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Miljøtilladelse til udvidelse af ammekvægbesætningen 
på Knohammervej 3, 4700 Næstved

Ansøger Arne Denwers har den 3.6.2020 ansøgt om en miljøtilladelse til udvidelse af 
husdyrproduktionen på Knohammervej 3, 4700 Næstved. Ændringerne er tilladelsespligtige 
efter § 16b i husdyrbrugloven (LBK nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af 
gødning m.v.).

Udvidelsen består i en forlængelse af den eksisterende stald. Da husdyrbruget i forvejen har 
over 175 m² produktionsareal til ammekvæg, så kræver udvidelsen en miljøtilladelse. Det 
samlede produktionsareal efter tilladelsen vil blive på 349 m². Der sker ingen øvrige ændringer 
i drift eller lignende på husdyrbruget.

På baggrund af nedenstående materiale og de heraf afledte vilkår meddeler Næstved 
Kommune hermed miljøtilladelse til husdyrproduktionen på Knohammervej 3, 4700 Næstved i 
henhold til § 16b, stk. 1 i Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.:

- Kommunens miljøtekniske beskrivelse (bilag 1)
- Ansøgningsskema fra www.husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 219834
- Scenarieberegning fra www.husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 219880
- Mailkorrespondance og telefonsamtaler
- Miljøtilsynsrapport af den 3.5.2019
- Materiale fra byggeansøgningen

Dispensation

Næstved Kommune meddeler i tilladelsen dispensation for afstandskravet på 30 meter til 
naboskel, til placering af stalden 25 meter fra naboskellet. 

EJER OG DRIFTSFORHOLD
Ejendommens adresse: Knohammervej 3, 4700 Næstved
Matr.nr.: Matrikel: 12c - Næstelsø By, Næstelsø
CVR nr.: 76523851
Ejer, driftsansvarlig og Arne Denwers
ansøger: Mail: denwers@live.dk Mobil: 2973 0301
Husdyrbrugets ejer Parcellist Arne Denwers, CVR: 76523851

Mail: denwers@live.dk Mobil: 2973 0301

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

Vurderingen er foretaget i henhold §§ 21-38 i Bek. nr. 1261 af den 29.11.2020 om 
godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Vurderingen af anlægget fremgår af bilag 1, som sammen med ansøgningen danner baggrund 
for miljøtilladelsens vilkår. Vilkårene sikrer, at ændringen af husdyrbruget på Knohammervej 
3, 4700 Næstved kan ske uden at påvirke miljøet væsentligt. Miljøet skal i denne 
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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, som der er ansøgt om. Hvis der ønskes 
ændringer i grundlaget for vores vurdering, skal der indsendes en ny ansøgning. Dette gælder 
for eksempel ændringer i forhold til de ansøgte produktionsarealer og opbevaring af 
husdyrgødning. Miljøtilladelsen fritager ikke fra krav om eventuel anmeldelse, tilladelse, 
godkendelse og/eller dispensation efter anden lovgivning.

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.

Miljøtilladelsen gives på følgende vilkår:

Vilkår for driften af anlæggene og husdyrproduktionen

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

Lugt, støj og skadedyr
2. 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.

3. 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.
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Stald Dyregruppe Produktionsareal (m2) Staldsystem

Eksisterende 
stald

Flexgruppe; Alle 
kvæg, heste, geder 

får
og 241 Dybstrøelse

Tilbygning
Flexgruppe; Alle 

kvæg, heste, geder 
får

og 108 Dybstrøelse
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4. Transport til og fra ejendommen skal så vidt muligt foretages på hverdage mandag 
til fredag fra kl. 7.00 - 18.00.

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

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

7. Eventuelt spild af foder skal fjernes dagligt.

8. Ejendommen skal foretage en effektiv fluebekæmpelse, der som et minimum er i 
overensstemmelse med de seneste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, 
Aarhus Universitet.

9. 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.).

Kemikalier og affald
10.Tankning af brændstof skal ske fra en plads med fast og tæt bund eller på et 

underlag hvorfra der er afløb til olie/benzinudskiller.

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

12. Pesticider og øvrige kemikalier skal opbevares miljømæssigt forsvarligt, dvs. i 
dunke eller beholdere på et fast og tæt underlæg, uden afløb i nærheden, og 
således at indholdet af den største beholder kan tilbageholdes og opsamles.

13.Spildolie skal opbevares i beholdere opstillet på opsamlingsbakke, der kan 
tilbageholde indholdet af den største beholder.

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

Husdyrbrugets ophør

15.Ved ophør af driften skal dybstrøelsen fra stalden fjernes og 
foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Stoffer der kan forurene 
jord, undergrund og overfladevand, samt affald skal bortskaffes efter gældende 
regler.

Offentlighed og partshøring

Naboorientering og partshøring (lugtkonsekvenszone = 106 m)
I et brev af den 12.juni 2020 blev de høringsberettigede til udvidelse af husdyrbruget på 
Knohammervej 3 orienteret om, at udkast til afgørelse forelå, og at de havde to uger til at 
kommentere sagen, til og med 1.juli 2020. De høringsberettigede er ejere af alle matrikler, der 
støder op til ejendommen, samt naboer indenfor lugtkonsekvenszonen, som er 108 meter for 
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denne tilladelse. Da der ikke ligger beboelser inden for lugtkonsekvenszonen, er det kun 
matrikulære naboer, som bliver orienteret om udkastet.

Ejer af matrikel 12b, Næstelsø By, Næstelsø er blevet hørt som part i sagen, fordi vi 
dispensere for afstandskravet til naboskel til denne matrikel.

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

Offentliggørelse, hjemmel og klagevejledning
Miljøtilladelsen annonceres den 2.juli 2020 på kommunens hjemmeside. Miljøtilladelsen vil 
desuden blive tilgængelig på hjemmesiden dma.mst.dk. Du skal søge på adressen under 
virksomheder.
Afgørelsen kan inden 4 uger fra afgørelsens annoncering, dvs. senest den 30.juli 2020 påkla-
ges 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 godkendelsen er sendt til organisationer og myndigheder. 
Klagen skal fremsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale klageportal, 
der kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk eller 
www.borger.dk eller for virksomheder på www.virk.dk. Vejledning om hvordan man logger på 
og anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider.
Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til supportfunktionen på e-mail 
klageportalen@naevneneshus.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 med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer andet.
Denne afgørelse kan desuden indbringes for domstolene, jævnfør Husdyrbruglovens § 90. En 
eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Retsbeskyttelse

Vilkårene i miljøtilladelsen kan efter 8 år fra meddelelsestidspunktet ændres ved påbud, eller 
der kan nedlægges forbud imod fortsat drift, jævnfør Husdyrbruglovens § 41. Årsager til 
ændring af vilkår ved påbud kan f.eks. være, at der er fremkommet nye oplysninger om 
forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører skadevirkninger, der ikke kunne 
forudses da tilladelsen blev meddelt eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev 
lagt til grund da tilladelsen blev meddelt.

Orientering

En tilladelse efter § 16b, stk. 1 bortfalder, hvis det ikke er udnyttet, inden 6 år efter af 
tillægget er meddelt. Hvis en del af tillæg til godkendelsen ikke er udnyttet, bortfalder denne 
del jævnfør § 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 godkendelsen, der 
ikke har været udnyttet i de seneste 3 år, jævnfør lovens § 59a, stk. 2. Udnyttelse anses her 
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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.

Næstved Kommune, den 2. juli 2020

Med venlig hilsen
Jonas Christensen
Miljøsagsbehandler

Bilag: 
1. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering af drift og anlæg

Kopi sendt til:
- Miljøstyrelsen Storstrøm, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F, via e-mail: mst@mst.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.
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- 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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INDLEDNING

Næstved Kommune har den 3.6.2020 modtaget en ansøgning om miljøtilladelse på 
Knohammervej 3, 4700 Næstved.

Ansøger, Arne Denwers ønsker en mindre udvidelse af ammekvægbesætningen og derfor 
ønsker han at forlænge den eksisterende rundbuehal med 9 meter. Med udvidelsen vil det 
samlede produktionsareal på ejendommen være 349 m². Der sker ingen ændringer af den 
nuværende drift og praksis på ejendommen.

Ansøgningen omfatter miljøtilladelse efter § 16b, stk. 1 i husdyrbrugloven, nr. 520 af 1.5.2019 
om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Denne miljøtekniske beskrivelse og vurdering danner grundlag for de vilkår, der meddeles i 
tilladelsen.

DEN ANSØGTE PRODUKTION

Produktionsareal
Ansøger har opmålt den eksisterende stald til 241m² og ønsker at udvide produktionsarealet 
med 108 m² ved at etablere en tilbygning.

Kommunens vurdering
Vi har gennemgået oplysningerne og vurderer, at det oplyste produktionsareal er korrekt 
angivet. Der er dybstrøelse i stalden og det vil der også blive etableret i udvidelsen. Udvidelsen 
vil bestå af et samlet areal og der bliver ikke ændret ved den eksisterende rundbuehal. Vi 
stiller vilkår om et samlet produktionsareal på ejendommen, samt dyretype og staldtype. 
Kvæget har ifølge kommunens oplysninger adgang til stalden hele året, som læskur, men 
opstaldes i vinterhalvåret i stalden. Ansøgningen giver mulighed for at opstalde andre 
dyretyper end kvæg eller opdele stalden til flere dyretyper. Husdyrbruget vil fremadrettet ikke 
være begrænset af et maximalt antal dyr, men et samlet produktionsareal på 349 m² med 
dybstrøelse.

For at fastholde den ansøgte produktion på de på ansøgningstidspunktet gældende miljøkrav, 
bliver der stillet vilkår om at:

- Produktionen skal etableres i henhold til nedenstående skema.
Stald Dyregruppe Produktionsareal (m2) Staldsystem

Flexgruppe; Alle kvæg, Eksisterende stald 241 Dybstrøelseheste, geder og får
Flexgruppe; Alle kvæg, Tilbygning 108 Dybstrøelseheste, geder og får

Opbevaring og håndtering af husdyrgødning
Ansøger har oplyst, at komposteret dybstrøelse muges ud i markstak efter gældende regler og 
at der ikke er anlæg til opbevaring af gødning.
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Kommunens vurdering
Opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning har betydning for ammoniakpåvirkningen. Vi vurderer, 
at der ikke er behov for at stille vilkår til opbevaringen, da der ikke er andre muligheder for 
opbevaring end direkte udbringning eller opbevaring af komposteret gødning i markstak. Dette 
er reguleret i de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Hvis der på et senere 
tidspunkt skal være en anden form for opbevaring af husdyrgødning, for eksempel etablering 
af en møddingplads og ajlebeholder vil kræve en ny ansøgning.

Vi vurderer, at der kan være tilstrækkelig kapacitet på ejendommen til, at dybstrøelsen kan 
forblive i stalden eller udlægges i markstak og derved blive afsat miljømæssigt forsvarligt og 
efter de gældende udbringningsregler.

Afstandskrav
Kommunens vurdering
Vi har gennemgået afstandskravene. Ansøger har oplyst, at der er 25 meter til naboskel fra, 
hvor den nye tilbygning ønskes etableres. Den eksisterende staldbygning ligger nogenlunde 
parallelt med samme naboskel. Afstandskravet på 30 meter til naboskel kan derfor ikke blive 
overholdt ved tilbygningen. Ansøger har oplyst, at beboelsen (Knohammervej 6) ligger 
længere væk.
Da der i forvejen er en staldbygning og tilbygningen vil blive etableret i samme materialer og 
højde og da afstandskravet ikke kan overholdes med blot 5 meter, så vurderer vi, at vi kan 
dispensere for afstandskravet uden at stille skærpede vilkår i dispensationen.
De øvrige generelle afstandskrav i husdyrbruglovens § 6 og § 8 vurderer vi bliver overholdt. 

Lokalisering og landskab
Ansøger har sendt ansøgningsmateriale til byggeansøgningen, hvor det fremgår, at bygningen 
bliver cirka 5,8 meter i højden og opført som en rundbuehal i samme grå farve, som den 
eksisterende og i direkte forlængelse heraf. Forlængelsen bliver 9 meter. Ansøger har oplyst, 
at der er etableret beplantninger langs den eksisterende rundbuehal. Det er planlagt, at der 
også skal etableres beplantning langs tilbygningen. 

Kommunens vurdering
Det ansøgte er placeret i landzonen og i et område, som ifølge kommuneplanen for 2017 er 
udlagt til særligt værdifuldt landbrugsområde. Vi vurderer, at der ikke er nogle naboer eller 
omkringboende, som har direkte udsyn til tilbygningen eller planlægningsmæssige 
interessekonflikter med denne placering. Der er to naboer, som ligger 130 meter væk, der vil 
kunne se tilbygningen. Der er i forvejen en del beplantning i form af læhegn rundt om 
husdyrbrugets ejendom. Tilbygningen vurderer vi nærmest ikke ville kunne ses fra andre 
ejendomme, på grund af placeringen, højden og fordi den bliver opført som forlængelse af den 
eksisterende og i grå farve. Vi stiller derfor ikke vilkår til beplantning. Det er dog en 
forudsætning, at tilbygningen bliver etableret i maksimalt den højde og længde, som der er 
ansøgt.
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Gener
I følgende afsnit står nærmere beskrevet om lugt, støj, lys, fluer, skadedyr, støv og transport 
fra husdyrbruget.

Lugt
Tabellen herunder viser scenarieberegning af lugtgeneafstanden med udvidelse af stalden.

Tabel 2: Lugtberegningerne fra scenarieberegning nr. 219.880 fra IT-ansøgningssystemets 
www.husdyrgodkendelse.dk. Den vægtede gennemsnitsafstand svarer til afstanden målt fra et vægtet 
lugtcentrum af staldanlægget til den nærmeste ”kant” af nabobeboelse eller byzone.

Kommunens vurdering
Lugtberegninger i IT-ansøgningsskemaet viser, at lugtgeneafstandskravene bliver overholdt for 
nærmeste enkeltbolig uden landbrugspligt, byzone og bolig i samlet bebyggelse.

Lugekonsekvenszonen er beregnet til 106 meter i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk. 
Idet der er stå stor afstand i forhold til kravene, så vurderer vi at der ikke er behov for at stille 
vilkår til begrænsning af lugt fra husdyrbruget.

Transport
Kommunens vurdering
Vi vurderer, at der ikke vil ske en ændring af antallet af transporter fra ejendommen, da 
udvidelsen er meget begrænset og der i forvejen er meget lidt transport fra husdyrbruget. Den 
primære transport vil være levering og/eller bjergning af halm og wrap.

Støj, lys, lugt og skadedyr
Kommunens vurdering
Ansøger har oplyst, at der ikke sker ændringer på ejendommen i forbindelse med udvidelsen.
Vi vurderer, at de fleste støjende aktiviteter bliver forsøgt lagt inden for normal arbejdstid og 
der generelt er meget begrænsede støjende aktiviteter fra ejendommen. Vi forventer ingen 
forøgelse af de nuværende støjkilder fra husdyrbruget i forbindelse med denne miljøtilladelse.
For at sikre støjgrænserne til det åbne land bliver overholdt, stiller vi vilkår hertil.
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Ansøger har ikke oplyst om der er udendørs pladsbelysning. Vi vurderer, at eventuel 
pladsbelysning vil være meget begrænset og ingen beboelser har direkte gene heraf. Vi stiller 
dog vilkår til lyskilder ikke må medføre lysgener uden for ejendommens areal.

Vi vurderer, at der skal være en effektiv flue- og rottebekæmpelse på ejendommen. 
Opbevaring af kraftfoder sker i ejendommens lukkede silo og vi vurderer, at det generelt vil 
begrænse tilhold at skadedyr. Indblæsning og rengøring af siloerne kan medføre spild. Derfor 
vurderer vi, at eventuelt spild skal samles op og ejendommen generelt skal holdes ryddelig, for 
at undgå tilhold af skadedyr.

For at fastholde ovennævnte forhold, stiller vi 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 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.

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

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

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

- Eventuelt spild af foder skal fjernes dagligt.

- Ejendommen skal foretage en effektiv fluebekæmpelse, der som et minimum er i 
overensstemmelse med de seneste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus 
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.).
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Kemikalier og affald
Kommunens vurdering
Ansøger har oplyst, at affald bliver kørt til genbrugsstationen. Affaldet skal jævnligt 
bortskaffes, så der ikke opstår oplag. Farligt affald og andet affald skal håndteres, så der ikke 
er risiko for miljøet. Hvis der på et tidspunkt skal opbevares og håndteret spildolie på 
ejendommen, så skal det opbevares i dunke eller beholdere, som står på spildbakke eller 
lignende, der kan rumme indholdet af den største beholder eller i et rum med opkant uden 
afløb. Vi stiller vilkår hertil.

Tankning af diesel skal ske fra en plads med fast og tæt bund. Tanken skal være placeret, hvor 
der ikke er risiko for, at spild bliver ledt til dræn, og placeres hvor der ikke er risiko for, at 
tanken bliver påkørt. Ansøger har oplyst, at tanken er placeret i garagen. Vi stiller vilkår hertil.

For at opretholde den nuværende praksis og for at forebygge forurening af jord og grundvand, 
samt for korrekt opbevaring af olie/diesel og kemikalier, samt bortskaffelse af affald fra 
ejendommen der stillet vilkår om at:

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

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

- Pesticider og øvrige kemikalier skal opbevares miljømæssigt forsvarligt, dvs. i dunke 
eller beholdere på et fast og tæt underlæg, uden afløb i nærheden, og således at 
indholdet af den største beholder kan tilbageholdes og opsamles.

- Spildolie skal opbevares i beholdere opstillet på opsamlingsbakke, der kan tilbageholde 
indholdet af den største beholder.

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

Ammoniak
Kommunens vurdering
Ammoniakfordampningen fra staldanlægget er i www.husdyrgodkendelse.dk beregnet til 293,2 
NH3-N/år og derved under 750 kg NH3-N/år. Da ammoniakemissionen er under 750 kg NH3-
N/år er der ikke krav om brug af BAT. Der er stillet vilkår om produktionsarealerne, så 
husdyrbruget ammoniakemission ikke vil kunne øges uden der bliver ansøgt om tilladelse til 
dette forinden.
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Ammoniakafsætning på naturområder
Tabel 3 viser de indtastede naturpunkter og deres ammoniakpåvirkning fra husdyrbruget på 
Knohammervej 3.

Tabel 3: Resultat fra ammoniakberegning fra scenarieberegning, nr. 219.880.

Kommunens vurdering
Tabel 3 viser en merdeposition til en beskyttet mose, som er kategori 3-natur.
Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau for ammoniak vurderes
merbelastninger på indtil 1 kg NH3-N/ha/år ikke at have væsentlige negative konsekvenser for
kategori 3-natur. Merdepositionen fra husdyrbruget til kategori 3-naturen er 0,1 kg N/ha/år og 
totaldepositionen er 0,2 kg N/ha/år. De øvrige naturtyper og kategori 1- og 2-natur har ingen 
ammoniakpåvirkning fra husdyrbruget. Vi har ikke foretaget en yderligere vurdering af 
ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget til beskyttede naturtyper og områder.

Kommunens samlede vurdering
Kommunens vurdering
Vi vurderer, at der skal stilles vilkår for ophør af bedriften, så dybstrøelse fra stalden bliver 
muget ud og siloen bliver tømt rengjort, samt miljøfarlige stoffer og affald bliver bortskaffet, 
så der ikke er risiko for forureninger af jord, undergrund og overfladevand.

Det er Næstved Kommunes vurdering, at husdyrbruget ved overholdelse af de stillede vilkår 
kan udvides og drives som beskrevet 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.

Vilkår ved ophør af husdyrbruget:

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