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1. Indledning 
Næstved Kommune har modtaget ansøgning om en ny miljøgodkendelse til 
husdyrproduktionen på Brunemosevej 2, 4250 Fuglebjerg.  
 
Ansøgningen er indsendt af Max Jacobsen Miljørådgivning, på vegne af ejer og ansøger 
Gyldenholm Gods v/Jacob de Neergaard, CVR nr. 28197365. Ansøgningen omfatter 
godkendelse efter § 16a, stk.2 i Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning 
m.v., nr. 520 af den 1.5.2019 (husdyrbrugsloven). 
 
Ansøger ønsker at opnå mere fleksibilitet, i forhold til det, der er godkendt i miljøgodkendelsen 
fra 2017, ved at få en godkendelse til produktionsarealet. I dag har husdyrbruget en 
godkendelse til et bestemt antal producerede slagtesvin i et bestemt vægtinterval. Med en 
miljøgodkendelse til produktionsarealet vil det være de dyrevelfærdsmæssige regler, som 
sætter en begrænsning for hvor mange svin, der kan produceres om året. Der ansøges således 
ikke om ny miljøgodkendelse som følge af en planlagt udvidelse af produktionsarealet. Der er 
tale om en fortsættelse af produktionen i eksisterende stalde med samme produktionsareal. 
 
Der bliver ikke etableret nye anlæg eller foretaget ændringer af staldene.  
 
Husdyrbruget på Brunemosevej 2, 4250 Fuglebjerg vil fortsat være indrettet til mere end 
2.000 stipladser med slagtesvin (over 30kg) hvilket betyder, at husdyrbruget fortsat vil være 
et IE-husdyrbrug. 
 
Der vil være krav om fortsat at anvende BAT for så vidt angår management, foder, vand og 
energi, da der er tale om et IE-husdyrbrug. Ved management forstås blandt andet krav om 
miljøledelse og beredskabsplan. 
 
Vi skal vurdere om ændringerne kan indebære væsentlig virkning på miljøet, herunder 
omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Udgangspunktet for den miljøtekniske beskrivelse og 
vurdering er ansøgningens oplysninger, indsendt via husdyrgodkendelse.dk (skema 233.018 
version 3), ansøgers miljøkonsekvensrapport, bilag hertil og supplerende materiale indsendt af 
ansøgers konsulent. 
 
Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering danner grundlag for de vilkår, vi meddeler i denne 
miljøgodkendelse. 
 
 

2. Den ansøgte husdyrproduktion 
2.1 Nudrift, 8-års drift og tidligere godkendelser 
I forbindelse med en ansøgning efter husdyrbrugloven skal kommunen vurdere etableringer, 
ændringer og udvidelser, der er godkendt, tilladt eller afgjort efter anmeldelse inden for de 
seneste 8 år før kommunens afgørelse. 
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Kommunens vurdering 
Ansøger har oplyst, at der indenfor de seneste år ikke foretaget ændringer af husdyrbruget, 
der har medført ændrede ammoniak- og lugtemissioner. Derfor har ansøger anvendt det 
samme produktionsareal i nudriften og 8-årsdriften. Dette vurderer vi er korrekt. 
 
Nudriften er indtastet som to stalde, hvor 1366 m² på 50-75 % fast gulv i stald nr. 1 og 560 
m² er til slagtesvin på 50 – 75 % fast gulv i stald nr. 2, hvilket vi vurderer har været anvendt i 
den eksisterende drift. Ansøger har indtastet den lovlige nudrift til 1926 m² produktionsareal. 

2.2 Ansøgte ændringer på husdyrbruget 
Der ansøges om en miljøgodkendelse af en eksisterende husdyrproduktion. De to eksisterende 
slagtesvinestalde fortsætter uændret. Der er tale om en fortsættelse af det eksisterende 
produktionsareal på 1.926 m2. 
 
Denne produktion ønskes ændret til en fleksibel produktionstilladelse, hvor der søges om 
flexgruppen: slagtesvin og smågrise i alle staldafsnit og på alle produktionsarealer. 
 
Kommunens vurdering 
I stald nr. 1 og 2, ønskes der fleksibilitet, så der fremadrettet må produceres enten smågrise 
eller slagtesvin på 50 – 75 % fast gulv på i alt 1926 m² produktionsareal. Vi stiller vilkår til 
produktionsareal, dyretype og gulvtype ud fra det ansøgte. I begge staldafsnit er BAT-
forudsætningen indsat som eksisterende staldafsnit med BAT-krav fastsat i eksisterende 
miljøgodkendelse. Dette vurderer vi er korrekt. Ansøger ønsker fleksibilitet ved at komme ind 
under regler, hvor det er produktionsarealet, som afgør omfanget af produktionen ud fra 
dyrevelfærdsmæssige krav. Vi vurderer, at den hidtil tilladte nudrift og den ansøgte ændring 
på husdyrbruget, stemmer overens med det, der er blevet indtastet i ansøgningssystemet til 
beregning af ammoniak og lugtpåvirkning. 
 
Da der fortsat er mulighed for at producere på mere end 2.000 stipladser til slagtesvin (over 
30kg), vil produktionen også fortsat være omfattet af særreglerne for IE-husdyrbrug. Vi 
vurderer, at husdyrbruget fortsat vil blive drevet teknisk og forureningsmæssigt adskilt fra 
andre husdyrbrug og derfor skal denne godkendelse kun omfattet husdyrbruget på 
Brunemosevej 2.  
 
Medarbejdere på husdyrbruget skal have kendskab til miljøgodkendelsen og de vilkår, som er 
relevant for deres arbejdsgange. Vi stiller vilkår hertil.  
 
For at fastholde ovennævnte produktion, stiller vi følgende vilkår: 

- Produktionen skal være etableret som i nedenstående skema:  
 
Staldafsnit Dyregruppe Produktionsareal Staldsystem 

Nr. 1 Slagtesvin 
Flexgruppe: Smågrise og 
slagtesvin 

1.366 m2 50-75 % fast gulv 

Nr. 2 Slagtesvin 
Flexgruppe: Smågrise og 
slagtesvin 

560 m2 50-75 % fast gulv 
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- Medarbejdere skal være orienteret om husdyrbruget miljøgodkendelse og være bekendt 
med vilkår, som er relevant for dem. 

2.3 Ammoniakreducerende tiltag (Bedst tilgængelige teknik, BAT)  
Herunder ses tabeller for den samlede BAT-beregning og resultat for ammoniakberegningen 
fra husdyrbruget ud fra de oplysninger, som ansøger har oplyst om den ansøgte drift. 
 
Tabel 1: Udsnit af BAT-beregningerne fra ansøgningssystemet, husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Kommunens vurdering 
For det ansøgte er den faktiske emission fra husdyrbruget 3.081 kg NH₃-N pr. år, hvoraf 2.696 
kg NH₃-N pr. år kommer fra staldene og 385 kg NH₃-N pr. år kommer fra gyllebeholderne. 
 
I ansøgningssystemet er der foretaget en beregning af den vejledende grænseværdi for 
ammoniaktab (emissionsgrænseværdien) pr. år opnåelig ved anvendelse af bedste 
tilgængelige teknik (BAT). BAT-niveauet afhænger af om en produktion er placeret i ny eller 
eksisterende stald. BAT-emissionsgrænsen er beregnet til 2.696 kg N/år og samlet for lagre og 
stalde er emissionsgrænset beregnet til 3.081 kg N/år. 
 
Ansøger har en gulvtype, som overholder BAT-emissionsgrænsen for eksisterende stalde og 
der er ikke gjort yderligere tiltag for at reducere ammoniakemissionen. Vi vurderer, at der er 
tale om eksisterende stalde og gulvtyperne er angivet korrekt. 
 
Emissionen fra gyllebeholderne er beregnet ud fra overfladearealet, som vi vurderer, at 
ansøger har indtastet korrekt til henholdsvis 438 m² og 524 m2 og med en BAT-forudsætning 
for begge beholderne som eksisterende gyllebeholdere. Se tabel 1. Det vil være en 
forudsætning, at gyllebeholdernes overfladeareal højst udgør 962 m² for at leve op til BAT-
kravet. Idet overfladearealet af gødningsopbevaringsanlæggene er betydende for den 
beregnede ammoniakemission fra det samlede husdyrbrug, stilles der vilkår til 
gyllebeholdernes samlede overfladeareal. 
 
For at leve op til BAT er der ikke anvendt teknologier til at reducere ammoniakemissionen fra 
stalde eller lagre. På baggrund heraf stiller vi ikke vilkår om anvendelse af ammoniak 
reducerende tiltag.  
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For at fastholde ovennævnte produktion, stiller vi følgende vilkår: 

- Overfladearealet på ejendommens gyllebeholdere må maksimalt være 962 m². 
 
 

3. Husdyrgødning 
3.1 Opbevaring og kapacitet af husdyrgødning 
Ansøger har i miljøkonsekvensrapporten udarbejdet en opgørelse over opbevaringskapaciteten 
for husdyrgødning på ejendommen og for den kapacitet, som der blive lejet for at have 
tilstrækkelig kapacitet i henhold til de almindelige regler. Den kan også ses i tabel 2 herunder: 
 
Tabel 2: Ansøgers beregning af opbevaringskapacitet 
 
Gyllebeholder (G1): 1.650 m3 
Gyllebeholder (G2): 2.000 m3 
  
Opbevaringsanlæg i alt flydende husdyrgødning: 3.650 m3  
  
Lejet gyllebeholder/biogasanlæg: 1.830 m3 
 
 
Ansøger har også udarbejdet en opgørelse over den forventede produktion af svin og på 
baggrund deraf den forventede producerede gylle. Tabellen kan ses i ansøgers 
miljøkonsekvensrapport og i tabel 3 herunder: 
 
Tabel 3: Ansøgers oplysning og beregning over produceret gylle og opbevaringsbehov og kapacitet. 
 

Dyretype Staldtype Antal 
Gylle 

m3/år/dyr 
Dybstrøelse 
m3/år/dyr 

Gylle 
m3/år i alt 

Slagtesvin (31-115 kg) Gylle 13.000 0,562 - 7.306 
Gødningsproduktion i alt 7.306 
Fradrag for overdækning af gyllebeholder  0 
Gødningsproduktion inkl. overfladevand og fradrag for overdækning (i alt) 7.306 
Nødvendig opbevaringskapacitet til 9 måneder 5.480 
Opbevaringskapacitet til rådighed 5.480 
Opbevaringskapacitet på ejendommen (antal måneder) 9,0 
 
 
Kommunens vurdering 
Ansøger har beregnet en gødningsproduktion på 7.306 m3, som er baseret på en 
slagtesvineproduktion, hvor de indsættes ved 31 kg og har en afgangsvægt på 115 kg. Se 
tabel 3.  
 
Opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder er lovpligtigt jævnfør husdyrgødnings-
bekendtgørelsens § 9.  
 
Det samlede behov for opbevaringskapacitet vurderer vi vil være omkring 5.480 m², baseret 
på normtal. Ud fra ejendommens egen kapacitet vurderer vi, at der skal indgås en skriftlig 
aftale om yderligere kapacitet til mindst 1800 m3 gylle i anden mands beholder eller afsætning 
til et biogasanlæg, for at leve op til kravene om tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Da kravet 
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er omfattet af de gældende regler og skal opfyldes, når der sker ændringer i 
opbevaringskapaciteten på grund af enten ændring i produktion eller lagerkapaciteten, så 
vurderer vi, at det vil være et tilsynsanliggende at se dokumentation for tilstrækkelig 
opbevaringskapacitet.  
Det vurderes, at den generelle regulering er tilstrækkelig til at sikre, at udbringningen kan ske 
efter gældende regler herfor.  
 
 

3.2 Drift og håndtering af gylle 
 
Kommunens vurdering 
I forbindelse med gylleudbringning skal påfyldning af gyllevogne og håndtering af gylle ske 
under opsyn, således at spild undgås.  
  
Når gyllevogn fyldes, kan dette foregå ved en selvlæssende gyllevogn, dvs. en vogn med 
installeret pumpetårn. Ved at have et pumpetårn på gyllevognen reduceres risiko for spild i 
forbindelse med fyldning. Det skal dog sikres, at sugearmen er tom, inden den svinges ind 
over gyllevognen, for at undgå spild ved gyllebeholderen. Hvis der etableres pumpeanlæg på 
gyllebeholderen eller gyllevognen fyldes med traktorpumpe, skal der etableres en støbt plads 
med afløb til opsamlingsbeholder, hvor påfyldning af gyllevognen finder sted. Pladsen skal 
have fald mod opsamlingsbeholder og den skal være af en sådan størrelse, at spild ikke tilføres 
ubefæstede arealer. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart 
efter udbringningsperioden er afsluttet. Vi stiller vilkår hertil. 
 
Omrøring af gyllebeholderen må kun ske umiddelbart før udkørsel. Vi stiller vilkår hertil.  
 
Der er faste regler for opbevaring og udbringning af gylle, samt overdækning/flydelag og 
logbog. Vi vurderer, at disse regler er tilstrækkelige. Derudover er der krav om regelmæssig 
beholderkontrol.  
 
Da der er tale om et IE-husdyrbrug, så vil der være krav til beredskabsplan, egenkontrol i 
forbindelse med vedligeholdelse. Disse forhold fremgår af afsnit 8.  
 
For at fastholde ovennævnte håndtering og drift af gylle, stiller vi følgende vilkår: 
 

- Omrøring af gyllebeholder må tidligst påbegyndes umiddelbart før udkørsel. 

- Håndteringen af gylle skal altid foregå under opsyn og således, at spild undgås og 
under hensyn til omgivelserne og naboerne. 

- Hvis der ikke anvendes selvlæssende gyllevogn med pumpetårn 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 forbeholder eller 
gyllebeholder. Pladsen skal rengøres for spild af gødning umiddelbart efter 
udbringningsperioden er afsluttet. 
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4. Plan- og landskabsforhold 
Ved ansøgninger, der indebærer opførelse af ny bebyggelse, skal der indgå en vurdering af om 
byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. 

4.1 Anlæg, pladser og siloer 
Ansøgers plantegning hentet fra miljøkonsekvensrapporten. 
 
Kort 1: Plan over stald, lade og gyllebeholdere m.m. 

 
 
 
Kommunens vurdering 
Vurdering  
Idet denne ansøgning ikke medføre ændringer eller udvidelse de eksisterende stalde og der 
ikke opføres andre nye anlæg på ejendommen vurderer Næstved Kommune, at det ansøgte, 
ikke medfører ændringer i ejendommens helhedsudtryk. Det ansøgte anlæg er i sin helhed 
placeret i landzone, og der er alene tale om eksisterende erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri 
for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom. Samlet set vil det ansøgte ikke få 
en væsentlig landskabelig indvirkning, idet bygningsmassen ikke ændres eller udvides. På 
baggrund heraf stilles der ikke vilkår vedrørende landskabelige forhold. 
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4.2 Afstandskrav 
Ansøgers oplysninger 
 

 Afstand fra anlægget Afstandskrav 
jf. husdyrbrugloven 

Ikke almene vandforsyningsanlæg >25 meter 25 meter 
Almene vandforsyningsanlæg >50 meter 50 meter 
Vandløb (herunder dræn og søer) >15 meter 15 meter 
Offentlig vej og privat fællesvej >15 meter 15 meter 
Levnedsmiddelvirksomhed >25 meter 25 meter 
Beboelse på samme ejendom  >15 meter 15 meter 
Naboskel >30 meter 30 meter 
Nærmeste nabobeboelse med landbrugspligt 
(Brunemosvej 6) 

180 meter 50 meter 

Nærmeste nabobeboelse i samlet bebyggelse 
(Skælskørvej 45) 

580 meter 50 meter 

Nærmeste lokalplanlagte område 
(Boligformål) 

1,2 km 50 meter 

Nærmeste byzone 
(Sørbymagle) 

4,9 km 50 meter 

Tabel 4. Afstandene er målt som nærmeste afstand fra husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg til de respektive 
områder. 
 
Kommunens vurdering 
Der bliver ikke foretaget nogle anlægsmæssige ændringer, af eksisterende forhold. Da 
afstandskravene i husdyrgodkendelsesloven §§ 6 og 8 overholdes for de eksisterende stalde og 
gyllebeholdere, vil de også blive overholdt, når denne nye miljøgodkendelse tages i brug.  
 
De afstande, som vedrører lugtpåvirkning til visse typer bebyggelser, vil blive gennemgået i 
afsnit 5 om lugt. 
 

5. Lugt 

5.1 Nabopåvirkning med lugt 
Beregningerne fra ansøgningssystemet fremgår af tabel 4. 
 
Tabel 4:  
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Lugtberegninger fra IT-ansøgningssystemet (www.husdyrgodkendelse.dk). Den vægtede 
gennemsnitsafstand svarer til afstanden målt fra et vægtet lugtcentrum af staldanlægget til 
den nærmeste ”kant” af nabobeboelse, byzone eller lokalplanlagte områder. Den vægtede 
gennemsnitsafstand er længere end den nærmeste målte afstand fra kant af stald- og/eller 
husdyrgødningsopbevaringsanlæg. 
 
Kommunens vurdering 
Geneafstanden tager udgangspunkt i afstanden fra lugtcentrum af et staldanlæg til en 
nabo/områdegrænse, hvor genekriteriet skal overholdes. Da der er flere staldafsnit, er der 
flere lugtkilder. Der beregnes en vægtet gennemsnitsafstand, som tager hensyn til, at der er 
forskellige emissioner fra staldafsnittene. Den vægtede gennemsnitsafstand kan ikke angives 
på et kort, men er en beregnet afstand, som skal være større end den 
korrigerede/ukorrigerede geneafstand, for at lugtgenekriteriet er overholdt. 
 
Vi har gennemgået bebyggelsestyperne ud fra de punkter som ansøger har indsat i 
ansøgningssystemet. Vi vurderer, at de er angivet korrekt. Brunemosevej 6 er nærmeste 
nabobeboelse uden landbrugspligt og derved omfattet af lugtgenekriteriet for nærmeste nabo, 
som er 15 OUe/m3. Nærmeste beboelse i samlet bebyggelse er Skælskørvej 45, her er 
genekriteriet 7 OUe/m3.  Sørbymagle by er nærmeste byzone. Til byzone er genekriteriet 5 
OUe/ m3. Ansøger har ikke behov for at reducere lugtpåvirkningen fra husdyrproduktionen for 
at overholde lugtgenekriterierne.  
 
Der forefindes ingen større husdyrbrug (> 75 DE) i området indenfor 100 m fra enkeltbolig 
eller 300 m fra byzone og samlet bebyggelse. 
 
Den generelle hygiejne i staldene er forudsætningen for lugtgeneberegningerne. Derfor 
vurderer vi, at der er behov for at stille vilkår til, at der skal opretholdes en god staldhygiejne 
og hvis der opstår gener som Næstved kommune vurderer er væsentlige, så skal der foretages 
foranstaltninger, som reducerer disse lugtgener. Lugtkonsekvensområdet er beregnet til 729 
meter. 
 
For at fastholde lugtgenen kan blive overholdt, så stiller vi følgende vilkår: 
 

- 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, 
herunder tørhed af båsenes og foderarealernes bund, renholdelse for at hindre støv- og 
smudsbelægninger i stalden samt renholdelse af fodringssystem m.v. 
 

- 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. 

 

http://www.husdyrgodkendelse.dk/
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6. Påvirkning af natur 
Natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder omfatter områder, der er 
udpeget som internationale eller nationale naturbeskyttelsesområder og områder, som er 
særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning.  
 
Ammoniaktabet fra anlægget er i ansøgt drift på 3.081 kg NH3-N, som er lig ammoniaktabet i 
nudrift og 8-årsdrift. 
 
Kommunen skal vurdere påvirkninger fra husdyrbruget til visse naturtyper, habitatområder og 
dyrearter. Nogle naturområder og dyrearter er beskyttet mere mod påvirkning end andre. 
Vurdering er foretaget herunder.  
 

6.1 Naturområder 
Ansøger har udpeget naturpunkter på baggrund af de faste kriterier om, hvorvidt et 
naturområde indgår i Natura 2000-områder og i naturområder udenfor, herunder om der er 
tale om kategori 1- eller 2-natur, eller kategori 3-natur. 
 
Ansøgers udpegninger fremgår af kort 2 og tabel 5 herunder. 
 
Kort 2: Beskyttede naturområder i nærheden af husdyrbruget på Brunemosevej 2. Cirkel viser 1 km afgrænsning 
rundt om husdyrbruget. Kortet er fra ansøgningen.  
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Tabel 5: Ansøgers udpegning af naturpunkter hentet fra ansøgningen fra husdyrgodkendelse.dk 

 
 
Kommunens vurdering 
Kommunen har gennemgået de udpegede naturpunkter, og vi vurderer, at der er foretaget et 
tilstrækkeligt antal beregninger af ammoniakdeposition til naturpunkter. Ruhederne i de 
enkelte naturtyper og deres opland vurderer vi ligeledes er angivet korrekt.  
 

6.2 Natura 2000 område 
Det nærmeste Natura 2000-område er nr. 163, ”Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, 
Holmegårds Mose og Porsmose”. Natura 2000-området er udpeget som habitatområde H145 
Holmegårds Mose, habitatområde H146 Rådmandshave, habitatområde H194 Suså med 
Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen, fuglebeskyttelsesområde F91 Holmegårds Mose og 
Porsmose og fuglebeskyttelsesområde F93 Tystrup-Bavelse Sø. 
 
På kort 3 ses Natura 2000 området og kortlagte habitatnaturtyper samt staldanlægget på 
Brunemosevej 2. Vi har foretaget en nærmere og konkret vurdering i henhold til 
afskæringskriterierne, som fremgår af vores vurdering af kategori 1-natur. 
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Kort 3: Natura 2000-område, som er vist med gul signatur, og kortlagte habitatnaturtyper.  
Husdyrbruget på Brunemosevej 2 er vist med rød prik.  

 
 

6.3 Påvirkning af naturområder 

6.3.1 Kategori 1-natur 
Denne kategori omfatter de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området og er kortlagte af Miljøstyrelsen i forbindelse 
med Natura 2000-planlægningen. Naturtyperne kan ses i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 litra D. For de Natura 2000-naturtyper, som ikke 
er kortlagt (primært søer), skal kommunen vurdere den eventuelle påvirkning. 
 
For kategori 1-natur gælder at den totale ammoniaktilførsel på naturområdet ikke må 
overskride følgende beskyttelsesniveau: 

- 0,2 kg N/ha ved mere end 2 husdyrbrug (mere end 1 ejendom udover ansøger) 
- 0,4 kg N/ha ved 2 husdyrbrug (ansøger samt 1 ejendom) 
- 0,7 kg N/ha ved 1 husdyrbrug (ansøger) 

 
Antallet af husdyrbrug i nærheden, opgøres som en summering af: 

- 1) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 150 kg NH₃-N pr. år inden for 
200 m, 

- 2) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 450 kg NH₃-N pr. år inden for 
200-300 m, 

- 3) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år inden for 
300-500 m, 

- 4) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 1.500 kg NH₃-N pr. år inden 
for 500-1.000 m, og 
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- 5) antallet af husdyrbrug med en emission på mere end 5.000 kg NH₃-N pr. år inden 
for 1.000-2.500 m 

 
Nærmeste kategori 1-natur er beliggende godt 1 km nordøst for anlægget på Brunemosevej 2 
(kort 2 og kort 3). Her er der ved Tystrup Sø i en afstand af ca. 1100 meter nordøst for 
anlægget kortlagt habitatnaturtyperne aske- og ellesump (91E0), bøgeskov på morbund 
(9110), bøgeskov på muld (9130) og brunvandet sø (3160). Tålegrænserne for 
skovnaturtyperne er 10-20 kg N/ha/år og tålegrænsen for brunvandet sø er 5-10 kg N/ha/år. 
 
Søen er senest besigtiget af kommunen i 2011, hvor dele af vandhullet var tilgroet med bl.a. 
bredbladet dunhammer og hvor naturtilstanden blev vurderet til moderat. 
 
De tre områder med skovnaturtyper: aske- og ellesump, bøgeskov på morbund og bøgeskov 
på muld blev besigtiget af Miljøstyrelsen i 2016, hvor de fundne plantearter var almindelige 
arter for skovnaturtyperne. 
 
Den samlede emission fra stald og lager er ifølge ansøgningen 3.081 N/år og der er ingen 
meremissionen i forhold til nudrift og 8-års drift.  
 
Den totale ammoniakdeposition er beregnet til 0,2 kg N/ha/år for den nærmest beliggende 
kortlagte habitatnaturtype i Natura 2000-området (naturpunkt 1 (bøg på muld) i kort 3 og 
tabel 5). 
 
Kommunens vurdering 
Kategori 1 natur må maksimalt modtage 0,7 kg N/ha pr. år, når der ikke, i nærheden af 
naturområdet, er andre husdyrbrug, som bidrager til ammoniakdepositionen.  
 
Da der ikke er andre husdyrbrug i nærområdet, er beskyttelseskriteriet på 0,7 kg N overholdt, 
idet totalbelastningen på nærmeste kategori 1-naturområde er beregnet til 0,2 kg N/ha/år.  
 
Det fremgår af forarbejderne til husdyrloven og gældende praksis hos Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, at overholdelse af husdyrlovens beskyttelsesniveau, som alt overve-
jende hovedregel vil være tilstrækkeligt til at undgå væsentlig miljøpåvirkning med ammoniak. 
Der kan dog i helt særlige tilfælde, herunder i særlig grad hvis Natura 2000 kortlægningen ikke 
er korrekt, være behov for at foretage en konkret vurdering efter habitatreglerne. 
 
I den konkrete sag vurderes det, ud fra kommunens kendskab til området og kortlægningen, 
der er blevet foretaget af Miljøstyrelsen, at der ikke er grund til at formode, at kortlægningen 
er utilstrækkelig. På den baggrund vurderes det, at omkringliggende habitatnaturtype-
lokaliteter ikke lider skade ved det ansøgte. 
 
På baggrund af ovenstående vurdering finder Næstved Kommune ikke, at der er grundlag for 
at stille skærpede vilkår eller meddele afslag for, hvad angår ammoniakpåvirkning af kategori 
1-natur i Natura 2000-område nr. 163 fra husdyrbrugets anlæg. 
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6.3.2 Kategori 2-natur 
Kategori 2-natur omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er 
beliggende udenfor Natura 2000-områder og disse er højmoser, lobeliesøer samt heder større 
end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev større end 2,5 ha, 
som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. For denne kategori gælder, at den totale 
ammoniaktilførsel på naturområdet ikke må overskride 1,0 kg N/ha/år 
 
Den nærmeste kategori 2-natur er et overdrev (Grævlingebjerg) stik syd for anlægget på 
Brunemosevej 2 i afstand af 2,8 km.   
 
Den totale ammoniakdeposition fra anlægget på nævnte overdrev er 0,0 kg N/ha/år, og 
afskæringskriteriet er dermed overholdt. 
 
Kommunens vurdering 
Der er på nærmeste kategori 2-naturområde ikke nogen målbar totaldeposition fra anlægget 
på Brunemosevej 2, og beskyttelseskriteriet på 1,0 kg N/ha/år i totaldeposition er derfor 
overholdt. 
 

6.3.3 Kategori 3-natur 
For kategori 3-natur gælder, at kommunen konkret skal vurdere følgende beskyttede, 
ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-områder, som ikke er omfattet af 
kategori 1 og 2: Heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 
3, samt ammoniakfølsomme skove.  
 
Skov defineres som arealer, der er større end ½ ha og mere end 20 meter brede, og som er 
bevokset med træer, der danner eller inden for et rimeligt tidsrum vil danne en sluttet skov af 
højstammede træer, jf. skovlovens definition af skov. En skov betegnes som ammoniakfølsom, 
når: 

1) der har været skov på arealet i lang tid (i størrelsesorden mere end ca. 200 år), så der 
er tale om gammel "skovjordbund", 

2) skoven er groet frem af sig selv på et naturareal, fx tidligere hede, mose eller overdrev, 
så jordbunden ikke har været dyrket mark inden for en periode svarende til perioden 
for gammel "skovjordbund", eller  

3) der i skoven er forekomst af naturskovindikerende eller gammelskovsarter, som er 
medtaget på listen over arter, der er brugt ved prioritering af naturmæssigt særligt 
værdifulde skove omfattet af skovlovens § 25. 

 
Anlægget ligger i et område, hvor § 3-naturen overvejende udgøres af vandhuller. Nærmeste 
kategori 3-natur er en mose, som er beliggende i Sorø Kommune knapt 600 meter nordvest 
for anlægget (naturpunkt 3 i kort 2 og tabel 5). Derudover findes et moseområdet godt 600 
meter nordøst for anlægget.  
 
Nærmeste skov, som vurderes at være ammoniakfølsom ud fra, at der er gammel 
skovjordbund, er et skovområdet ca. 300 meter sydøst for anlægget (naturpunkt 4 i kort 2 og 
tabel 5).  
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For kategori 3-natur (mose) og for kvælstoffølsom skov er merdepositionen beregnet til 0,0 kg 
N/ha/år.  
 
Kommunens vurdering 
Der er på nærmeste kategori 3-naturområder ikke nogen målbar merdeposition fra anlægget 
på Brunemosevej 2, og beskyttelseskriteriet på 1,0 kg N/ha/år i merdeposition er derfor 
overholdt. 
 

6.3.4 Øvrige naturtyper 
Ansøger har beregnet ammoniakdeposition til de 3 nærmest beliggende § 3-beskyttede søer 
og den nærmest beliggende § 3-beskyttet eng. Søerne er naturpunkterne 5, 6 og 8 og engen 
er naturpunkt 7 i kort 2 og tabel 5. Disse naturområder er ikke omfattet af 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelse for ammoniakdeposition.  
 
Der er i naturbeskyttelseslovens § 3 forbud mod tilstandsændringer i de beskyttede 
naturområder. Det skal derfor vurderes, om den ansøgte ændring kan medføre 
tilstandsændringer i naturområderne. 
  
Der sker ingen merdeposition til § 3-beskyttede naturområder ved den ansøgte ændring. 
 
Kommunens vurdering 
Der er på nærmeste § 3-beskyttede naturområder ikke er nogen målbar merdeposition fra 
anlægget på Brunemosevej 2, og det vurderes derfor ikke, at der sker tilstandsændringer i de 
§ 3-beskyttede naturområder. 
 
 

6.4 Bilag IV-arter og øvrige sårbare arter 
Habitatdirektivets beskyttelse af bilag IV-arter indebærer bl.a. forbud mod beskadigelse eller 
ødelæggelse af arternes yngle- og rasteområder. 
 
I området findes med stor sandsynlighed bilag IV-arterne springfrø, stor vandsalamander, 
spidssnudet frø og forskellige arter af flagermus.  
 
Omkring anlægget findes der endvidere med stor sandsynlighed skrubtudse, grøn frø og lille 
vandsalamander. Alle padder og deres yngel er fredede i Danmark. 
 
Kommunens vurdering 
Da der ikke sker tilstandsændringer af de nærmeste beliggende levesteder for beskyttede 
paddearter, så vurderes det, at der ikke sker påvirkning af yngle- og rasteområder for de 
beskyttede padearter. 
 
Der sker heller ikke påvirkning af yngle- og rasteområder for flagermus, da der ikke sker 
bygningsmæssige ændringer i forbindelse med det ansøgte. 
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7. Forureningsbegrænsende foranstaltninger 

7.1 Transport 
Ansøger har angivet antallet af transporter i nudrift og i ansøgt drift i nedenstående tabel. 
 
Tabel 6. Transporter til og fra ejendommen. 
Art Antal 

transporter/år 
nudrift 

Antal 
transporter/år 

ansøgt 

Transporter pr. 
uge/måned 

ansøgt 

Tidspunkt 

Levering af grise 52 52 Hverdage 07.00-18.00 
Afhentning af slagtesvin 52 52 Alle dage 00.00-24.00 
Afhentning af døde dyr 52 52 Alle dage 07.00-18.00 

Levering af korn 80 80 
Sæsonbestemt ved 

høst 
00.00-24.00 

Levering af foder 52 52 
Hverdage 

Evt. lørdage 
07:00-18:00 
07:00-14:00 

Levering af råvarer 
(soyaskrå, mineraler m.m.) 

52 52 
Hverdage 

evt. lørdage 
07.00-18.00 
07.00-14.00 

Gylleudbringning 
325 325 

Alle dage 
sæsonbestemt 

00.00-24.00 

Diverse transporter 
(brændstof, renovation m.m.) 

26 26 Hverdage 07.00-18.00 

I alt (gns.) 691 691   
 
På figur 1 nedenfor vises til- og frakørselsveje til staldanlægget. 
 

 
 Figur 1. Til- og frakørselsveje til ejendommen. 
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Kommunens vurdering 
I miljøkonsekvensrapporten har ansøger angivet antallet af transporter til ca. 690 i nudrift og 
ansøgt drift. Da produktionsarealet ikke udvides i forbindelse med denne ansøgning, vurderer 
vi, at det stemmer overens med, hvad man kan forvente fra den ansøgte og eksisterende 
produktion. Det svarer til gennemsnitlig 2-3 transporter på hverdage. Dog forventer vi, at 
omkring halvdelen af transporterne vil foregå i kortere og intensive perioder i forbindelse med 
flytning eller udbringning af gylle. To til tre transporter i gennemsnit på hverdage vurderer vi 
ikke kan antages at afvige fra, hvad der må forventes i landzonen, og ikke i det konkrete 
tilfælde kan antages at indebære en væsentlig miljømæssig gene for de omboende. Se dog 
nedenstående afsnit. 
 
Brunemosevej 2 er beliggende ud til offentlig vej. Ejendommen har to ind/udkørsler til 
staldanlægget, en mod vest, som er beliggende ved haven til Brunemosevej 2 og en mod øst, 
som er beliggende ved den oprindelige stald og forholdsvis tæt på naboejendommen 
Brunemosevej 4. Ind/udkørslen mod vest vurderer vi, er beliggende godt med hensyn til ikke 
at påvirke den nærmeste nabo negativt. Ind/udkørslen mod øst og kørearealet op langs skellet 
til haven til Brunemosevej 4 er derimod beliggende tæt på (indtil ca. 30 meter fra) beboelsen 
på Brunemosevej 4 og endnu tættere på ejendommens udendørs opholdsarealer. Derfor 
vurderer vi, at der er mulighed for, at støjgenegrænserne ikke kan overholdes ved de 
udendørs opholdsarealer til denne ejendom og at ind/udkørslen mod vest, derfor skal 
anvendes som den primære ind/udkørsel til husdyrbruget. Hvis diverse chaufføren/traktorfører 
vil undgå at vende inde på husdyrbruget er det muligt at køre ind ad den vestlige indkørsel 
rundt om stalde og gyllebeholderne og ved udkørsel køre mellem staldene og foderladen + 
maskinhuset, så der kan køres ud af den vestlige udkørsel. For vejledning af 
chauffører/traktorfører kan der opsættes skilte. For at mindske transportgener (støj- og 
støvgener) hos naboen Brunemosevej 4 stiller vi vilkår om, at ind/udkørslen mod vest som 
hovedregel skal anvendes som ind/udkørsel til husdyrbruget. Undtagelse for hovedreglen er 
transporter for afhentning af døde dyr.      
 
Ansøger oplyser, at det forventes at 80-90 % af transporterne vil ligge på hverdage i 
tidsrummet 07.00-18.00, men der kan også være tidspunkter med trafik på og omkring 
ejendommen udenfor de anførte tidspunkter.   
 
Transporter skal som hovedregel foregå på hverdage indenfor tidsrummet kl. 7.00-18.00. Vi 
vurderer, at der i de fleste tilfælde kan planlægges, så det kan overholdes. Vi vurderer dog, at 
der i intensive perioder i forbindelse med høst må blive kørt i weekender og udenfor 
ovennævnte tidsrum. Afhentning af døde dyr og affald, vurderer vi også kan forekomme 
udenfor tidsrummet 7-18, men det vil være i begrænset omfang. Vi vurderer, at det ikke vil 
give væsentlige gener for naboejendommen Brunemosevej 4, når adgangsvejen mod vest 
anvendes som den primære adgangsvej. Vi stiller vilkår om, at al transport til og fra 
ejendommen som hovedregel skal begrænses til hverdage i tidsrummet 07.00-18.00. 
Undtagelser fra hovedreglen omfatter bl.a. markarbejde i så-og høstesæsonerne. Herudover er 
der fastsat vilkår om, at flytning af gylle kun må finde sted på hverdage i samme tidsrum.  
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Vi stiller vilkår til følgende: 
 

- Transport til og fra ejendommen skal som hovedregel foretages på hverdage mandag til 
fredag fra kl. 7.00 - 18.00. 
 

- Flytning af gylle kun må finde sted på hverdage mandag til fredag fra kl. 7.00 - 18.00.  

- Ind/udkørslen mod vest skal som hovedregel anvendes som ind/udkørsel til 
husdyrbruget. 

 

7.2 Støj, støv og rystelser 
Kommunens vurdering 
Ved vurdering af støj fra husdyrbruget, skal vi vurdere støj fra de faste tekniske installationer, 
herunder kompressorer, pumper og interne transporter. Støj i forbindelse med markdriften er 
ikke omfattet, men der skal naturligvis, så vidt muligt vises hensyn ved kørsel forbi naboer og 
tomgangskørsel skal undgås. Omrøring af gylle i foråret og efteråret i forbindelse med 
udringning/afhentning af gylle medfører ligeledes periodisk støj. Ansøger oplyser, at det typisk 
foregår 3-4 gange á 1-2 dage i løbet af sæsonen for udbringning af husdyrgødning. Vi 
vurderer, at det vil ske i forholdsvis god afstand til nabo, bagved staldanlægget og i begrænset 
omfang. 
 
Fodringsanlægget, varmepumper m.m. er placeret indendørs og derfor vurderer vi, at det vil 
være meget begrænset med støj herfra. Vi vurderer dog at portene skal holdes lukket i 
maskinhuset og foderladen, når der foregår larmende aktiviteter og stiller vilkår hertil.  
 
Foder til dyrene leveres til de to fodersiloer (S1-S2 på bilag 1.1) der står imellem maskinhus 
og foderlade og i forholdsvis god afstand til nabo. Der leveres foder en gang pr. uge.  
 
Der er krav om minimumsventilation i slagtesvinestalde, hvorfor ventilationsanlægget vil være 
i drift hele året. Ansøger oplyser, at der er installeret ventilatormotorer med et lavt støjniveau 
og at ventilationsanlægget serviceres og vedligeholdes. Dette vurderer vi vil begrænse støj fra 
staldanlægget.  
 
Vi vurderer, at husdyrbruget skal overholde de vejledende støjgrænser og vi stiller vilkår hertil. 
Det betyder, at vi har mulighed for at vurdere om der kan være behov for tiltag på baggrund 
af begrundede klager over støj.  
 
Da der ikke sker en egentlig ændring med denne miljøgodkendelse og vi ikke har modtaget 
klager over støj eller rystelser, vurderer vi, at der ikke er behov for yderligere vilkår. 
 
Generelt vurderer vi at drift af ejendommen ikke må medføre væsentlige støvgener uden for 
ejendommens eget areal. Da der er tale om et IE-husdyrbrug, så er staldanlægget omfattet af 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §48 om støvpåvirkning. IE-husdyrbrug skal enten 
reducerer støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i 
staldanlægget eller behandle afgangsluften fra staldanlægget ved hjælp af et 
luftrensningssystem. Vilkår for begrænsning af støvgener fra kørsel tæt på bolig og udendørs 
opholdsareal ved Brunemosevej 2, er stillet under afsnittet omkring transporter.  
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Ansøger oplyser, at der ikke er stationære støjkilder, der giver rystelser. Vi vurderer, at der 
ikke foregår aktiviteter på husdyrbruget, som kan forårsage rystelser af et sådanne omfang, at 
de vil være til væsentlig gene hos nærmeste nabo. 
 
Der vil blive stillet vilkår om at,  
 

- Husdyrbrugets samlede støjbidrag til omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, 
målt ved nabobeboelsen, indtil 15 meter fra beboelsen ved beboelsens udendørs 
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 vi 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. 

- Der må ikke forekomme unødig tomgangskørsel på ejendommen. 

- Ventilationsanlægget skal jævnligt efterses, og defekte/støjende ventilatorer skal straks 
udbedres. 
 

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

- Støjende aktiviteter i foderlade og maskinhuset skal ske for lukkede porte.  

- Drift af ejendommen ikke må medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens 
eget areal. 
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7.3 Lys 
Kommunens vurdering 
Ansøger oplyser, at lyset i staldene vil primært være tændt i tidsrummet kl. 06.00 til 20.00 og 
at der ikke er nogle kraftige udendørs lyskilder.  
 
Vi vurderer, at eventuel pladsbelysning kun må anvendes i det omfang, hvor der er behov for 
belysning. Ved brug af udendørs lys, skal der anvendes et diffust lys, som peger ned mod 
pladsen, der skal oplyses. Det vurderer vi er tilstrækkeligt for at sikre naboer mod unødige 
gener. Ansøger har beskrevet, at der sidder et orienteringslys over indgangsdøren til staldene 
og ved udleveringsrampen, hvilket vi vurderer ligger inden for hvad, der er nødvendigt.  
 
Da husdyrbruget er et IE-brug, så vil belysning være omfattet af kravet i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §47, som vedrører energieffektivitet, samt 
dokumentation for udskiftning af belysning. IE-husdyrbrug er forpligtet til at anvende 
energieffektiv belysning. Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende 
belysningssystem eller belysningsanlæg. IE-husdyrbrug skal opbevare fakturaer for 
gennemførte udskiftninger i fem år og kunne forevise fakturaerne på forlangende i forbindelse 
med tilsyn. 
 
Vi stiller følgende vilkår til lys: 

- 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. 

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

 

7.4 Skadedyr, fluer og rotter 
Kommunens vurdering 
For at undgå tilhold af rotter og fluer er det vigtig, at ejendommen holdes i en renlig og 
ryddelig stand. Det gælder for eksempel, at eventuelt udendørs foderspild skal fjernes dagligt 
og der skal opretholdes en god hygiejne i stalden.  
En god hygiejne i stalden vil reducere antallet af fluer nær stalden samt inde i stalden. Der er 
retningslinjer for svinestalde om effektiv fluebekæmpelse, som vi vurderer skal anvendes på 
husdyrbruget. Vi stiller vilkår hertil. 
 
Hvis der konstateres rotter på ejendommen, har man pligt til at indberette det til kommunen, 
som vil sørge for, at der foretages bekæmpelse på ejendommen. På ejendommen vil foder 
blive opbevaret i siloer. Hvis ejendommen desuden holdes ryddelig herunder fri for spild af 
foder og fri for oplag af affald, vurderes det, at der ikke er forøget risiko for opformering af 
rotter. Der stilles vilkår hertil. 
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Vi stiller følgende vilkår: 

- Husdyrbruget skal foretage en effektiv fluebekæmpelse, der som minimum er i 
overensstemmelse med de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Institut for 
Agroøkologi, Århus 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.). 

- Eventuelt spild af foder udendørs skal fjernes dagligt. 
 

7.5 Opbevaring af døde dyr 
Kommunens vurdering 
Døde dyr fra husdyrbruget bliver lagt ved den gamle staldbygning, inden de bliver afhentet af 
DAKA. Opbevaring af døde dyr reguleres efter bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde 
produktionsdyr, nr. 558 af 01.06.2011. Vi vurderer, at der er behov for at stille vilkår om 
overdækning af døde dyr, enten ved brug af kadaverkappe eller presenning. Vi stiller også 
vilkår til at placeringen af døde dyr skal ske som ansøgt og angivet på bilag 1.1. 
 
Vi stiller følgende vilkår til opbevaringsplads til døde dyr: 
 

- Døde produktionsdyr skal opbevares overdækket på en fast opbevaringsplads eller i 
kølecontainerbrønd. Overdækningen kan f.eks. bestå af en kadaverkappe eller 
kadaverpresenning, som er isyet jernrør i kanten til afstivning. Overdækningen skal 
dække alle dyr og være intakt. Oplagspladsen skal placeres som angivet på bilag 1.1 
eller en anden plads længere væk fra ejendommen Brunemosevej 4. 

 

7.6 Affaldsproduktion 
Kommunens vurdering 
Der er tale om et IE-husdyrbrug, som derfor særligt skal forholde sig til affaldsmængder, typer 
og følge affaldshierakiet i miljøbeskyttelseslovens §6b. Det er for eksempel først at forebygge 
mængder og typer affald, dernæst at forberede affald med henblik på genbrug, 
genanvendelse, anden nyttiggørelse og sidst bortskaffelse. Da der er tale om en 
svineproduktion uden en egentlig markdrift fra ejendommen, så vurderer vi, at mængderne af 
affald er ensartede over året. Ansøger har oplyst, at der ikke bliver opbevaret spildolie, 
pesticider eller øvrige kemikalier på ejendommen. Vi vurderer, at de primære affaldstyper vil 
være fra forskellige typer emballager (pap, plast), jern og enkelte typer farligt affald 
(medicinaffald, medicinrester, spraydåser). Der vil over tid også være behov for udskiftning af 
ventilatorer, elektroniske komponenter med mere, som dog vil være i begrænset omfang. Vi 
vurderer, at de faste regler for sortering af affaldsfraktioner og bortskaffelse i 
affaldsbekendtgørelsen og Næstved Kommunes regulativ for erhvervsaffald er tilstrækkelige. 
Vi vurderer dog, at der er behov for, at affald jævnligt bliver bortskaffet, så der ikke opstår 
egentlige områder på ejendommen, hvor der bliver ophobet affald. Hyppigheden for 
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bortskaffelse afhænger af mængderne og type. Vi stiller vilkår til, at affald jævnligt 
bortskaffes. Dokumentation for afhentning af affald eller affaldsordning, afhentning af spildolie 
og døde dyr fremgår af vilkår under afsnit om egenkontrol. 
 
For at sikre, at der ikke bliver oplagret større mængder affald på husdyrbruget, stiller vi 
følgende vilkår: 
 

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

- Beholdere med spildolie skal opstilles på en tæt opsamlingsbakke egnet til formålet, og 
som kan indeholde volumen af den største beholder.  

 
- Hvis spildolie opbevares i en olietank, skal tanken sløjfes efter de samme 

sløjfningsterminer, som tanke omfattet af den til enhver tid gældende 
olietanksbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af 
olietanke, rørsystemer og pipelines). Tanken skal opstilles på et tæt underlag, og der 
skal være påmonteret tankplade på tanken, hvor fabrikationsår fremgår. 

 

7.7 Kemikalier (Jord, grundvand og overfladevand) 
Kommunens vurdering 
Når der er tale om et IE-husdyrbrug, så skal den driftsansvarlige særligt forsøge at medvirke 
til at erstatte særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller mindre 
betænkelige stoffer. Det vil også være at have fokus på begrænsning af anvendelse, 
fremstilling eller frigivelse af relevante farlige stoffer i forbindelse med husdyrproduktionen 
med henblik på at undgå risiko for forurening af jord og grundvand på husdyrbruget. Ved 
farlige stoffer forstås stoffer og blandinger som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og 
blandinger. Da der på husdyrbruget ikke blive anvendt pesticider eller opbevaret kemikalier, 
vurderer vi, at der ikke er behov for, at ansøger redegør yderligere herfor. 
For at give mulighed for, at der kan ske opbevaring af pesticider og kemikalier på 
ejendommen, stiller vi vilkår til håndtering og opbevaring af disse. Opbevaring af diesel og 
påfyldning af diesel skal ske fra en plads med fast og tæt bund eller på et underlag, hvorfra 
der er afløb til olie/benzinudskiller. Derved kan eventuelt spild opsamles, og der forekommer 
ikke risiko for forurening af jord, overfladevand eller undergrund. Tanken skal opstilles med 
god afstand til tagnedløb, og placeres hvor der ikke er risiko for, at den bliver påkørt. 
 
For at forebygge forurening af jord og grundvand, bliver der stillet vilkår om at,  

- Tanke til opbevaring af dieselolie skal være placeret på fast og tæt bund, og med god af 
stand til afløb til dræn. 

- Tankning af diesel skal ske fra en plads med fast og tæt bund eller på et underlag 
hvorfra der er afløb til olie/benzinudskiller.  
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- Pesticider og øvrige kemikalier skal opbevares miljømæssigt forsvarligt, dvs. på et fast 
og tæt underlag, uden afløb i nærheden, og således at indholdet af den største 
beholder kan tilbageholdes og opsamles. 

 

7.8 Spildevand 
Kommunens vurdering 
Næstved Kommune vurderer, at vaskevand fra staldene, bortledes miljømæssigt forsvarligt og 
i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen. Vaskevand fra nedvask af staldene er indeholdt i 
normtallene for gylleproduktion og påvirker dermed ikke opbevaringskapaciteten yderligere. 
 
Da husdyrbruget er et IE-husdyrbrug skal kommunen stille krav om indretning af 
husdyrbruget, så de forurenede områder uden om staldanlægget samt 
husdyrgødningsopbevaringsanlæggene, begrænses med henblik på at reducere produktion af 
spildevand. Det er blandt andet derfor der er stillet vilkår om, at der skal etableres en 
betonbefæstet læsseplads med mulighed for opsamling af spild, hvis der ikke anvendes 
selvlæssende gyllevogn eller lastbil. For at begrænse forurening fra udledt vand ved vask af 
gyllevogne og svinetransporter, vurderer vi, at der skal stilles vilkår til at vask af gyllevogne 
eller svinetransportvogne, skal ske på en betonbefæstet plads med opsamling af spildevandet. 
 
Afblødning af polte eller slagtesvin skal ligeledes ske, så der ikke opstår risiko for uhygiejniske 
forhold eller risiko for forurening af nærliggende vandmiljø, jord eller undergrund og med god 
afstand til afløb. Det betyder, at hvis der sker udenfor, så skal det ske, så væske, herunder 
blod opsamles og pladsen spules og bliver afledt til opsamlingsbeholder. 
 
Forhold vedrørende afledning af spildevand fra eventuelt toilet og håndvask i stalden samt 
afledning af tagvand fra driftsbygninger er ikke omfattet af denne miljøgodkendelse. Ansøger 
er selv ansvarlig for at udledningen er lovlig. Det gælder også for udledning af overfladevand 
fra eventuelle asfalterede områder og tagvand. 
 
For at begrænse forurening fra spildevand, bliver der stillet vilkår om, at 

- Tagnedløb skal sikres, så det ikke kan medføre indsivning af forurenende stoffer til 
grundvandet eller jorden.  

 
- Vask af gyllevogn/lastbil eller svinetransportvogne må kun ske fra en betonbefæstet 

vaskeplads af en sådan størrelse, at vaskevandet ikke tilføres ubefæstede arealer. 
 

- Vaskepladsen skal have fald mod opsamlingsbrønd, hvorfra spildevandet automatisk 
ledes videre til forbeholder eller gyllebeholder. Pladsen skal rengøres for gødningsrester 
umiddelbart efter brug.  

 
- Ved eventuel afblødning af døde dyr skal det sikres, at der ikke opstår risiko for 

forurening via afløb eller risiko for direkte udledning til jorden/miljøet.  
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8. Management, driftsforstyrrelser og uheld 
Kommunens beskrivelse 
Det er et krav på IE-husdyrbrug, at der skal udarbejdes et miljøledelsessystem jævnfør 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 42. Miljøledelsessystemet skal sikre fortsat 
implementering af BAT samt skabe fokus på virksomhedens miljøforhold. Der er desuden et 
krav om, at husdyrbruget årligt skal sende dokumentation for, at der er indført et 
miljøledelsessystem til kommunen. Miljøledelsessystemet og tilhørende dokumentation vil blive 
gennemgået i forbindelse med administrative og fysiske tilsyn. 
 
Kommunens vurdering 
I henhold til BREF-dokumentet er det BAT, at træne og uddanne medarbejdere, registrere 
vand-, energi- og foderforbrug, affaldstyper og mængder, samt registrere anvendelse af 
husdyrgødning og handelsgødning, at udarbejde gødningsplaner samt have en 
nødplan/fremgangsmåde ved uheld. Vi har stillet vilkår om, at eventuelle medarbejdere skal 
have kendskab til miljøgodkendelsen. Da ejendommen er et IE-husdyrbrug vil der også være 
krav om at oplære personale og udarbejde oplæringsmateriale, jævnfør 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 43. Vi stiller derfor ikke vilkår hertil. 
 
Det er et krav på IE-husdyrbrug, at der skal udarbejdes et miljøledelsessystem jævnfør 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 42. Miljøledelsessystemet skal sikre fortsat 
implementering af BAT samt skabe fokus på virksomhedens miljøforhold. Der er desuden et 
krav om at husdyrbruget skal sende dokumentation for, at der er indført nye målsætninger i 
miljøledelsessystemet til kommunen årligt. Miljøledelsessystemet skal være opdateret og 
tilhørende dokumentation vil blive gennemgået i forbindelse med administrative og fysiske 
tilsyn. 
 
Kommunen vurderer, at overbrusning og rengøring som oplyst i ansøgningen er med til at 
sikre dyrevelfærd, begrænsning af støvgener samt implementering af BAT på husdyrbruget. 
Overbrusning medvirker til at dyrene i varme perioder ikke afsætter gødningen på det faste 
gulv og dermed er overbrusningen også med til at begrænse lugten fra stalden. 
 
Ejendommens daglige drift er tilrettelagt efter retningslinjerne for ”Godt landmandskab”, hvor 
der er fokus på f.eks. korrekt affaldshåndtering, rengøring i og omkring ejendommen, 
uddannelse af medarbejdere m.v. Disse retningslinjer vurderer Næstved Kommune som 
værende BAT.  
 
Næstved Kommune vurderer, at den ansøgte produktion lever op til krav om BAT med hensyn 
til opbevaring af husdyrgødning, idet gyllebeholderne har tæt bund og vægge. Jævnfør BREF-
dokumentet er opbevaring af flydende husdyrgødning i gyllebeholder at betragte som BAT. 
 
Der er i det ansøgte redegjort for forebyggelse af uheld. Da husdyrbruget er et IE-husdyrbrug 
skal der jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §44 udarbejdes en beredskabsplan for 
at minimere risikoen for miljøet ved eventuelle uheld og driftsforstyrrelser. Vi vurderer, at 
planens synlighed er medvirkende til at skabe bevidsthed om og derved forebyggelse af uheld. 
Det er ejerens pligt at holde planen opdateret og sørge for, at medarbejdere har kendskab 
indholdet af beredskabsplan. 
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Da der er tale om et IE-husdyrbrug, er der krav i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 46 om at 
reducere den samlede mængde kvælstof og råprotein og der er krav om dokumentation herfor.   
Kommunen skal derfor i forbindelse med tilsyn med ejendommen føre tilsyn med dette. BREF-
dokumentet angiver, at det er BAT at sikre effektiv fodring gennem sammensætning af 
næringsstofindholdet i foderet, og løbende kontrol, således, at det stemmer overens med 
dyrenes behov. Kommunen vurderer, at det konkrete krav i husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsen er tilstrækkelige for at overholde BAT. 
 
I henhold til ansøgers oplysninger, er det forventede energi- og vandforbrug hvad man kan 
forvente af en slagtesvineproduktion og et staldanlæg af denne størrelse. Det gælder også, 
hvis produktionen bliver ændret til smågriseproduktion. Der er foretaget flere foranstaltninger 
til reduktion af energiforbruget i staldene. Vi vurderer, at udgifterne til el i sig selv vil anspore 
til at spare på ressourcerne. Desuden er det et krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 
§47, at der ved udskiftning eller ændring af belysning skal anvendes energieffektiv belysning i 
overensstemmelse med bygningsreglementet. Der stilles vilkår til vedligeholdelse og rengøring 
af ventilationsanlægget, idet dette vil optimere anlægget og mindske energiforbruget hertil. 
 
Der er iværksat flere initiativer til minimering af vandforbruget på ejendommen. Næstved 
Kommune vurderer, at det anførte vandforbrug er acceptabelt i forhold til produktionsarealets 
størrelse og antallet af producerede slagtesvin.  
 
I husdyrbrugets eksisterende miljøgodkendelse er der for at reducere vandspild ved et 
eventuelt brud på en vandledning, stillet vilkår til alarmanlæg på vandforsyningen. Det er 
vores vurdering, at det er proportionalt at kræve en vandalarm på så stort et husdyrbrug og 
derfor vil vilkåret blive videreført til denne godkendelse. Formålet med vandalarmen er, at hvis 
der sker brud på en vandledning, så kan der blive lukket for vandet meget hurtigt og bruddet 
blive repareret. Et mindre brud kan være svært at opdage, ved kun årlige aflæsninger af 
vandforbruget. Vandalarmen skal give besked til driftsherren. En vandalarm kan også indgå, 
som en del af miljøledelsessystemet til at begrænse en eventuel forurening eller uheld. 
 
Vilkår 
For at minimere miljøskaderne ved eventuelle uheld og utilsigtede hændelser, bliver der stillet 
følgende vilkår om, at: 
 

- Alle medarbejdere skal være bekendt med beredskabsplanen og en oversigtsplan med 
angivelse af drænsystemer m.m. og placering af udstyr/materiel til håndtering af 
forureningsulykker skal opsættes et centralt sted på ejendommen. Hvis der er 
udenlandske medarbejdere på ejendommen, skal beredskabsplanen forefindes i form af 
skitser og billeder. 
 

- Ventilationsanlægget skal vedligeholdes og efterses i henhold til producentens 
anvisninger for det pågældende anlæg. Defekte ventilatorer skal udskiftes inden for 7 
dage. Driftsjournal herfor skal indeholde oplysninger om dato for vedligeholdelse og 
reparation. 
 

- Ventilationsanlægget skal rengøres med højtryksspuler efter hvert hold slagtesvin. 
Rengøringsdatoen og omfanget skal noteres i logbog. 
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- Der skal være alarmanlæg på vandforsyningen, så alarmen går i gang i tilfælde af brud 
på vandledning. Alarmen skal meddeles elektronisk til driftsherren. 
 

 

9. Egenkontrol 
Kommunens vurdering 
Vi vurderer, at der på denne størrelse husdyrbrug er behov for at udarbejde og tilpasse 
egenkontrollen, således at der sikres en ensartet overvågning og registrering af for eksempel 
nedvask, fluebekæmpelse, vedligeholdelse, samt dokumentation for regelmæssig 
vedligeholdelse af foranstaltninger for at forebygge og begrænse emissionerne fra 
husdyrbruget. Det vedrører også dokumentation for vilkårene i denne miljøgodkendelse.  
 
Da husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, så er der krav til foder og fodring, herunder indhold af 
råprotein og opbevaring af indlægssedler og foderblandinger. Der er også visse oplysninger, 
som skal indberettes mindst en gang årligt, medmindre der bliver ført tilsyn og oplysningerne 
bliver gennemgået. Disse forhold er faste regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§37-
38, §§42-48 og i §50 er der krav til dokumentation for at §42, §43 og §46 bliver overholdt. 
 
Vi stiller følgende vilkår: 

- Følgende materiale skal som et minimum til enhver tid kunne forevises 
tilsynsmyndigheden: 

 Dokumentation for produktionsniveau: f.eks. udtræk fra CHR og evt. 
produktionsrapporter, flyttelister eller slagteriafregninger. Dokumentationen skal 
opbevares i min. 3 år. 

 Regnskabsbilag fra destruktionsanlæg for døde dyr. 

 Kvitteringer for aflevering af affald minimum 3 år tilbage. 

 Årlig registrering af el-, diesel-, fyringsolie og vandforbrug. 

 Dokumentation for bortskaffelse af miljøfarligt affald minimum 3 år tilbage. 

 Dokumentation for flue- og rottebekæmpelse. 

 Ajourført lagerregnskab for husdyrgødning. 

 Driftsjournal for ventilationsanlægget. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om 
rengøringsdato og omfang, vedligeholdelse og reparation samt drifts nedbrud. 
Driftsjournalen skal ajourføres inden for en uge fra driftsforstyrrelsen, og opbevares i 3 
år. 
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10. Skærpede regler for IE-husdyrbrug 
Kommunens vurdering 
Det er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at IE-husdyrbrug er omfattet af nogle 
skærpede krav, når der skal udarbejdes en miljøgodkendelse. Vi har gennemgået reglerne i de 
øvrige kapitler, som særligt vedrører miljøledelse, oplæring af personale, egenkontrol, 
fodringskrav, reduktion for udskilning af fosfor, energieffektiv belysning, støvpåvirkning og 
hvad der skal ske ved ophør af driften. Kommunen skal i forbindelse med tilsyn med 
ejendommen føre tilsyn med dette. BREF-dokumentet angiver, at det er BAT at sikre effektiv 
fodring gennem sammensætning af næringsstofindholdet i foderet, og løbende kontrol, 
således, at det stemmer overens med dyrenes behov. Kommunen vurderer, at det ansøgte 
lever op til implementering og det konkrete krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er 
tilstrækkelige for at overholde BAT, hvor de skærpede regler også gælder for IE-husdyrbrug. 
Alle disse regler er derfor gældende for dette husdyrbrug og vi stiller ikke yderligere vilkår 
hertil.  
 

10.1 Alternative løsninger og 0-alternativ 
Kommunens vurdering 
Ansøger har kort beskrevet, at der ikke er overvejet alternative placeringer og et 0-alternativ 
betyde, at der ikke sker en nødvendig udvikling med løbende tilpasning af 
produktionsanlægget. Vi vurderer, at beskrivelsen stemmer overens med, at der ikke etableres 
nybyggeri og reelt sker en meget begræns ændring på husdyrbruget. Der er tale om et 
eksisterende staldanlæg og at produktionen bliver omfattet af de gældende regler om 
produktionsareal, hvor den nuværende §12-miljøgodkendelse har fastsat et antal producerede 
slagtesvin i et givent vægtinterval. Vi vurderer derfor, at ansøgers ikke behøver at foretaget 
yderligere vurdering af alternative placeringer. 
 

10.2 Ophør af driften 

Kommunens vurdering 
Vi vurderer, at der ved eventuelt ophør af driften skal sikres at forurenende stoffer, samt 
anlæg til opbevaring af gylle og stalde skal tømmes. Affald og kemi fra ejendommen skal 
fjernes. Foderlagre og gyllebeholderen skal tømmes, bygninger og anlæg skal rengøres. Vi 
stiller vilkår hertil. 
 
Ved ophør er IE-husdyrbrug også omfattet af reglerne i §51 i husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsen, som betyder, at visse regler i jordforureningsloven kan blive anvendt.  
Hvis besætningen rammes af sygdom, skal dette håndteres efter gældende lovgivning.  
 
For at forhindre forurening i forbindelse med eventuelt ophør af produktionen, bliver der stillet 
vilkår om, at 

- Den driftsansvarlige for husdyrproduktionen eller ejer af ejendommen skal oplyse 
tilsynsmyndigheden om ændringer af ansvar for driften og dyreholdet eller af 
ejendommen, umiddelbart i forbindelse med at overdragelsesdatoen kendes af 
parterne.  
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- Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og 
foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Gødningsopbevaringsanlæg skal 
tømmes indenfor næste planperiode. Stoffer der kan forurene jord, undergrund og 
overfladevand, samt affald skal bortskaffes efter gældende regler. 

 
 

11. Samlet vurdering 
Kommunens vurdering 
Det er Næstved Kommunes vurdering, at husdyrbruget ved overholdelse af de stillede vilkår 
kan ændres og 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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12. Bilag 1.1 

 
Figur B1. Plantegning og oversigtskort. 
 
 

Tabel B1. Oversigt over ejendommens anlæg i relation til figur B1. 
Nr. Anlæg Produktionsareal/produktion Beskrivelse 

 
1 Svinestald 1.366 m2 (Dyretype: Slagtesvin og smågrise) Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) 
2 Svinestald 560 m2 (Dyretype: Slagtesvin og smågrise) Delvist spaltegulv (50-75 % fast gulv) 
G1 Gyllebeholder 438 m2 overfladeareal (1.650 m3) Flydelag 
G2 Gyllebeholder 524 m2 overfladeareal (2.000 m3) Flydelag 
S1-S2 Fodersiloer 2 stk. á hver 30 ton Færdigblandet foder blæses ind. 

 


