Miljøtilladelse
x.x.2022

Herluflillevej 5, 4160 Herlufmagle
CVR-nr. 36941537

Husdyrbruglovens § 16b
Center for Plan og Miljø
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4700 Næstved
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Miljøtilladelse til Herluflillevej 5, 4160
Herlufmagle, CVR-nr. 36941537
GN Triova ApS ved Glen Nielsen ansøger om en miljøtilladelse til
etablering af et hestehold på Herluflillevej 5, 4160 Herlufmagle i henhold til
Husdyrbruglovens § 16b.
Der søges om tilladelse til opstaldning af heste på op til 675 m2
produktionsareal (bokse) i staldene på begge sider af ridehuset.
De beregnede lugtemissionsværdier fra det samlede anlæg ligger under de
grænser, der er fastsat for lugtpåvirkning af henholdsvis byzone, samlet
bebyggelse og enkelt beboelse.
På baggrund af nedenstående materiale og de heraf afledte vilkår
meddeler Næstved Kommune hermed miljøtilladelse til hestehold på
Herluflillevej 5, 4160 Herlufmagle i henhold til § 16b, stk. 1 i
Husdyrbrugloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af den 1.5.2019:
- Ansøgningsskema nr.232.469, version 2 fra
www.husdyrgodkendelse.dk
- Ansøgningens tekstbilag med situationsplan og staldindretning
- Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering af drift og anlæg (bilag
1)

Oplysninger om ejendom og husdyrbrug
Matrikelnummer

31 ‐ Herluflille By, Herlufmagle

CVR

36941537

CHR

-

Ejendommens ejer og
kontaktperson

Navn: Glen Nielsen
Tlf.: 40852147
Mail: gn@triova.dk

Husdyrbrugets ejer

Virksomhedens navn: GN Triova ApS,
Råsøvej 23, 4160 Herlufmagle

Indledning
Næstved Kommune har vurderet det ansøgte projekts mulige påvirkning af
miljøet og omgivelserne. Vurderingen er foretaget i henhold §§ 21-39 i
bekendtgørelse nr.27.11.2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af
husdyrbrug.
Vurderingen af anlægget og produktionen fremgår af bilag 1, som sammen
med ansøgningen danner baggrund for miljøtilladelsens vilkår. Vilkårene
sikrer, at etablering af hesteholdet på Herluflillevej 5, 4160 Herlufmagle kan
ske uden at påvirke miljøet væsentligt.
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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, Byggeloven eller Vandløbsloven.
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.

Godkendelsen gives på følgende vilkår
Vilkår for driften af anlæg og husdyrproduktionen
Generelle vilkår
1. Husdyrproduktionen skal etableres i henhold til
nedenstående skema:
Stald
Stald/ridehus

Dyretype
Heste

Staldsystem
Dybstrøelse

Produktionsareal
675 m2

2. Medarbejdere skal være orienteret om ejendommens
miljøtilladelse og være bekendt med vilkårene, som er
relevant for dem.
Landskab
3. Eventuel belysning til ridebane skal være nedadrettet og
sættes på hegn i en højde af maksimalt 140 cm fra terræn.

Husdyrgødning
4. Det samlede overfladeareal til opbevaring af dybstrøelse må
maksimalt være 40 m2.
5. 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.
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Lugt
6. 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.
Støj
7. Husdyrbrugets samlede støjbidrag til omgivelserne må ikke
overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller
deres opholdsarealer:
Periode

Referencetidsrum

Værdi dB(A)

Mandag – fredag kl. 718
Lørdag kl. 7-14
Lørdag kl. 14-18
Søn- og helligdag kl. 718
Alle dage kl. 18-22

8 timer

55

7 timer
4 timer
8 timer

55
45
45

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.
8. 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.
9. Tung transport til og fra ejendommen skal så vidt muligt
foretages på hverdage mandag til fredag fra kl. 7.00 - 18.00.
10. Der må ikke forekomme unødig tomgangskørsel på
ejendommen.
Støv og lys
11. Driften af ejendommen må ikke medføre væsentlige
støvgener uden for ejendommens eget areal.
12. 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.
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13. Husdyrbruget må ikke medføre lysgener uden for
ejendommens areal. Hvis der opstår væsentlige lysgener,
skal der foretages tiltag til nedbringelse af genen.

Affald og skadedyr
14. Affald skal jævnligt bortskaffes fra ejendommen, og farligt
affald skal opbevares miljømæssigt forsvarligt.
15. 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.
16. 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.).

Offentlighed og partshøring
Matrikulære naboer til Herluflillevej 5, 4160 Herlufmagle er blevet hørt i 14
dage om den planlagte etablering af hestehold på ejendommen med
mulighed for at komme med deres bemærkninger.
Næstved Kommune modtog flere / ingen høringssvar fra de
omkringboende.

Offentliggørelse, hjemmel og klagevejledning
Miljøtilladelsen annonceres d.d. på kommunens hjemmeside.
Miljøtilladelsen vil kunne ses på hjemmesiden dma.mst.dk. Du skal søge
på adressen under offentliggørelser.
Miljøgodkendelsen er meddelt med hjemmel i §16b, stk. 1 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
x.x.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.
Klagen skal fremsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den
digitale klageportal, der kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.naevneneshus.dk
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Konkrete spørgsmål om brug af Klageportalen kan rettes til
supportfunktionen på e-mail mfkn@naeveneshus.dk eller til Callcenter på
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
Ved meddelelse af denne tilladelse gælder 8 års retsbeskyttelse, jævnfør
husdyrbruglovens §40, som betyder at der ikke kan meddeles forbud eller
påbud af vilkårene af de gældende vilkår. 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 ved godkendelsens meddelelse,
eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved
godkendelsens meddelelse.

Orientering
En tilladelse efter § 16b bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 6 år
efter af godkendelsen er meddelt. Hvis en del af tilladelsen 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 ikke omfattet af bekendtgørelsen
om brugerbetaling for godkendelse. Tilladelsen er dog omfattet af
bekendtgørelse om miljøtilsyn.
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Næstved Kommune, den x.x.2022
Med venlig hilsen
Bente Kryger Nielsen
Miljøsagsbehandler

Bilag 1: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering af drift og anlæg

Kopi sendt til:

-

Ansøgers konsulent; Kolding Herreds Landboforening
v/Inger Knude, ika@khl.dk

-

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

-

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 dnnaestvedsager@dn.dk
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