoniakemission er 396,3 kg NH3-N/år og derved under 750 kg NH3-N/år. Der er ikke krav 
om begrænsning af ammoniakemissionen fra husdyrbruget og ingen krav om BAT (bedst 
tilgængelige teknik) for husdyrbrug med en ammoniakemission under 750 kg NH3-N/år. Vi har 
derfor ikke foretaget yderligere vurdering heraf. 
 

4.2 Påvirkning af sårbar natur og sårbare arter 
Ansøger oplyser 
Nærmeste kategori 1-natur ligger over 4 km sydøst for ejendommen. Der ligger ingen 
husdyrbrug, som giver anledning til kumulation på kategori 1-området, og totalbelastningen er 
0,0 kg N/ha.  

Ansøger har oprettet naturpunkter i ansøgningssystemet ift. kategori 1, 2 og 3 natur, se tabel 
1. Der er ingen belastninger af kategori 1, 2 og 3 naturområderne på mere end 1,0 kg N/år. 

 

Kort 2: Kort fra ansøgningen, som viser beskyttet natur inden for 1.000 m fra Herluflillevej 5. Grøn 
skravering: eng, brun: mose og blå: sø. 
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4.2.1 Kategori 1- 2- og 3-natur 
Kommunens vurdering 
Kategori 1-natur er ammoniakfølsomme naturtyper, som ligger inden for Natura 2000-områder  
og er omfattet af udpegningsgrundlaget og kortlagt, samt heder og overdrev i øvrigt, som er 
beliggende inden for et Natura 2000-område og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse.   

Nærmeste kategori 1-natur er et § 3-hedeområde, som er beliggende i Kroglyng over 4 km 
sydøst for ejendommen.   

Kategori 2-natur er ammoniakfølsomme naturtyper, som ligger uden for Natura 2000-områder, 
i form af højmoser, lobeliesøer samt heder over 10 ha og overdrev over 2,5 ha, som er 
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.   

Nærmeste kategori 2-natur er et § 3-overdrevsområde, som er er beliggende ved Søgård Sø 
knap 3 km syd for ejendommen.   

Vi vurderer, at kategori 1- og 2-natur er korrekt udpegede. 
 
Beregningerne viser, at der en totaldeposition på 0,0 kg NH3-N/ha/år fra husdyrbruget til både 
kategori 1- og 2-natur, se tabel 1. Der er ikke en ammoniakpåvirkning fra husdyrbruget på 
kategori 1- og 2-natur, så har vi ikke foretaget en yderligere vurdering. 
 
Kategori 3-naturområder er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1- eller 
2-natur, i form af hede, mose eller overdrev, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, 
eller i form af ammoniakfølsom skov. 
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I ansøgningen er beregnet ammoniakdeposition til 4 kategori 3-naturområder, som er tre 
moser og Ravnstrup Skov.  
 
Den nærmeste mose ligger omkring 125 meter øst for stalden, se kort 2. Der er tale om 
nyetablering af et dyrehold og de forskellige beregnende depositioner til mosen er ens og er på 
0,7 kg NH3-N/ha/år. De øvrige kategori 3-naturområder modtager ingen deposition fra 
husdyrbruget, se tabel 1. 
 
Mosen er senest besigtiget i 2010, hvor naturtilstanden blev vurderet til moderat. Mosen var 
tilgroet med Gråpil og i mosen var der flere vandhuller, som blev vurderet egnet til padder. 
Luftfotos fra de seneste år viser en mose, som fortsat er tilgroet. Vi vurderer, at en 
merdeposition på 0,7 kg NH3-N/ha/år ikke vil medføre tilstandsændringer i mosen. 
 
Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for ammoniak så vil 
merbelastninger på indtil 1,0 kg NH3-N/ha/år ikke have væsentlige negative konsekvenser for 
kategori 3-natur. Idet merdepositionen er under 1,0 kg NH3-N/år for denne ansøgning, så har 
vi ikke foretaget en yderligere vurdering af påvirkningen. 
 
4.2.2 Øvrige naturområder 
Kommunens vurdering 
Udover kategori 1-, 2- og 3-natur ligger der flere § 3-beskyttede vandhuller inden for 1.000 
meter fra stalden. Disse naturområder er ikke omfattet af husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsens beskyttelsesniveauer for ammoniakdeposition. Ansøger har ikke indtastet dem i 
ansøgningsskemaet og derfor ikke beregnet merdepostion til disse vandhuller.  
 
Kommunen har foretaget en scenarieberegning i IT-ansøgningssystemet til de to nærmest 
beliggende vandhuller. Beregningen viser en merdeposition på 0,2 kg NH3-N/ha/år til det 
nærmeste vandhul, som ligger knap 200 meter nord for stalden og ingen merdeposition til det 
næst nærmeste vandhul, som ligger knap 500 meter sydøst for stalden, se tabel 2.  
 
Det nærmest beliggende vandhul er senest besigtiget i 2010, hvor naturtilstanden blev 
vurderet til moderat. Vandhullet blev beskrevet som tilgroet med Bredbladet dunhammer og 
beliggende mellem pilehegn og dyrket mark. Der blev ikke observeret padder i vandhullet. 
Luftfotos fra de seneste år viser et vandhul, som fortsat er tilgroet. Vi vurderer, at en 
merdeposition på 0,2 kg NH3-N/ha/år ikke vil medføre tilstandsændringer i vandhullet. 
 
Vi vurderer sammenfattende, at der ikke sker en tilstandsændring eller væsentlig påvirkning af 
vandhullerne i nærheden af stalden. 
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Tabel 2: Fra kommunens scenarieberegning i husdyrgodkendelse.dk 

 

 
 
 
4.2.3 Beskyttede og sårbare dyrearter 
Kommunens vurdering 
Idet der ikke sker påvirkning af kategori 1-, 2- eller 3-natur som medfører tilstandsændringer, 
så vurderer vi, at der ikke sker påvirkning af sårbare plante- eller dyrearter, herunder 
eventuelle padder i vandhullerne, som følge af etableringen af dyreholdet.  
 

4.2.4 Samlet vurdering af natur og dyrearter 
Kommunens vurdering 
Samlet set vurderer vi, at der ikke vil ske en påvirkning af den omkringliggende natur, 
herunder plantearter, dyrearter og naturtyper i forbindelse med etableringen af dyreholdet. 
 

4.3 Lugt 
Ansøgers oplysninger 
 
Tabel 2: Afstande til de nærmeste beboelsestyper, nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone. 
 

 



 

Side 12 af 18 

Kommunens vurdering 
Kommunen kan konstatere, at ansøger har udpeget nærmeste nabobeboelse til Herluflillevej 7 
og det vurderer vi er korrekt. Det fremgår af beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, at 
lugtniveauet er for lavt, til at lugtkonsekvenszonen fra hesteholdet til nærmeste nabo kan 
beregnes. Årsagen til dette er, at der er tale om et mindre hestehold samt at lugtbidraget fra 
hestehold generelt er lavt. Lugtberegningerne bliver foretaget ud fra at dyrene går i en stald 
hele dagen. Da hestene går ude om sommeren og i dagtimerne, samt at der er naturlig 
ventilation og stalden ligger længere væk end kravene for hvor tæt hesteholdet må ligge til 
naboer, vurderer vi, at de generelle kriterier for lugt bliver overholdt til nærmeste naboer. 
 
Den nærmeste samlede bebyggelse har ansøger angivet til Herluflillevej 31, som ligger 
omkring 850 meter fra staldanlægget. Vi vurderer, at det er korrekt, at det er Herluflillevej 31, 
som udgør samlet bebyggelse. Lugtkonsekvenszonen er beregnet til 28 meter og bliver derved 
overholdt med stor margin. 
 
For nærmeste byzone, Herlufmagle, er lugtkonsekvenszonen beregnet til omkring 40 meter. 
Herlufmagle ligger 1,7 km fra staldanlægget. 
 
Selvom lugtkonsekvenszonen fra hesteholdet til nærmeste nabobeboelse er for lavt til at blive 
beregnet, så vurderer vi, at der skal opretholdes en god hygiejne i bokse, foderrum og 
gødningsopbevarings anlæg. Vi stiller vilkår hertil.  
 
Samlet set vurderer vi, at det ansøgte, ikke vil medføre væsentlige lugtgener for de 
omkringboende. 
 
Vilkår 
Der vil blive stillet vilkår om at,  
 

- 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 hygiejne i stalden 
og omkring gødningsopbevaringsanlægget. 
 

4.4 Transport 
Ansøger oplyser 
Der forventes årligt 15 transporter med lastbil (levering af foder, strøelse ol.). Disse 
transporter vil foregå i dagtimerne på hverdage. Op til 20 transporter med gødning, hvis der 
bliver fuld belægning på stalden med heste over 700 kg.  
 
Derudover forventes maks. 4 transporter dagligt med personbil – disse transporter kan 
forekomme både dag og aften og vil også kunne forekomme i weekenderne. Desuden 
forventes i snit 1 transport om ugen med personbil med hestetrailer. Vil forekomme i 
dagtimerne, men muligvis i weekender. 
 
Dertil kommer privat transport for ejendommens beboere. 
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Kommunens vurdering 
Ansøger har anslået antallet af transporter til og fra ejendommen. Hvis stalden bliver fyldt op 
med heste, så vurderer vi, at antallet af personbiler og personbiler med hestetrailer er meget 
lavt anslået. Ind- og udkørsel fra Herluflillevej ligger i god afstand fra nabobeboelser og derfor 
vurderer vi, at et noget større antal transporter end oplyst i ansøgningen, ikke vil udgøre en 
væsentlig gene hos nærmeste beboelser.Der er en ind/udkørsel til ejendommen og mulighed 
for parkering nede ved bygningerne, som vi vurderer ikke vil være til gene for naboer. 
 
Idet landzone er at betragte som landbrugets erhvervsområde, må beboere af boliger i 
landzonen acceptere visse ulemper, der kan være forbundet med at være nabo til et 
husdyrbrug/hestehold. 
 
Kørsel internt på ejendommen vurderes ikke at give anledning til gener for nærmeste 
nabobeboelser, idet kørsler foregår i en god afstand til dem.  
 
Samlet vurderer vi, at transport til og fra ejendommen, som følge af det ansøgte ikke vil 
medføre væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne. Der stilles derfor ingen vilkår om 
transporter, se dog vilkår under afsnit 4.5 Støj. 
 
Al færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet.  

4.5 Støj 
Ansøger oplyser 
Der vurderes ikke at være særlige støjkilder på ejendommen. Der er ingen vibrationer eller 
rystelser på ejendommen. 

 
Kommunens vurdering 
De væsentligste støjkilder på ejendommen vurderer vi, vil være transporter til og fra 
ejendommen.  
 
Ved vurdering af støj fra ejendommen, skal vi vurdere støj fra faste tekniske installationer som 
f.eks. ventilatorer, pumper, kompressor m.v., og de interne og eksterne transporter. Da der er 
tale om et hestehold uden faste tekniske installationer, så vurderer vi, at støjniveauet vil være 
begrænset.  
 
Vi vurderer desuden, at hesteholdet som helhed kan og skal overholde Miljøstyrelsens 
vejledende støjgrænser. Vi stiller vilkår hertil. 
 
Støj i forbindelse med drift af ejendommens marker er ikke omfattet af nedenstående vilkår, 
men der skal så vidt muligt vises hensyn ved kørsel forbi naboejendomme og tomgangskørsel 
skal undgås.  
 
For at mindske eventuelle støjgener, stilles der vilkår om, at tunge transporter til og fra 
ejendommen så vidt muligt skal foretages på hverdage mandag til fredag fra kl. 7.00 –18.00. 
Vi stiller også vilkår til, at der ikke må forekomme unødig tomgangskørsel. 
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Vilkår 
Der vil blive stillet vilkår om at,  
 

- Husdyrbrugets samlede støjbidrag til omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, 
målt ved nabobeboelser eller deres 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 myndigheden 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. 

 
- Tung transport til og fra ejendommen skal så vidt muligt foretages på hverdage 

mandag til fredag fra kl. 7.00 - 18.00. 
 

- Der må ikke forekomme unødig tomgangskørsel på ejendommen. 
 

4.6 Støv og lys  
Ansøger oplyser 

Støv vil kunne opstå i forbindelse med kørsel/transport. Dette vurderes ikke at være til gene 
for omkringboende. 

 

Det etableres ikke lys på den udendørs ridebane eller anden kraftig udendørs belysning. 

 
Kommunens vurdering 
Kommunen vurderer, at de største kilder til støv ved den daglige drift vil være støv ved brug af 
ridebanen og harvning/klargøring af ridebanen i tørre perioder. Der vil også kunne forekomme 
støv ved kørsel på grusarealer i de tørre perioder. Håndtering af foder og halm/strøelse 
vurderer vi ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på naboerne. Skal der mod forventning 
opstå støvgener hos omkringboende, skal driftherren sørge for at nedbringe generne. For at 
sikre omkringboende mod væsentlige støvgener, stilles der vilkår for så vidt angår 
støvpåvirkning udenfor ejendommen. 
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Ansøger har oplyst, at der ikke bliver etableret lys på den udendørs ridebane eller anden 
kraftig udendørs belysning. Vi vurderer, at der kan opstå behov for belysning udendørs i 
vinterhalvåret, for at se ind- og udgang til stalden og laden, samt i forbindelse med udmugning 
til containeren. Vi stiller vilkår til, at en eventuel udendørs pladsbelysning skal være 
nedadrettet og afbryderen skal placeres let tilgængeligt, så lyset kan afbrydes nemt efter brug. 
Lys på ridebanen er behandlet under afsnit 2.1 Landskab og planforhold.  
 
 
Vilkår: 
For at imødekomme eventuelle væsentlige støvgener og lyspåvirkning fra ejendommen, bliver 
der stillet vilkår om at,  
 

- Driften af ejendommen må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens 
eget areal. 

 
- Udendørs pladsbelysning skal være nedadrettet og afbryderen skal være let tilgængelig 

og/eller forsynes med bevægelsessensorer, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til 30 
minutter ad gangen. 
 

- Husdyrbruget må ikke medføre lysgener uden for ejendommens areal. Hvis der opstår 
væsentlige lysgener, skal der foretages tiltag til nedbringelse af genen. 

 
 

4.7 Spildevand 
Ansøger oplyser 
Der er en opsamlingsbeholder på 20 m3 til opsamling af vaskevand fra vandspiltovet og 
afløbene i stalden. 
 
Tagvand afledes til dræn via forsinkelsesbassin ved vest gavlen af ridehuset.  
 
Kommunens vurdering 
Afledning af tagvandet har kommunen behandlet i forbindelse med etablering af stalden. 

 

4.8 Kemikalier, affald og skadedyr 
Ansøger oplyser 
Affald og kemikaliehåndtering 

Type  

Medicinrester Ingen  

Brændbart affald Opbevares i container, som afhentes af godkendt firma. 

Affald til genbrug  Lysstofrør, pap mv. afleveres på genbrugspladsen 

Spildolie Ingen  
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Kemikalie og 
pesticidrester 

Ingen  

Døde dyr Afhentes af DAKA hvis behovet undtagelsesvist skulle opstå.  

 
Skadedyr og fluer 

Bekæmpelse af fluer Der anvendes spray hvis det bliver nødvendigt.  

Bekæmpelse af rotter Hvis der opstår problemer med rotter, vil kommunen blive 
kontaktet.  

 
 
Kommunes vurdering 
Ansøger har beskrevet, at der generelt er få affaldstyper på ejendommen og det bortskaffes til 
godkendt firma eller genbrugsstation. Næstved Kommune vurderer derfor, at hesteholdets 
affald bortskaffes i henhold til gældende lovgivning, og at opbevaring og håndtering af affald 
på husdyrbruget foregår miljømæssigt forsvarligt. Eventuel opbevaring af døde dyr reguleres 
efter bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr. Idet der er tale om et 
hestehold, så vurderer vi, at der ikke er behov for at stille vilkår til placering af oplagsplads til 
døde dyr. 
 
Da der ikke er tale om en traditionel landbrugsdrift med opbevaring af spildolie, og ansøger 
har oplyst, at der ikke opbevares kemikalier eller spildolie på ejendommen, så vurderer vi, at 
der ikke er behov for at stille vilkår til opbevaring og håndtering heraf. Det vil dog fortsat 
skulle opbevares miljømæssig forsvarligt, hvis der skulle være behov for at opbevare mindre 
mængder. 
 
Bekæmpelse af fluer på ejendommen skal foretaget effektivt, for at undgå fluegener. Det kan 
gøres ved at følge de seneste retningslinjer fra Aarhus Universitet om fluebekæmpelse på og 
omkring gårde med husdyr. Vi stiller vilkår hertil. Ved den nødvendige bekæmpelse af fluer 
vurderer vi, at ansøgte ikke vil give anledning til gener for omkringboende. Det gælder også 
den forbyggende indsats om at fjerne klatter på mindre folde og generel god staldhygiejne.  
 
Hvis ejendommen holdes ryddelig herunder fri for spild af foder og ejendommen bliver holdt fri 
for oplag af affald, vurderer det, at der ikke er forøget risiko for opformering af rotter. Der 
stilles vilkår hertil. 
 
Vilkår 
For at forebygge fluegener og tilhold af rotter og undgå oplag af farligt affald, bliver der stillet 
vilkår om at,  
 

- Affald skal jævnligt bortskaffes fra ejendommen, og farligt affald skal opbevares 
miljømæssigt forsvarligt. 
 

- Ejendommen skal foretage en effektiv fluebekæmpelse, der som et minimum er i 
overensstemmelse med de seneste retningslinjer om fluebekæmpelse på og omkring 
gårde med husdyr, fra Institut for Agroøkologi, Århus Universitet. 
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- 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.). 

 

5. Samlet vurdering 
Kommunens vurdering 
Det er Næstved Kommunes vurdering, at hesteholdet ved overholdelse af de stillede vilkår kan 
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. 
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Bilag 1.1 
Grundplan for Herluflillevej 5, 4160 Herlufmagle 


