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Frafald af revurdering af miljøgodkendelse for Hørløkkevej 9,
4520 Svinninge
Holbæk Kommune meddelte den 30. september 2010 miljøgodkendelse til husdyrbruget på Hørløkkevej
9, 4520 Svinninge. Der er tale om en miljøgodkendelse efter § 12 i den daværende husdyrbrugslov.
Efter daværende regler skal miljøgodkendelsen revurderes første gang i 2018. Imidlertid trådte ny lovgivning for husdyrbrug i kraft den 1. august 2017.
Ifølge § 40, stk. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1 skal husdyrbrug med § 12 miljøgodkendelse,
der ikke er IE-husdyrbrug 2, kun revurderes, hvis husdyrbruget ikke lever op til krav om hvor meget ammoniak fra husdyrbruget, der afsættes på særlige, kvælstoffølsomme naturområder.
Husdyrbruget er ikke et IE-husdyrbrug.
Kravene til afsætning af ammoniak (totaldeposition) fremgår af §§ 26 og 27 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Sydvest for husdyrbruget ligger Natura 2000 område nr. 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å i en
afstand af cirka 6,7 km. Nærmest husdyrbruget ligger ammoniakfølsomme naturtype (såkaldt kategori 1natur).
Til kategori 1-natur må totaldepositionen af ammoniak fra husdyrbruget maksimalt være følgende:
• 0,2 kg N/ha/år, hvis der er flere end 1 andet husdyrbrug i nærheden
• 0,4 kg N/ha/år, hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden
• 0,7 kg N/ha/år, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden
Totaldepositionen af ammoniak fra husdyrbruget på Hørløkkevej 9 er for område med kategori 1-natur
beregnet til 0,0 kg N/ha/år.
Sydvest for husdyrbruget ligger et overdrev, som er såkaldt kategori 2-natur.
Til kategori 2-natur må totaldepositionen af ammoniak fra husdyrbruget maksimalt være 1,0 kg N/ha/år.
Totaldepositionen af ammoniak fra husdyrbruget på Hørløkkevej 9 til området med kategori 2- natur er
beregnet til 0,1 kg N/ha/år.
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Bekendtgørelse nr. 718 af 8. juli 2018 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
IE-husdyrbrug er intensiv fjerkræavl eller svineavl, jævnfør IE-direktivet (Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner)
2

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2 │ 4300 Holbæk │ tlf. 72 36 36 36 │ brug borger.dk

På denne baggrund har Holbæk Kommune vurderet, at krav til totaldeposition af ammoniak til kategori 1natur og kategori 2-natur i godkendelsesbekendtgørelsens §§ 26 og 27 er overholdt.
Holbæk Kommune frafalder derfor kravet om revurdering af miljøgodkendelsen af 30. september 2010.
Du behøver ikke gøre yderligere vedrørende denne afgørelse.
Denne afgørelse kan ikke påklages (jævnfør § 61 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).
Denne afgørelse annonceres på Holbæk Kommunes hjemmeside og på Digital Miljøadministration dags
dato.

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig på telefon eller e-mail – se
øverst til højre i dette brev.

Med venlig hilsen
Henrik Rasmussen
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