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Miljøtilladelse til ændring af svineproduktion efter stiplads-modellen 
på Stationsvej 60, 4684 Holmegaard. 
 
Egelund Maskinstation og Entreprenørforretning har ansøgt om en miljøtilladelse på 
Statsionsvej 60, 4684 Holmegaard efter Husdyrbruglovens § 16b stk. 1 til at ændre den 
nuværende tilladte drift med et maksimalt antal slagtesvin til en produktion med smågrise eller 
slagtesvin efter stipladsmodellen, for at få mere fleksibilitet end ved den nuværende 
produktion. Johannesbjerg Slagtesvin Aps ved Jens Neerup Jensen driver husdyrbruget på 
ejendommen. Miljøtilladelsen meddeles til ejer. 
 
De produktionsmæssige ændringer på husdyrbruget betyder, at der fremover kan produceres 
smågrise og/eller slagtesvin, hvor den hidtidige produktion har været slagtesvin. 
Produktionsarealet i staldene bliver samlet på 1425 m2 fra 1368 m² og udleder mindre end 
3.500 kg NH3-N/år. Selvom der på bedriften findes over 2.000 stipladser, må ejer aldrig 
anvende alle sammen samtidig, hvorved at husdyrbruget ikke defineres som et IE-husdyrbrug. 
Der sker ingen øvrige ændringer på husdyrbruget. Nærmere beskrivelse af produktionen 
fremgår af bilag 1. 
 
Ammoniakpåvirkningen til omkringliggende naturtyper forbliver næsten uændret som følge af 
ændringen på ejendommen. Lugtemissionsværdien stiger i meget begrænset omfang. 
 
På baggrund af nedenstående materiale og de heraf afledte vilkår meddeler Næstved 
Kommune hermed miljøtilladelse til svineproduktionen på Stationsvej 60, 4684 Holmegaard i 
henhold til § 16b stk. 1 i Husdyrbrugloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af den 1.5.2019: 

- Ansøgningen om miljøtilladelse og den supplerende ansøgning er sendt via 
www.husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 230.676, version 2), 

- Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering af drift og anlæg (bilag 1) 
 

Oplysninger om ejendom og husdyrbrug 
Matrikelnummer 4a, Kalby By, Holmegaard 

CVR (ejer) 10359007 

CHR 94518 

Ejendommens ejer Egelund Maskinstation og Entreprenørforretning 

Dyreholdets ejer og 
kontaktperson 

Johannesbjerg Slagtesvin Aps 
CVR: 35391983 
Jens Neerup Jensen 
Hovvej 11, 4733 Tappernøje 

 

Indledning 
Næstved Kommune har vurderet det ansøgte projekts mulige påvirkning af miljøet og 
omgivelserne. Vurderingen er foretaget i henhold §§ 21-38 i bekendtgørelse nr. 2225 af den 
27.11.2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. 

http://www.husdyrgodkendelse.dk/
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Vurderingen af ændringer af drift og anlægget af bilag 1, som sammen med ansøgningen 
danner baggrund for miljøtilladelsens vilkår. Vilkårene sikrer, at ændringen af husdyrbruget på 
Stationsvej 60, 4684 Holmegaard kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt. 

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

 

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 og placering heraf. Miljøtilladelsen 
fritager ikke ansøger fra krav om eventuel anmeldelse, tilladelse, godkendelse og/eller 
dispensation efter anden lovgivning, f.eks. Naturbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven og 
Vandløbsloven. 

Vi vurderer, at miljøtilladelsen bliver taget i brug, når den bliver meddelt, idet der ikke skal 
bygges nyt og der reelt kun er tale om produktionstilpasning i staldene på produktionsareal, 
uden et krav om maksimalt slagtesvin. 

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Lovbekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af 
husdyrbrug – nr. 2225 af 27.11.2021. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser skal 
indhentes særskilt. 

Tilladelsen gives på følgende vilkår 
 

Vilkår for driften af anlæg og husdyrproduktionen 

Generelle vilkår 
1. Produktionen skal etableres i henhold til nedenstående skema. 

 
Stald Dyregruppe Produktionsareal (m2) Staldsystem 

Nr.1 Flexgruppe: 
Smågrise og slagtesvin 399 

Fulddrænet gulv 
(kummer under hele 

arealer) * 

Nr. 2 Flexgruppe:  
Smågrise og slagtesvin 633 50-75 % fast gulv 

Nr. 3 Flexgruppe: 
Smågrise og slagtesvin 393 50-75 % fast gulv 

*Smågrise: Drænet gulv + spalter (50/50%), Slagtesvin: Drænet gulv + spalter (33/67%) 
 

2. Der må på intet tidspunkt være mere end 2000 slagtesvin (svin >30 kg) på 
husdyrbruget samtidig. 

 
3. Medarbejdere skal være orienteret om husdyrbrugets miljøtilladelse og være 

bekendt med vilkår, som er relevant for dem. 
 
Gødningshåndtering og opbevaring 
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4. Det samlede overfladeareal på ejendommens to gyllebeholdere må maks. være 
955 m2.  

 
5. Omrøring af gyllebeholderen må tidligst påbegyndes umiddelbart før udkørsel. 

 
6. Udbringningsperioden for gylle skal gøres så kort som mulig. 

 
7. Håndteringen af gylle skal altid foregå under opsyn og således, at spild undgås. 

 
8. Hvis der ikke anvendes selvlæssende gyllevogn 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 en af forbeholder eller en af 
gyllebeholderne. Pladsen skal rengøres for spild af gødning umiddelbart efter 
udbringningsperioden er afsluttet. 

Lugt 
9. Ventilationssystemet og de tilhørende kanaler skal rengøres og vedligeholdes efter 

hvert hold dyr og der skal føres logbog herfor. 
 

10. 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. 
 

11. 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 og rengøring af ventilatorer. 

Støj 
 

12. 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 
 
Støjvilkårene for husdyrbruget omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj 
fra andet end faste tekniske installationer. Vilkårene om støj gælder al støj fra 
landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens 
bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften. 
 
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. 
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13. Hvis kommunen 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.  
 

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

15. Defekte og støjende anlæg, kompressorer eller lignende skal straks udbedres eller 
skiftes. 
 

16. Der må ikke forekomme unødig tomgangskørsel på ejendommen. 
 
Lys 

17. 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, og slukkes straks efter brug eller ved brug 
af bevægelsessensorer. 
 

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

Fluer og Skadedyr 
19. Eventuelt spild af foder skal fjernes dagligt. 

 
20. Ejendommen skal foretage en effektiv fluebekæmpelse, der som et minimum er i 

overensstemmelse med de seneste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, 
Aarhus Universitet. 
 

21. 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.). 

 
Støv 

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

 
Affald og kemikalier 

23. Opbevaringspladsen til døde grise skal placeres som i ansøgningen eller et andet 
sted nærmere staldanlægget. Døde produktionsdyr skal opbevares overdækket på 
en fast opbevaringsplads, i en lukket container eller kølebrønd. Overdækningen 
skal dække alle dyr og være intakt. Overdækningen kan f.eks. bestå af en 
kadaverkappe eller kadaverpresenning, som er isyet jernrør i kanten til afstivning.  

 
24. Beholdere med spildolie skal opstilles på en tæt opsamlingsbakke egnet til 

formålet, og som kan indeholde volumen af den største beholder eller i tilsvarende 
rum med opkant og uden afløb.  
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25. Pesticider og øvrige kemikalier skal opbevares miljømæssigt forsvarligt, det vil sige 
på et fast og tæt underlag, uden afløb i nærheden, og således at indholdet af den 
største beholder kan tilbageholdes og opsamles. 
 

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

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

28. Tanke og beholdere til olieprodukter, sprøjtemidler og kemikalier skal opbevares i 
god afstand til dræn og afløb, så der ikke opstår risiko for afledning. 

 
Vand- og energiforbrug 

29. Ventilatorer på samtlige afkast skal erstattes med energieffektive ventilatorer ved 
næste udskiftning. 

 
30. Ventilationsanlægget skal rengøres efter hvert hold grise.  

 
31. Ventilationsanlægget skal efterses mindst én gang årligt og vedligeholdes i 

henhold til producentens anvisninger. Defekte ventilatorer skal udskiftes inden 7 
dage. 

 
32. Der skal anvendes lavenergibelysning, hvor det giver mening i forbindelse med 

udskiftning af lysarmatur og pærer.  
 
Driftsforstyrrelser og uheld 

33. Ejendommen skal have udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med at 
tilladelsen tages i brug. Beredskabsplanen skal hele tiden holdes ajour og være 
nemt tilgængelig. Alle medarbejdere skal være bekendt med planen og den skal 
opsættes et centralt sted på ejendommen. Hvis der er udenlandske medarbejdere 
på ejendommen, skal beredskabsplanen forefindes i form af skitser og billeder.  
 

34. Beredskabsplanen skal som et minimum indeholde 1) oplysninger om procedurer, 
der beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe uheldet og begrænse 
udbredelsen, 2) oplysninger om hvilke personer og myndigheder, der skal 
alarmeres og hvordan, 3) kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige 
stoffer, afløbs- og drænsystemer, vandløb m.m., 4) en opgørelse over materiel, 
der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af 
spild/lækage, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. 

 
35. Den endelige beredskabsplan inkl. bilag skal fremsendes i kopi til kommunen, 

senest 3 måneder efter at tilladelsen er taget i brug. 
 

Egenkontrol 
36. Følgende materiale skal som et minimum til enhver tid kunne forevises 

tilsynsmyndigheden og dokumentationen skal opbevares i min. 3 år: 
a. Dokumentation for produktionsniveau, f.eks. antal indsatte dyr 
b. Regnskabsbilag fra destruktionsanlæg for døde dyr. 
c. Årlig registrering af el-, diesel- og vandforbrug. 
d. Kvitteringer for aflevering af affald. 
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e. Dokumentation for bortskaffelse af miljøfarligt affald. 
f. Dokumentation for flue- og rottebekæmpelse. 
g. Årligt opdateret beredskabsplan. 
h. Logbog for vask af ventilationsanlæg. 
i. Gyllebeholderne skal minimum efterses en gang årligt for brud, revner og 

kabelskader. Der skal føres logbog over egenkontrollen. 
 

37. Bedriftens energiforbrug samt vandforbrug skal aflæses årligt og registreres i en 
driftsjournal. Driftsjournalen skal opbevares i fem år og skal fremvises på 
tilsynsmyndighedens forlangende. 
 

38. Stiger husdyrbrugets energi- og/eller vandforbrug utilsigtet, skal der i forbindelse 
med tilsyn fremlægges virkemidler til nedbringelse af forbruget. Processen med at 
finde og efterfølgende implementere disse virkemidler finansieres af husdyrbruget. 

 
Ophør 

39. Ved ophør af driften skal produktions- og foderopbevaringsanlæg tømmes og 
rengøres grundigt. Stoffer der kan forurene jord, undergrund og overfladevand, 
samt affald skal bortskaffes efter gældende regler. 

 

Naboorientering 
I et brev af den 8.4.2022 blev høringsberettigede til ændringen af husdyrbruget på Stationsvej 
60 orienteret om, at udkast til afgørelse forelå, og at de havde 14 dage til at kommentere 
udkastet. Høringsberettigede er i denne forstand ejere af alle matrikler, der støder op til 
ejendommen, samt naboer og omkringboende indenfor lugtkonsekvensområdet. 
 
Lugtkonsekvensområdet er 608 meter for denne miljøtilladelse. 
 
Næstved Kommune har modtaget høringssvar fra to naboer/omkringboende, som har været 
bekymrede for lugt, herunder i forbindelse med opbevaring og udbringning, samt antallet af 
transporter. Bemærkningerne har ikke ført til ændring i vilkår. 

 

Offentliggørelse, hjemmel og klagevejledning 
Tilladelsen annonceres d.d. på kommunens hjemmeside. Miljøtilladelsen vil kunne ses på 
hjemmesiden dma.mst.dk. Du skal søge på adressen under offentliggørelser. 
Miljøtilladelsen er meddelt med hjemmel i §16b i Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og 
anvendelse af gødning m.v.– nr. 520 af 01.05.2019. 
 
Afgørelsen kan inden 4 uger fra afgørelsens annoncering, dvs. senest den 26.5.2022 påklages 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen er indgivet når den er tilgængelig for Næstved 
Kommune i Klageportalen. 
 
Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, 
miljøministeren samt visse organisationer. Klageberettigede er orienteret ved annonceringen, 
og kopi af godkendelsen er sendt til organisationer og myndigheder.  
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Klagen skal fremsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale klageportal, 
der kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk 
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. 
Hvis afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. En klage har ikke opsættende 
virkning for ibrugtagning af godkendelsen medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer andet. 
Denne afgørelse kan desuden indbringes for domstolene, jf. Husdyrbruglovens § 90. En 
eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. 
 
Retsbeskyttelse 
Jævnfør §40 i Husdyrbrugloven er der 8 års retsbeskyttelse af miljøtilladelsen, som betyder, at 
kommunen ikke kan meddele påbud eller forbud efter §39 i Husdyrbrugloven førend der er 
gået 8 år. 
Da husdyrbruget ikke er et IE-brug, så skal der ikke foretages revurdering om 8 år. 

 
Orientering 
En tilladelse efter § 16b bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år efter at tilladelsen er 
meddelt. Hvis en del af miljøtilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder denne del jf. § 59a stk. 1 i 
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 godkendelse. 
 
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. Opkrævningen 
sker i november 2022. 
 
Næstved Kommune, den 28.4.2022 
 

Med venlig hilsen 
Jonas Christensen 
Miljøsagsbehandler 

 
Bilag 1: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering af drift og anlæg 

 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:nh@naeveneshus.dk
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Kopi sendt til: 
- Ansøger/staldlejer: Johannesbjerg Slagtesvin Aps, v/Jens Neerup, 

info@johannesbjerggaard.dk 
 

- Ansøgers konsulent: VKST v/Heidi Ledskov, hsl@naestved.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.sal, 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:  
sydsjaelland@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: 
dnnaestved-sager@dn.dk og naestved@dn.dk 
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