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1. Resume 
 

Ansøgning 
   
På vegne af Peter og Anne-Mette Beske Nielsen, har Mette Gold Frederiksen, Agrovi, søgt om 
tilladelse efter § 16 b i Husdyrbrugloven, til etablering af en fleksibel produktion af heste på 
husdyrbruget beliggende matr.nr.13e, 2d og 6, Isterød Overdrev, Blovstrød mv., Segnerøddalsvej 6, 
2970 Hørsholm. Der er ansøgt om følgende forhold: 
 

 en ny hestestald/løsdrift på ca. 500 m2, med produktionsareal på ca. 450 m2  
 en ny løsdrift på ca. 50 m2, produktionsareal ca. 50 m2 
 en ny fast plads til møddingscontainer (kapacitet ca. 30 m3) med afløb til opsamlingsbeholder 
 en ny opsamlingsbeholder på ca. 10 m3 til opsamling af spildevand fra container og vaskevand 

fra hestestalden 
 en ny ovalbane på ca. 250 m 

På ejendommen er der ikke et dyrehold i dag. Der forventes et hestehold på ca. 15–20 heste af racen 
islænder. Til hesteholdet ønskes der etableret samlet produktionsareal på 500 m2, hvilket medfører, 
at der skal meddeles en tilladelse efter § 16 b i Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse 
af gødning m.v. (Lov nr. 520 af 01/05/2019, herefter kaldet Husdyrbrugloven).  

Beliggenhed og planmæssige forhold  

Ejendommen er registreret som en ejendom med landbrugspligt og er beliggende i landzone med 
mere end 2.000 m til nærmeste byzone (Usserød By). Skel til nærmeste nabo-bolig i åbent land er i 
en afstand af ca. 30 m fra hestestalden, hvor der er 120 meter fra hestestalden til selve bolig-
bebyggelsen. Der er ca. 720 m til nærmeste samlet bebyggelse.  

Forurening og gener fra anlæg   
Det ansøgte produktionsareal giver ikke anledning til væsentlig merdeposition af ammoniak til 
naturområderne, der ligger omkring ejendommen. Resultatet af lugtberegningen viser overholdelse 
af geneafstand til nærmeste naboer og genekriteriet er overholdt.   

Afgørelse  

Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til husdyrbruget efter § 16 b i Husdyrbrugloven. 

Miljøtilladelsen meddeles på vilkår beskrevet i afsnit 2. 

 

2. Vilkår  
 
Hørsholm Kommune meddeler hermed miljøtilladelse ud fra de forudsætninger, som er oplyst i 
forbindelse med ansøgningen. Følgende vilkår skal overholdes:   

Generelle vilkår   

1. Tilladelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på virksomheden Peter og 
Anne-Mette Beske Nielsen, Segnerøddalsvej 6, 2970 Hørsholm. 
 

2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der 
fremgår af ansøgningsmaterialet ansøgningsnummer nr. 209047 af 4. januar 2019, 
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samt senere fremsendt materiale, den 12. juni 2019, og med de vilkår, der fremgår af 
tilladelsen.   
 

3. Et eksemplar af denne tilladelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. 
De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt for de ansatte, der er beskæftiget med 
den pågældende del af driften.   

 

Vilkår vedrørende afstandskrav 

4. Dræn skal placeres min. 15 meter fra staldanlæg og løsdrift og virksomheden skal 
indsende målfast tegning med placering af dræn inden etablering af driften. 

Vilkår vedrørende produktionsareal og dyrehold   

5. Husdyrholdet tillades drevet med en fleksibel produktion af heste.  
 

6. Produktionsarealet må ikke overstige de ansøgte 500 m2.   

Vilkår vedrørende lugt   

7. Hvis der efter Hørsholm Kommunes vurdering opstår lugtgener, som vurderes at være 
væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for den miljøtekniske 
vurdering, kan Hørsholm Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og 
gennemføres et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne.  
 

Vilkår vedrørende gener   

8. Der skal foretages effektiv fluebekæmpelse på husdyrbruget. Bekæmpelsen skal som 
minimum være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, 
Institut for Agroøkologi: 
http://agro.au.dk/fileadmin/DJF/Agro/Projekter/Vejledning om skadedyr/Retningslinier-for-

fluebekempelse.pdf 
 

9. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af 
skadedyr (rotter mv.). 
 

10. Det skal til enhver tid tilstræbes at vedligeholde, renholde og rydde op på ejendommens 
indendørs og udendørs arealer, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter 
mv.). Bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med R1 autoriseret 
rottebekæmper, f.eks. via den kommunale ordning, eller grundejers egen bekæmpelse, 
hvis denne har opnået R2 autorisation.  

 
11. Ejendommen skal indrettes og drives, så der ikke opstår væsentlige støvgener for 

omkringliggende nabobeboelser, bymæssig bebyggelse eller virksomheder. 
 
 
 
 
 

http://agro.au.dk/fileadmin/DJF/Agro/Projekter/Vejledning
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3. Tilladelse 
 
Mette Gold Frederiksen, Agrovi, har d. 4. januar 2019 indsendt en ansøgning om miljøtilladelse til 
Hørsholm Kommune vedrørende etablering af husdyrbrug på Segnerøddalsvej 6, 2970 Hørsholm.   

Tilladelsen meddeles til etablering af:    

 Ny hestestald/løsdrift med boxe, med et produktionsareal på 450 m2 

 Ny løsdriftsstald beliggende på marken med et produktionsareal på 50 m2 

 Fast areal til møddingscontainer med afløb til opsamlingsbeholder, med kapacitet på ca. 30 

m2 og med en samlet produktion på ca. 200 m3 dybstrøelse om året jf. Landbrugets 

byggeblade 103.06-08 

 Opsamlingsbeholder på 10 m3 til opsamling af spildevand fra containerpladsen og vaskevand 

fra hestestalden efter gældende regler 

 Oval ridebane på ca. 46 m x ca.80 m 

Tilladelsen gælder en fleksibel produktion af heste på husdyrbruget beliggende Segnerøddalsvej 6, 
2970 Hørsholm. 

Da husdyrbrugets produktionsareal er større end 200 m2, meddeler Hørsholm Kommune miljø-
tilladelse i henhold til Husdyrbruglovens § 16 b, jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens1 §7, stk. 2. 

Tilladelsen er udarbejdet på grundlag af ansøgningsmaterialet og gælder kun for det ansøgte. Hvis 
der herefter ønskes yderligere udvidelser eller ændringer af stalde, gødningsopbevaring og lignende, 
skal der ansøges om dette til Hørsholm Kommune.   

Udnyttelsesfrist og kontinuitetsbrud.   

En tilladelse skal udnyttes inden 6 år jf. §59a i Husdyrbrugloven. Hvis en tilladelse, der er udnyttet, 
efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del 
af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Udnyttelse anses her for at foreligge, når 
mindst 25 % af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt.    

Med driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 
50 % af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav. Herefter 
gælder fortsat, at der kan ske helt eller delvist bortfald af tilladelsen, hvis der ikke sker udnyttelse (jf. 
de 25 %) af produktionsretten i 3 på hinanden følgende år.   

Andre love   
Miljøtilladelsen omfatter ikke andre nødvendige tilladelser end de anførte, og er ikke en tilkende-
givelse af, at andre love er overholdt, for eksempel byggeplanloven, dyreværnsloven eller 
landbrugsloven. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, 
også selvom disse regler er skærpede i forhold til denne tilladelse. 
 
 
 
 

                                                           
1 BEK nr 1467 af 06/12/2018  
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4. Miljøteknisk vurdering   
 
4.1 Indledning  

 
Hørsholm Kommune skal ved meddelelse af en tilladelse efter § 16 b i Husdyrbrugloven vurdere, 
om etablering af stutterivirksomheden vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Desuden skal 
Hørsholm Kommune vurdere, om husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne 
på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.   

Vurderingen er baseret på oplysningerne i ansøgningen med tilhørende beregninger.  

Hørsholm Kommune vurderer, at det ansøgte produktionsareal ikke vil have en væsentlig 
indvirkning på miljøet, og ikke vil kunne påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med 
hensynet til omgivelserne.   

 
4.2 Produktionsareal og husdyrhold   

 
Der ansøges om etablering af et stutteri med 15–20 heste med avl af ca. 2 føl om året på 
ejendommen.   

Hørsholm Kommune meddeler tilladelse til et produktionsareal på ca. 500 m2 til fleksibel produktion 
af heste: ny hestestald/løsdrift med 450 m2 produktionsareal med dybstrøelse, en ny løsdriftsstald 
med produktionsareal på 50 m2, og en ny møddingsplads på husdyrbruget beliggende 
Segnerøddalsvej 6, 2970 Hørsholm.   

Det er størrelsen af produktionsarealet, samt dyre- og gulvtype, der er afgørende for produktionens 
miljømæssige belastning, hvorfor der stilles krav om, at det angivne produktionsareal, gulv- og 
dyretype overholdes. 
 
4.3 Afstandskrav 

 
Afstandskravene for husdyrbruget skal vurderes i henhold til Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8.   

Afstandskravene i Husdyrbruglovens § 6 om forbudszoner gælder ved etablering, udvidelse og 
ændring af eksisterende husdyranlæg. Udvidelser og ændringer er ikke tilladt i et område i landzone, 
der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv og erhvervsformål eller er udlagt til 
offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende i en afstand 
mindre end 50 meter fra ovennævnte områder. 

Der er min. 100 meter til nærmeste kommune- eller lokalplanlagte område og afstandskravene i § 6 i 
Husdyrbrugloven er dermed overholdt.   

I henhold til § 7 er det ikke tilladt at etablere, udvide eller ændre husdyranlæg hvis afstanden til 
ammoniakfølsomme naturtyper (enten inden eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder) 
er mindre end 10 meter.   

Husdyrbruget på Segnerøddalsvej 6 ligger min. 90 meter fra nærmeste ammoniakfølsomme natur-
type, som er kategori 3 natur. Afstandskravene i § 7 i Husdyrbrugloven er dermed overholdt.   
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Ved nybyggeri skal der vurderes i forhold til afstandskravene i husdyrbrugsloven §8, som fremgår af 
nedenstående tabel 1.  

 

 
Tabel 1 Overblik over afstandskrav samt den opmålte afstand ifm. etablering af husdyrbrug 

 Afstands- 
Krav 
(min.) 

Projekteret 
Afstand 

Beskrivelse 

Ikke almene 
vandforsyningsanlæg 
 

25 m Ca. 300 m Til boring nordøst for 
ejendommen. 

Almene vandforsyningsanlæg 
 

50 m Ca. 1500 m Vandværk i Gunderød 

Vandløb (herunder dræn) og 
søer 
 

15 m Ca. 50 m* 
 

Til vandhul på 
ejendommen. 
 

Offentlig vej og privat fællesvej 
 

15 m Ca. 90 m Til Segnerøddalsvej. 

Levnedsmiddelvirksomhed 
 

25 m >25 m Ukendt - mere end 25 m 

Beboelse på samme ejendom 
 

15 m Ca. 30 m Fra bolig til ny hestestald 

Naboskel 
 

30 m Ca. 100 m Fra skel til ny hestestald 

Nabobeboelse 50 m Ca. 120 m Fra nabo til ny hestestald  
 

*Ifølge ansøgningsmaterialet er drænets linjeføring ikke endeligt fastlagt. 

Afstandskravene i § 8 i Husdyrbrugsloven vurderes samlet set at være overholdt, dog er der stillet 
vilkår om at virksomheden skal indsende en målfast tegning med endelig placering af dræn, for at 
sikre at afstandskravet på 15 meter til staldanlæg og løsdrift er overholdt. 

Ejendommens projekteret lokalisering er i overensstemmelse med gældende afstandskrav og 
vurderes, ved overholdelse af de meddelte vilkår for lugt, støv, lys og støj (se senere), ikke at medføre 
væsentlige gener for omkringboende. 
 
4.4 Lugt 

 
Husdyrgodkendelsesloven fastlægger et bestemt beskyttelsesniveau for lugt fra staldanlæg med 
tilhørende lugtgeneafstande, som er et udtryk for hvor langt fra produktionen, der vil opleves 
uacceptable lugtgener. Disse lugtgeneafstande kan beregnes direkte i det elektroniske ansøgnings-
system husdyrgodkendelse.dk. 
 
Nærmeste nabobeboelse og nærmeste bebyggelse til Segnerøddalsvej 6, er placeret ca. 120 meter 
væk fra den nye hestestald. Nærmeste byzone er Usserød by, som ligger mere end 2.000 meter væk 
fra ejendommen.   
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Beregningerne for det ansøgte husdyrbrug viser at der i byzone længere væk end ca. 31 meter fra 
staldanlægget, ikke vil være væsentlige lugtgener fra stalden. Den tilsvarende afstand for samlet 
bebyggelse vil være ca. 23 meter. Beregningsmodellen har desuden angivet konsekvenszonen til 0 for 
enkeltliggende bolig, da der ikke vil være væsentlige lugtgener overhovedet for denne anvendelse. 
 
I alle tre tilfælde er den mindste afstand fra staldanlægget til de pågældende områder større end 
geneafstanden og kravene til geneafstand mht. lugt vurderes dermed at være overholdt. Resultatet 
af lugtberegningen fra ansøgningssystemet er vist i figur. 
 

 

Hørsholm Kommune har dog stillet vilkår om, at hvis kommunen vurderer, at der opstår væsentlige 
lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for 
miljøvurderingen, kan Hørsholm Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennem-
føres et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne. 
 
4.5 Andre gener – fluer, rotter, støv, lys og støj   

 
Det er vigtigt at forebygge flueplager i forbindelse med anlægget. Det gøres bl.a. ved hensigtsmæssig 
gødningshåndtering og god staldhygiejne med fjernelse af gødnings- og foderrester.  Aarhus 
Universitet, Institut for Agroøkologi har udgivet en vejledning i 2014 med retningslinjer for flue-
bekæmpelse på og omkring gårde med husdyr, som bør følges i henhold til Miljøstyrelsens 
anbefalinger. 

Desuden bør stalde, foderlager og andre anlæg holdes i forsvarlig rottesikret tilstand, for ikke at give 
rotter gode levemuligheder. Hvis der konstateres rotter på ejendommen, skal det anmeldes til 
kommunen, der kan foretage den nødvendige rottebekæmpelse.  

Ved den normale daglige drift, vil eventuelle lysgener være begrænset, da lyset i stalden vil være 
tændt i arbejdstiden. Arbejdsprojektører vil ikke være anvendt daglig. 

Figur 1 Udskrift fra ansøgningen i husdyrgodkendelse.dk, der viser resultatet af lugtberegningen samt den 
resulterende geneafstand til husdyrbrugets omgivelser 
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Hørsholm Kommune vurderer, at der ikke er væsentlige støvgener fra driften til omgivelserne, da 
afstanden til nærmeste nabobeboelse er mere end 120 m. 

Husdyrbrugets driftsforhold omfatter ikke væsentlige støjende aktiviteter og der er mere end 100 
meter til nærmeste nabobebyggelse. Driften vurderes at overholde Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for industristøj i omgivelserne. 

Der henstilles dog til, at al transport skal foregå indenfor almindelig arbejdstid for at mindske gener. 
Sæsonbetonet arbejde kan forekomme udenfor disse tidspunkter, men skal søges begrænset. 

Hørsholm Kommune har stillet en række vilkår for at forebygge gener fra støj, støv, fluer og skadedyr 
(rotter mv.), med udgangspunkt i god og korrekt praksis for at mindske miljøgener.  
 
4.6 Affald   

 
Ifølge oplysninger i ansøgningen, vil der være følgende affaldsfraktioner forbundet med 
driften: 
 

 Dagrenovation 
 Genbrugeligt affald (pap, papir, jern, metal og lignende) 
 Farligt affald 
 Forbrændingsegnet affald 
 Deponeringsegnet affald. 

 
Forbrændingsegnet affald opbevares i container indtil afhentning af godkendt modtager. 
 
Øvrigt affald findes i yderst begrænset mængde og vil blive sorteret og bortskaffet til 
kommunal modtagerstation. 
 
Ved bortskaffelse af affald, skal det til enhver tid gældende Hørsholm Kommunes 
Erhvervsregulativ overholdes. Endvidere er husdyrbruget omfattet af reglerne i Affalds-
bekendtgørelsen. 
 
4.7 Døde dyr   

 
Ifølge virksomhedens oplysninger vil der normalt ikke forekomme døde dyr på ejendommen.  
Hvis det opstår i nødstilfælde, vil dyret blive afhentet af DAKA. 
 
Hørsholm Kommune henstiller til, at opbevaring af døde dyr skal overholde bekendtgørelse 
om opbevaring af døde produktionsdyr. Desuden skal opbevaring af døde dyr finde sted på 
egen matrikel.   
 
4.8 Opbevaringskapacitet  

 
Møddingscontaineren har en kapacitet på ca. 30 m3 – med en samlet produktion ca. 200 m3 
dybstrøelse pr. år, svarer dette til tømning af containeren ca. 6 – 7 gange om året. Ifølge 
ansøgningen kan dybstrøelsen anvendes på egne arealer i gødningssæsonen fra d. 1. februar 
til d. 15. november. Alternativ kan gødningen afhentes af en godkendt aftager. Skriftlig aftale 
med henblik på afsætning af gødning tilsendes kommunen.  
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Der etableres opsamlingsbeholder på 10 m3 til opsamling af spildevand, som bliver tømt 
efter behov. Opsamlingsvandet bliver anvendt på egne arealer i gødningssæsonen fra d. 1. 
februar. til d. 15. november. Beholderen vil altid være tømt pr. 15. november. 
 
4.9 BAT og miljøteknologi   

 
BAT-princippet betyder, at en bedrift skal vælge den mest moderne teknologi, som set ud 
fra en helhedsvurdering, forebygger og begrænser virksomhedens forurening mest muligt 
under hensyntagen til proportionalitetsprincippet.  

 
Hvis husdyrbrug har en ammoniakemission på mindre end 750 kg N/år, er der ingen krav om 
BAT, jf. § 27 stk. 2 i husdyrgodkendelsesloven. Der er i it-ansøgningssystemet beregnet en 
totalemission af ammoniak fra husdyrbruget på 297,6 kg NH3-N/år og der er derfor ikke krav 
om BAT.  
 
4.10 Natur, miljø- og landskabsmæssige forhold   

 
Natur   

Ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk har beregnet en totalemission af ammoniak fra stald 
og løsdrift på 297,6 kg N/år: 

   

 
 

Kategori 1-natur    

Staldene ligger over 2.000 m øst for nærmeste kategori 1 natur, et for nyligt udpeget Natura2000 
område, Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny Hammersholt.  

Den beregnede ammoniakdeposition til dette område er på 0 kg N pr. ha pr. år i både merdeposition 
og totaldeposition. Hørsholm Kommune vurderer, at kravet til ammoniakdeposition på maksimalt 
0,2-0,7 kg N pr. ha pr. år2 for kategori 1 natur er overholdt, hvor grænsen er lavest ved en eventuel 
kumulation med andre landbrug i nærheden.    

 

Kategori 2-natur    
Nærmeste kategori 2-natur, er et overdrev tæt ved Sjælsø, som ligger over 2.000 m syd-vest for 
Segnerøddalsvej 6.  Merdeposition og og totaldeposition af ammoniak til dette område er beregnet 

                                                           
2 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, BEK nr 1467 af 06/12/2018 
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til 0,0 kg N pr. ha pr. år2. Kravet på maksimalt 1,0 kg N pr. ha pr. år i totaldeposition er således 
overholdt. 
 

Kategori 3-natur inkl. potentiel ammoniakfølsom skov   

Nærmeste kategori 3 natur er en mose, som ligger ca. 90 m nordøst for ejendommen og den 
beregnede ammoniakdeposition er på 1 kg N pr. ha pr. år i både merdeposition og totaldeposition. 
For øvrig kategori 3 natur i husdyrbrugets omgivelser er ammoniakdepositionen beregnet til at være 
i størrelsesordenen 0-0,4 N pr. ha pr. år. Der er fastsat krav til merdeposition for ammoniak i kategori 
3-natur på maksimalt 1,0 N pr. ha pr. år2 og Hørsholm Kommune vurderer at kravet er overholdt. 

Den nærmeste potentielle ammoniakfølsomme skov ligger ca. 250 m væk og den beregnede 
ammoniakdeposition til dette område er beregnet til 0,3 kg N pr. ha pr. år. Hørsholm kommune 
vurderer at krav til deposition af ammoniak for potentiel ammoniakfølsom skov er overholdt. 

Habitatvurdering   

Jævnfør bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om det 
ansøgte, kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000-område eller kan medføre beskadigelse 
af yngle- og rasteområder for Bilag IV arter.   

Der findes ikke registreringer af Bilag IV arter på eller nær ejendommen i en radius af 1 km på 
Danmarks Naturdata. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil medføre beskadigelse af yngle- og 
rasteområder for Bilag IV arter.   

Ejendommen ligger over 2.000 meter fra nærmeste Natura 2000 område, Tokkekøb Hegn, Grønholt 
Hegn og Ny Hammersholt. Det er beregnet, at husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning 
af Natura2000 området, da driften ikke vil medføre en væsentlig ammoniakdeposition i Natura 2000-
området. Hørsholm Kommune vurderer derfor, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig 

Figur 2 Placering af Natura 2000 området (grøn skravering) ift. husdyrbruget (blå prik) 
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påvirkning af Natura 2000-området. I figur 2 ses et kort fra arealinfo.dk, der viser placeringen af 
Natura 2000 området ift. husdyrbruget. 

Landskabelige forhold   

I Hørsholm Kommunes Kommuneplan 2017-2029 er der udpeget landskabelige beskyttelsesområder, 
hvor der er særlige retningslinjer for planlægning ift. landskabet. Retningslinjekortet fra kommune-
planen ses af figur 3, hvor det fremgår at husdyrbruget på Segnerøddalsvej 6 ikke er placeret i et 
beskyttelsesområde. 

De planlagte nye bygninger vurderes at påvirke landskabet i mindre grad og af hensyn til de 
nødvendige driftsforhold accepteres denne påvirkning af landskabet.   

Bemærkninger til afgørelsen   

Hørsholm Kommune vil føre løbende tilsyn med, at gældende lovgivning og vilkår for tilladelsen bliver 
overholdt på ejendommen.   

 

5. Hørsholm Kommunes samlede vurdering 
 

Hørsholm Kommune vurderer sammenfattende på baggrund af ansøgningsmaterialet og den 
miljøtekniske vurdering, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse 
og begrænsning af forureningen fra husdyrbruget, når husdyrbruget indrettes og drives som 
beskrevet i ansøgning om tilladelse og efterlever vilkårene i nærværende miljøtilladelse.  

Samtidig vurderes det, at husdyrbruget kan drives på stedet uden væsentlige gener for omgivelserne 
og i overensstemmelse med habitatforpligtelsen. 

 

Figur 3 Retningslinjekort fra kommuneplanen 
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6. Høring og offentliggørelse 
 
I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 56 skal der foretages en naboorientering. I 
forbindelse med naboorientering er udkast til tilladelse efter § 16 b blevet sendt i høring hos parter 
i sagen, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 52.  
 
Resultatet af høring: der er ikke indkommet høringssvar i forbindelse med høringsperioden, der 
sluttede den 11.oktober 2019. 
 

7. Klagevejledning 
 
Tilladelsen er truffet i henhold til Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning 
m.v. nr. 520 af 01/05/2019 og kan i medfør af § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Tilladelsen er offentliggjort på Hørsholm Kommunes hjemmeside og DMA den 31.10.2019.  
 
Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrgodkendelsesloven, kan påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger efter afgørelsens offentliggørelse, dvs. senest den 
28.11.2019.  En eventuel klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- 
og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 stk. 1 i husdyrgodkendelsesloven. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet kan ved sin behandling stadfæste, ændre eller ophæve tilladelsen.  
 
En eventuel klage skal indgives via Klageportalen via en link på Miljø og Fodervareklagenævnets 
hjemmeside: 
 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ 
 
eller direkte på www.borger.dk eller på www.virk.dk. 
Der skal logges på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hørsholm Kommune. 
  
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Det er en betingelse for 
Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og 
Fødevareklagenævnet. Klagegebyret er for virksomheder og organisationer fastsat til 1.800 kr. og for 
privatpersoner er klagegebyret fastsat til 900 kr. som indbetales med betalingskort i Klageportalen. 
Gebyret tilbagebetales, hvis: 
1) Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,    
2) Klageren får helt eller delvis medhold i sagen, eller    
3) Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen 
ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du grundet særlige omstændigheder ønsker 
at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hørsholm 
Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer 
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
http://www.borger.dk/
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Nærmere vejledning omkring brug af Klageportalen findes på Miljø og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside, https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/ samt på 
www.borger.dk og www.virk.dk.    

Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen dvs. naboer 
og klageberettigede personer, organisationer og myndigheder i forskelligt omfang. Såfremt 
afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.    

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. Husdyrbruglovens § 90. En eventuel sag 
skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.    

Følgende er underrettet om afgørelsen: Sagens parter og foreninger m.v. (bilag 1). 

  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk./
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8. Lovgrundlag   
 
Husdyrbrugloven: Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (LBK. nr. 520 
af 01.05.2019). 

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse mv. af husdyr-
brug (Bek. nr.1467 af 06.12.2018).  

Husdyrgødningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, 
ensilage mv. (Bek nr. 116 af 23.01.2019). 

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr (Bek. Nr. 558 af 01/06/2011). 

Miljøstyrelsens digitale Wiki-vejledning (Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af 
husdyrbrug) på www.mst.dk.    

Naturbeskyttelsesloven: Lov om naturbeskyttelse (Lovbek. nr. 240 af 13.03.2019) med senere 
ændringer. 

Habitatbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Bek. nr. 1595 af 06.12.2018). 

Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007. Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV. 

Bekendtgørelse om affald, nr. 224 af 08.03.2019. 

Hørsholm Kommunes Erhvervsregulativ af juli 2018. 

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, nr. 1686 af 18.12.2018. 

Kommuneplan for Hørsholm Kommune 2017-2029. 

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.   
 
 
  

http://www.mst.dk/
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9. Bilag   

Bilag 1 – Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse   

 

Udkast til afgørelse er fremsendt til kommentering inden meddelelses af 

godkendelsen til følgende (høring).   

Ansøger og konsulent:   

 Virksomheden/ejer: Peter og Anne-Mette Beske Nielsen 

 CVR nr.: 35031014, abn@beske-nielsen.com 

 Konsulent: Agrovi, Industrivænget 22, 3400 Hillerød, Mette Gold Frederiksen, 
 mgf@agrovi.dk   

           Nærmeste naboer:  

 Segnerødvej 3, 2970 Hørsholm 

 Segnerødvej 5, 2970 Hørsholm 

 Stasevangsvej 7, 2970 Hørsholm 

 Stasevangsvej 13, 2970 Hørsholm 

 Damsholtevej 27, 2980 Kokkedal 

 Donsevej 16, 2970 Hørsholm (SFE 9153568) 
 

Orienteret om meddelelse af denne godkendelse er:   

Klageberettigede i henhold til Husdyrbruglovens § 84:   

 Ejere: Peter og Anne – Mette Beske Nielsen CVR nr.: 35031014  
abn@beske-nielsen.com 

 Miljøministeren: Højbro Plads 4, 1200 København: mim@mim.dk   

 Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København K: sst@sst.dk   
 

Klageberettigede i henhold til Husdyrbruglovens § 85:   

 Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia: mail@dkfisk.dk   
 Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup:   

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk   
 Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K.: fbr@fbr.dk   
 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V.: 

ae@ae.dk   

Klageberettigede i henhold til Husdyrbruglovens § 86 – lokale foreninger: 

 Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling hoersholm@dn.dk   

 Ornitologisk Forening, Hørsholm, hoersholm@dof.dk   
 Museum Nordsjælland post@museumns.dk 
 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. fr@friluftsraadet.dk   

 

 

mailto:abn@beske-nielsen.com
mailto:mgf@agrovi.dk
mailto:mgf@agrovi.dk
mailto:abn@beske-nielsen.com
mailto:mim@mim.dk
mailto:sst@sst.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:ae@ae.dk
mailto:%20hoersholm@dn.dk
mailto:%20hoersholm@dof.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
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Klageberettigede i henhold til Husdyrbruglovens § 87 – landsdækkende foreninger:   

 Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.: natur@dof.dk   
 Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV.: fr@friluftsraadet.dk   
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.: dn@dn.dk   
 Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4 B, 2200 København N.: husdyr@ecocouncil.dk   
 Dansk Botanisk Forening, Sølvgade 83, 1307 København K.: dbotf@mail.tele.dk   

 Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten.:   
jkt@sportsfiskerforbundet.dk og mkh@ka-net.dk   

 

Andre:    

 Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
 Grønt Råd i Hørsholm, dl_tek-grontraad@horsholm.dk 

 

Tilladelsen er tillige offentliggjort i høring på Hørsholm Kommunes hjemmeside. 
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Bilag 2 Situationsplan 

 
 


