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Anmeldelse af ændret dyrehold efter § 29
på ejendommen Løserupvej 40, 4300 Holbæk
Holbæk Kommune har den 31. juli 2017 modtaget jeres anmeldelse om skift i dyretype for dyreholdet på
Løserupvej 40, 4300 Holbæk.

Afgørelse
Vi meddeler hermed, at svineproduktionen på Løserupvej 40, 4300 Holbæk kan ændres som anmeldt.
Afgørelsen er truffet på baggrund af § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 1. Den anmeldte udvidelse af svineproduktionen kan ske uden krav om godkendelse efter husdyrbrugsloven 2.
Den årlige tilladte svineproduktion i dag og fremover:
Staldafsnit/gulvtype

Eksisterende
tilladt dyrehold

Slagtesvin,
Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv
Dyreenheder

Fremtidigt
tilladt dyrehold efter anmeldelsen

Antal producerede

Antal producerede

Stipladser

2.100
(30-100 kg)

1.423
(31-120 kg)

450

48,14

44,97

Beskrivelse af sagen
På ejendommen er der svineproduktion, som ønskes ændret. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer. Af bilag 1 fremgår placeringen af stalden.

Skift i dyretype (anmeldelse § 29)
Anmeldeordningen giver mulighed for skifte dyretype, hvis påvirkningen på en række punkter bliver på det
nuværende niveau eller mindre end den nuværende produktion jævnfør § 29 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Disse punkter er gennemgået nedenunder. Til belysning af sagen har I indsendt et fiktiv
ansøgning skema nr. 102320 i It-ansøgningssystemet, husdyrgodkendelse.dk.
Det anmeldte skifte i dyretype fremgår af ovenstående tabel.

1
2

Bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer
Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer
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Kriterierne anmeldelsen skal overholde jævnfør kapitel 7 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:
Kommunen kan kun tillade den anmeldte ændring, hvis anmeldelsen overholder en række betingelser i §§
29 og 36 (i kapitel 7) i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Disse betingelser er gennemgået nedenfor.

1. Der må ikke foretages ændringer, der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§10, 11 eller 12 i husdyrbrugsloven
Ændringerne af dyreholdet sker uden ændring af bygningerne eller staldanlægget. Holbæk Kommune
vurderer derfor, at ændringerne ikke kræver tilladelse eller godkendelse efter §§10, 11 eller 12 i husdyrbrugsloven.
2. Skift i dyretype sker inden for samme dyregruppe
Skiftet i dyreholdet sker udelukkende inden for dyregruppen svin.
3. Den samlede lugtemission må ikke forøges
Lugtemissionen før og efter skiftet af dyretype på ejendommen fremgår af nedenstående skema. Skiftet i
dyretypen medfører et samlet fald i lugtemissionen på henholdsvis 24 LE og 45 OU.
Lugtemission i lugtenheder (LE) og odor units (OU) fra stalden i nudrift og anmeldte drift

Før (nudrift)

I alt

Efter (ansøgt drift)

LE

OU

LE

OU

5.119

10.238

5.095

10.193

4. Lugtemissionen i det enkelte staldanlæg må kun øges, såfremt lugtforøgelsen er mindre end en samtidig lugtemissionsreduktion fra staldafsnit på samme husdyrbrug, der ligger nærmere byzone, samlet
bebyggelse eller enkeltbolig
Kravet behøver jævnfør § 29, stk. 5 ikke at være opfyldt, da afstand til alle tre typer omkringliggende bebyggelse er mindst dobbelt så stor som den ukorrigerede geneafstand. Se nedenstående resultat af lugtberegning i skema 102320.
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5. Ammoniakemissionen fra husdyrbruget må ikke øges
Ammoniakemissionen falder fra 644 kg N/år til 609 kg N/år i alt en reduktion på ca. 35 kg N/år.
6. Skift i dyretypen må ikke medføre forøgelse i ammoniakdeposition til sårbar natur
Der sker ingen forøget ammoniakdeposition til naturområder omfattet af husdyrbrugslovens § 7, andre
ammoniakfølsomme naturtyper, ammoniakfølsomme skove, samt heder, moser og overdrev beskyttet
efter § 3 i naturbeskyttelsesloven
7. Anmeldelserne må ikke overskride stipladsgrænserne i § 12, stk. 1 i husdyrbrugsloven
Ved ændringerne af dyreholdet overskrides stipladsgrænserne ikke.
8. Afstandskravene i husdyrbrugslovens § 8 overholdes
Som det fremgår af nedenstående tabel er alle afstandskravene overholdt bortset afstandskrav til beboelse. Idet der ikke bygges nye stalde eller lignende skal kravene til § 8 i husdyrbrugsloven ikke overholdes.
Afstandskrav

Reel afstand

meter

meter

Ikke-almene vandforsyningsanlæg

25

Over 900

Almene vandforsyningsanlæg

50

Ca. 625

Levnedsmiddelvirksomhed

25

Over 25

Vandløb (herunder dræn) og søer

15

Over 250

Offentlig vej og privat fællesvej

15

Ca. 55

Beboelse på samme ejendom

15

Ca. 1

Naboskel

30

Ca. 43
(Fra gyllebeholder)

9. Anmeldelserne er ikke i strid med beskyttelsesinteresser
Det anmeldte skift i dyretype er ikke i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer, eller
områder der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser,
værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder.
Vurdering af anmeldelsen
Vi vurderer, at den ønskede ændring af dyreholdet på ejendommen lever op til de kriterier, der fremgår af
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 7.
Det anmeldte kan derfor iværksættes.
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Naboorientering og offentliggørelse
Udkast har været sendt i naboorientering hos naboer inden for konsekvensradius for lugt, der er beregnet
til 268 meter. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.
Tilladelsen annonceres den 25. august 2017 på kommunens hjemmeside:
http://planer.holbaek.dk/dk/planportal/hoeringer_og_afgoerelser.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af dig, samt klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid
fra datoen for offentliggørelsen.
Det vil sige at klagefristen i dette tilfælde er den 22. september 2017, senest klokken 23:59.
Du skal klage via Klageportalen ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du
kan finde nærmere information om, hvordan man klager via Nævnenes Hus´ hjemmeside
(www.naevneneshus.dk).
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, vil du blive
opkrævet et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune, att. Vækst og Bæredygtighed. Kommunen
sender derefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
En klage har normalt ikke opsættende virkning. Det vil sige at afgørelsen kan udnyttes, mens klagen behandles – medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet meddeler andet.
Nærværende afgørelse kan indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal
være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Ved spørgsmål, kan landbrugsgruppen kontaktes på tlf. 72 36 41 20 eller på mail landbrug@holb.dk.

Med venlig hilsen
Henrik Rasmussen

Kopi til:
Erik Hans Hansen, Løserupvej 40, 4300 Holbæk (ejer af ejendommen)
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Bilag 1. Situationsplan
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