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1. Kort resume 

2. Afgørelse med vilkår, der er forudsætninger for miljøtilladelsen 

3. Ansøgers miljøtekniske beskrivelse og Hørsholm Kommunes vurdering, som ligger til grund 
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I afsnit 3 beskrives landbrugets beliggenhed, indretning og drift, samt den miljøpåvirkning der fra 
husdyrproduktionen. Her er også beskrevet, hvilke forureningsbegrænsende foranstaltninger der 
iværksættes i forbindelse med miljøtilladelsen. 

Beskrivelsen af de enkelte afsnit afrundes med Hørsholm Kommunes vurdering af, hvorvidt der 
forventes en væsentlig effekt på miljøet eller om der kan være væsentlige gener for de 
omkringboende. I de tilfælde, hvor det er vurderet at der kan være væsentlige påvirkninger, 
henvises til de vilkår, der er stillet for at imødegå påvirkningen. 
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1 Ikke-teknisk resume 
 
På vegne af Egehøj ApS v. stutteriejer Morten Nielsen, har Agrovi v. Mette Gold Frederiksen, søgt 
om tilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven1 til etablering af en produktion af heste, med mulighed 
for fleksibelt dyrehold, hvor heste ved behov kan suppleres med kvæg, geder og får. Husdyrbruget 
er beliggende matr.nr.12a og 2o Usserød By, Blovstrød, Overdamsvej 8, 2970 Hørsholm. 
Ejendommen er på 13,97 ha, placeret i landzone og har landbrugspligt. Der er ansøgt om følgende 
forhold: 
 

• Etablering af en ny hestestald med 18 hestebokse samt løsdriftsareal  

• Etablering af 2 nye læskure 

•  Etablering af 2 nye foderautomater 

• Etablering af ny møddingplads/container med opsamlingsbeholder 

• Eksisterende maskinhus (BBR6) ønskes i stedet anvendt til ridehal 

• Ridebane på ca. 20 m * 60 m indvendig i det eksisterende ovale spor med orienteringslys 
omkring ridebane i en højde af ca. 1 m.  

 
Der ansøges om et samlet produktionsareal på 656 m2, der som udgangspunkt omfatter heste på 
dybstrøelse, men med mulighed for fleksibelt dyrehold (heste, kvæg, geder og får). Det samlede 
areal af den nye staldbygning udgør 747 m2 og indeholder udover hestebokse og løsdrift også 
sadelrum samt service- og gangarealer. 
Ansøger driver på nuværende tidspunkt ”Stald Askehave ApS” stutteri. Det nuværende stutteri er 
fordelt på flere adresser, med det ansøgte projekt vil produktionen blive samlet på Overdamsvej 8. 

Der planlægges et hestehold på ca. 35–45 heste, bestående af islandske heste til sport og videre avl, 
med en årlig produktion på 7-10 føl. Til hesteholdet ønskes der etableret et samlet produktionsareal 
på i alt 656 m2, hvilket medfører, at der skal meddeles en tilladelse efter §16 b i husdyrbrugloven.  

Beliggenhed og planmæssige forhold  
Den nye hestestald ønskes placeret ca. 20 meter fra eksisterende erhvervsbygning (BBR 3) på 
ejendommen. Med den nye staldbygning, udformet i L-form, vil ejendommen fremstå 
sammenhængende om en ”indrammet” gårdsplads.  

Der er ved placeringen af staldbygningen lagt stor vægt på at bevare mest muligt af den meget 
smukke beplantning omkring ejendommen, det nye anlæg placeres således imellem en række 
ældre bøgetræer og nåleskoven mod nord, så bygningen falder naturligt ind i området fra start. 
Staldbygningen vil af samme årsag fortsat ikke være synlig for naboer eller forbipasserende.  

Parallelt med den eksisterende erhvervsbygning ønskes der på sigt etableret en ny erhvervsbygning 
der sammen med den nye hestestald helt vil indramme ejendommen, med en naturlig gårdsplads i 
midten. Hestestalden og dens udformning er ikke afhængig af tilladelsen til den nye 
erhvervsbygning, men deres indbyrdes placering er tænkt ind i projektet. Hestestaldens placering 

 
1 Bekendtgørelse nr. 520 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m. v. af 01/05/2019 (Husdyrbrugloven) 
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og udformning kan stå alene. Den fremtidige erhvervsbygning er ikke sagsbehandlet og indgår ikke i 
tilladelsen. 

Det eksisterende maskinhus ønskes i stedet anvendt til ridehal. Der er ønskes en landbrugsmæssig 
produktion med avl af heste, hermed er der et behov for at kunne træne heste til videre salg hele 
året rundt. 

Til husdyrbruget er der desuden tilknyttet en intern ridesti og en kørevej fra Agiltevej, hvor græstørv 
og det øverste lag muld er afrømmet, og stien/vejen efterfølgende er opbygget af ca. 15 cm 
bundsikring, stabilgrus 0-32 mm, med et toplag på ca. 10 cm, slotsgrus 0-11 mm. 

Der er også et eksisterende ridespor tæt ved bygningsmassen, opbygget af stabilgrus, som anvendes 
til træning af hestene. 

Ejendommen er registreret som en ejendom med landbrugspligt og er beliggende i landzone med 
cirka 550 m til nærmeste byzone øst for ny staldbygning. Der er cirka 320 meter fra ejendommen til 
lokalplanlagt område nr. 119, Grønnegade, i sydvestlig retning. 

Der er ca. 130 m til nærmeste samlet bebyggelse (Overdamsvej 13) målt fra det nærmeste hjørne 
på den nye staldbygning. Overdamsvej 13 er også den nærmeste enkeltliggende bolig i åbent land. 
Ansøger oplyser, at afstanden til nærmeste nabo-skel i åbent land vil være min. 30 meter fra 
nærmeste husdyranlæg, som sikres i anlægsfasen ved at placere læskure min. 30 m fra skellet. 

Ejendommens anlæg til dyreholdet fremgår af nedenstående kortudsnit på Figur 1. 
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Figur 1  Kortudsnit med placering af stutteriets driftsanlæg 

 

Miljømæssige forhold   
Ud fra beregninger af ammoniakbelastning på de omkringliggende naturområder fremgår det, at 
beskyttelsesniveauet for naturområderne er overholdt. Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at 
give anledning til væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme naturtyper.  

Alle afstandskrav er overholdt. 

Ansøgningens lugtberegning viser, at ejendommen overholder lugtkriterierne til nabobeboelse, 
samlet bebyggelse og byzone. 

Det forventes ikke, at produktionen vil give anledning til væsentlig øgede støj, støv, lys eller 
transportgener for de omkringboende. 

Det er Hørsholm Kommunes vurdering, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af 
omgivelserne og miljøet, når tilladelsens vilkår overholdes. 
 

2 Afgørelse om miljøgodkendelse 
Hørsholm Kommune meddeler hermed samlet tilladelse til etablering af husdyrbrug på 
Overdamsvej 8, 2970 Hørsholm med CVR-nummer 21350877 efter §16b i husdyrbrugloven.  
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Miljøtilladelsen giver tilladelse til, at bedriften drevet på Overdamsvej 8, 2970 Hørsholm, kan 
etableres til et maksimalt produktionsareal på samlet 656 m2 stald og læskure og 45 m2 
overfladeareal til husdyrgødning.  

Tilladelsen er en samlet godkendelse af anlægget, som omfatter: 

• Etablering af en ny hestestald med 18 hestebokse samt løsdriftsareal  

• Etablering af 2 nye læskure  

• Etablering af 2 nye foderautomater 

• Etablering af ny møddingplads/container med opsamlingsbeholder 

• Eksisterende maskinhus (BBR6) ønskes i stedet anvendt til ridehal 

• Ridebane på ca. 20 m * 60 m indvendig i det eksisterende ovale spor med orienteringslys 
omkring ridebane i en højde af ca. 1 m.  

Tilladte anlæg fremgår af situationsplanen på Figur 1 samt bilag 1. 

Tilladelsen er givet i henhold til §16b i Husdyrbrugloven med de vilkår, som fremgår af tilladelsen 
samt §7, stk. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen2. 

Hørsholm Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge 
og begrænse forureningen og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke 
omgivelserne på en måde, som er uforeneligt med hensynet til omgivelserne. Hørsholm Kommune 
vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse med gældende regler 
og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrbrugloven og 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 

Miljøtilladelsen gives under forudsætning af, at de til enhver tid gældende regler på området og 
tilladelsens vilkår overholdes. Miljøtilladelsen skal være udnyttet senest 6 år efter meddelelsesdatoen 
det vil sige den 11. januar 2027. Hvis miljøtilladelsen ikke udnyttes helt eller delvis i tre på hinanden 
følgende år, bortfalder den del af miljøtilladelsen, som ikke har været udnyttet i de pågældende tre 
år. 

Tilladelsen gælder en fleksibel produktion af heste, med mulighed for supplerende dyrehold af kvæg, 
geder og får. Der må ikke ske udvidelse eller ændringer i produktionsarealet, herunder staldsystemer, 
teknologier og husdyrgødningsopbevaringsanlæg før ændringen er anmeldt til og godkendt af 
tilsynsmyndigheden. 

Miljøtilladelsen omfatter udelukkende ejendommens forhold til husdyrbrugslovgivningen. 
Miljøtilladelsen fritager ikke fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller 
lignende efter anden lovgivning og for andre bestemmelser. Herunder kan det nævnes, at 
byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse samt afledning af tagvand og spildevand med mere 
skal søges separat hos Hørsholm Kommune. 

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom 
disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne miljøtilladelse. 

 
2 Bekendtgørelse nr. 1261 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug af 29/11/2019 
(Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) 
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Retsbeskyttelse  

Vilkårene i denne miljøtilladelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. §40 i husdyrbrugloven. 

 

2.1 Klagevejledning  
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede 
myndigheder og organisationer, som angivet i §§84-87 i husdyrbrugloven og enhver der har en 
væsentlig individuel interesse i sagen. 
 
Tilladelsen er offentliggjort på Hørsholm Kommunes hjemmeside (www.horsholm.dk) og 
hjemmesiden Digital MiljøAdministration (www.dma.mst.dk) den 11. januar 2021.  
 
Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrgodkendelsesloven, kan påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger efter afgørelsens offentliggørelse, dvs. senest den 8. 
februar 2021.  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, som kan findes via et link på Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk. Klagen kan også indgives via ww.borger.dk eller 
på www.virk.dk. På www.borger.dk eller www.virk.dk, skal der logges på, typisk 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. For yderligere information se: 
http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/    

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.    

Ansøger vil blive underrettet, såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.    

http://www.horsholm.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/
http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk./
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 Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrbruglovens §90. En eventuel sag 
skal være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen. Er godkendelsen påklaget, forlænges fristen 
til 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger. 

 

2.2 Erhvervsmæssig drift 
Der er i ansøgningen redegjort for, at virksomheden ønskes drevet som erhvervsmæssigt 
stutteridrift. Ejendommen er på 13,97 ha, har landbrugspligt og er beliggende i landzone. Det er 
oplyst, at virksomhedens hestebesætning forventes at består af et dyrehold af 35-45, heraf ca. 7-10 
føl.  

 

2.3 Udtalelse fra andre myndigheder 
Det er ikke fundet relevant at indhente udtalelser fra andre myndigheder. 
  

2.4 Høring 
I forbindelse med sagsbehandlingen har udkast til tilladelsen været sendt til høring hos ansøger og dennes 
konsulent i perioden 9.-23. november 2020, til naboorientering hos de naboer med tilstødende matrikler 
samt Grønt Råd i perioden 9.-23. december 2020.  
Der kom bemærkninger fra Overdamsvej 13 og Grønt Råd. Disse bemærkninger er behandlet i Bilag 5 og har 
ikke givet anledning til ændringer i tilladelsen. 
Udkast til afgørelse blev sendt til nedenstående: 

 

• Ansøger: Virksomheden/ejer: Egehøj ApS v. Morten Nielsen 
 CVR nr.: 21350877, morten@focus.dk 

• Ansøgers konsulent: Agrovi, Industrivænget 22, 3400 Hillerød, Mette Gold 
Frederiksen,  mgf@agrovi.dk   

 
Naboer med tilstødende matrikel til husdyrbruget 

• Grønnegade 49, 2970 Hørsholm 

• Grønnegadevej 1, 2970 Hørsholm 

• Grønnegade 38, 2970 Hørsholm 

• Grønnegade 37, 2970 Hørsholm 

• Grønnegade 31, 2970 Hørsholm 

• Agiltevej 19, 2970 Hørsholm  

• Agiltevej 15, 2970 Hørsholm  

• Overdamsvej 4, 2970 Hørsholm 

• Overdamsvej 6, 2970 Hørsholm 

• Overdamsvej 13, 2970 Hørsholm 
 

 Udkast til afgørelse blev sendt til nedenstående: 

• Grønt Råd repræsenteret ved: 
 
 

mailto:mgf@agrovi.dk
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2.5 Offentliggørelse af afgørelse 
Miljøtilladelsen er annonceret på digital miljøadministration (www.dma.mst.dk) og på 
www.horsholm.dk den 11. januar 2021.  
 
Afgørelsen er sendt til:   

• Ansøger: Virksomheden/ejer: Egehøj ApS v. Morten Nielsen 
 CVR nr.: 21350877, morten@focus.dk 

• Ansøgers konsulent: Agrovi, Industrivænget 22, 3400 Hillerød, Mette Gold 
Frederiksen,  mgf@agrovi.dk   

 
Derudover er orientering om, at der er truffet en afgørelse sendt til følgende: 

Klageberettigede i henhold til husdyrbruglovens § 84:   

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

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

• Styrelsen for Patientsikkerhed, Region Hovedstaden: trost@stps.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   

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   

 

Klageberettigede i henhold til husdyrbruglovens § 87 – landsdækkende   
foreninger:   

• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.: natur@dof.dk   

Formand for Grønt Råd  skat.n@mail.tele.dk  

DN Hørsholm  
Suppleant  

hoersholm@dn.dk  
skat.n@mail.tele.dk  

Friluftsrådet  boris@damsgaard.biz  

Hørsholm og Omegns Lystfiskerforening  LG-H@Live.dk  

Hørsholm Seniorråd  
Suppleant  

larsbjoerck@fasttvnet.dk  
mpbalser@gmail.com  

Hørsholm Sølaug  
Suppleant  

jorgen@lissner.net  
KAH@it.dk  

Spejderbevægelsen  jette24b@mail.dk  

http://www.dma.mst.dk/
http://www.horsholm.dk/
mailto:mgf@agrovi.dk
mailto:mim@mim.dk
mailto:sst@sst.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:%20hoersholm@dn.dk
mailto:%20hoersholm@dof.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:natur@dof.dk
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• 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  

  

2.6 Vilkår  
Tilladelsen meddeles på nedenstående vilkår, som der henvises til i de relevante afsnit under 
”kommunens bemærkninger” i miljøredegørelsen. Vilkårene er krav, som stilles for at 
fastholde forudsætningerne for tilladelsen og, som er med til at sikre, at der ikke opstår 
væsentlig virkning på miljøet eller væsentlige gener. 
 
Husdyrbruget skal altid leve op til de generelle regler for husdyrbrug og håndtering af 
husdyrgødning fastsat i love og bekendtgørelser, også selv om disse regler måtte være 
skærpende i forhold til denne godkendelse. 
  
Tilladelsen indeholder desuden vilkår, som skal sikre, at Hørsholm Kommune holdes 
informeret om ændringer i ejerforhold eller hvem, der er driftansvarlig for husdyrbruget. Da 
kommunen skal vurdere om eventuelle planer om ændringer på husdyrbruget udløser krav 
om tillæg til tilladelsen, stilles desuden vilkår om anmeldelse inden igangsætning. 

Generelle vilkår   
1. Tilladelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på virksomheden Egehøj 

Aps, Overdamsvej 8, 2970 Hørsholm, med CVR nr.: 21350877. 

2. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de   
rammer, der fremgår af ansøgningsmaterialet ansøgningsnummer nr. 216353 version 
3 af 16. januar 2020, samt senere fremsendt materiale, den 17. juni 2020, den 21. 
oktober 2020 og den 30. oktober 2020 og på de vilkår, der fremgår af tilladelsen.   

3. Det er den ansvarlige for driften af anlægget, der er ansvarlig for at overholde 
tilladelsen med vilkår. Eventuelle ændringer i ejerforhold og/eller hvem der er 
ansvarlig for husdyrbrugets drift skal meddeles Hørsholm Kommune senest 1 måned 
efter ændringen er sket. 

4. Et eksemplar af denne tilladelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. 
Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med tilladelsens 
vilkår.   

Vilkår vedrørende anlægget 
5. Der kan opføres en ny stald til heste i L-form med et grundareal på ca. 747 m2. 

Hestestaldens udseende er beskrevet i bilag 2. Langsiden mod nord vil have en længde 
på 52,5 m. Den korte side, der vender mod øst vil have en længde på 25 m. Bredden 
på stalden vil være 11,5 m. Sidehøjde: 3,2 m, taghældning: 45 ֯ og kiphøjde: 9,2 m. Den 

mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:husdyr@ecocouncil.dk
mailto:dbotf@mail.tele.dk
mailto:jkt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:mkh@ka-net.dk
mailto:nst@nst.dk
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nye hestestald skal opføres med pudset facade i lys grå, som den eksisterende 
eksisterende erhversbygning, med et klassisk udtryk og tagplader i sort eternit. 
Bygningen skal placeres som vist på bilag 1. 

6. Der kan etableres en ny ridebane med dimensionerne 20x60 m.  

7. Hegn omkring folde og udendørs ridebane skal udføres i lettere tråd-eller træhegn i 
naturfarver.  

8. Eksisterende afskærmende beplantning omkring anlægget (driftbygninger, ridebane 
og læskure) skal bibeholdes således, at anlægget er afskærmet fra alle sider. Den 
eksisterende beplantning skal løbende vedligeholdes. 

9. Hvis læskure og stald opføres uden fast bund kan drift og anvendelse af dybstrøelse 
følge Landbrugets Byggeblad3. Hvis der etableres fast bund i stald og læskure skal disse 

overholde §9 i husdyrgødningsbekendtgørelsen4 med afløb til opsamlingsanlæg mv.  

 
10. Læskurene skal fjernes, når der ikke længere går dyr på arealet.  

11.  Der må ikke fodres og vandes i læskurene. 

12. Husdyrbrugets produktionsareal, staldsystem og teknologi samt dyrearter og 
dyretyper skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor.  

 
 

13. Produktionsarealet, uanset dyregruppe jf. vilkår 12, må ikke overstige de ansøgte 656 

m2.   

Lagerarealets overfladestørrelse 

 
3 Etablering af løsdriftsstalde uden fast bund til ammekøer, ungdyr m.v. på dybstrøelse, Landbrugets Byggeblad nr. 
095.03-01 
4 Bekendtgørelse nr. 1176 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning af 23/07/2020 
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14. Husdyrbruget husdyrgødningslagre skal overholde følgende maksimale 
overfladeareal. 

 
 

15. Inden idriftsættelse skal skriftlig aftale på mindst 5 års varighed om opbevaring af 
gødning tilsendes kommunen jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser.  

Vilkår vedrørende afstandskrav 
16. Hvis der etableres dræn på ridebanen, skal drænet placeres min. 15 meter fra 

staldanlæg, og virksomheden skal indsende målfast tegning med placering af dræn og 
opsamlingsbeholder til Hørsholm Kommune inden etablering af ridebanen. 

Lugt 
17. Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt 

muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres at 
bokse, gangarealer, striglepladser, læskure mv. holdes rene og tørre. Stalden skal 
rengøres minimum én gang årligt. 

18. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes at 
være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for 
miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at virksomheden for egen 
regning skal udarbejde og gennemføre et projekt med foranstaltninger, som 
minimerer generne. 

Støv 
19. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. 

Såfremt der efter kommunens vurdering opstår støvgener, som vurderes væsentlig 
større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan 
kommunen meddele påbud om, at virksomheden for egen regning skal udarbejde og 
gennemføre et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne. 

Støj 
20. Den eksterne støjbelastning fra husdyrbruget, på ejendommens bygningsparcel må i 

intet punkt – målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i 
tilknytning til boligen – overstige nedenstående værdier. De angivende værdier for 
støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A):  

21.  
Mandag-fredag 
Lørdag 

Kl. 07.00-18.00 
Kl. 07.00-14.00 

55 dB(A) 

Mandag-fredag 
Lørdag 
Søn- og helligdage 

Kl. 18.00-22.00 
Kl. 14.00-22.00 
Kl. 07.00-22.00 

45 dB(A) 
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Alle dage Kl. 22.00-07.00 40 dB(A) 
  
Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, det vil sige også støj 
fra andet end faste, tekniske installationer. Støj fra markdriften er ikke omfattet. 

22. Hvis der efter kommunens vurdering opstår væsentlige støjgener, der vurderes at 
være væsentlig større, end det kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, 
kan kommunen bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne 
for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til 
tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under 
målingen/beregningen. Målingen/beregningen skal udføres og rapporteres som 
”Miljømåling - ekstern støj” af en enhed, der er optaget på Miljøstyrelsens liste over 
godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter 
gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen. 

Lys  
23. Der stilles vilkår om, at lyset i ridehallen skal være slukket i tidsrummet alle dage 22-06 samt 

når ridehallen ikke er i brug. 

24. Der stilles vilkår om, at lys på ridebanen kun må opføres som lav nedadrettet belysning med 
en maximal højde på 1,2 m. Lyset afskærmes således, at kun ridebanen belyses og ikke 
omgivelserne. Lyset skal være slukket alle dage 22-06 samt når ridebanen ikke er i brug.  
 

Fluer og skadedyr 
25. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af 

skadedyr (rotter mv.). 

26.  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 
autoriseret rottebekæmper, f.eks. via den kommunale ordning. 

27. Der skal foretages effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse på husdyrbruget. 
Bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste 
retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.5 

28. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår gener for omgivelserne ved 
opformering af fluer og skadedyr, kan kommunen meddele påbud om, at der skal 
udarbejdes og gennemføres et projekt i overensstemmelse med de nyeste 
retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. 

Affald og kemikalier 
29. Eventuel opbevaring af olier og kemikalier samt affald heraf skal ske i 

overensstemmelse med Hørsholm Kommunes forskrift for opbevaring af olie- og 
kemikalier. På ejendommen skal forefindes dokumentation for bortskaffelse af affald, 

 
5 Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, juni 
2014. 
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herunder farligt affald som spildolie, kemikalierester m.v. tilrette modtager jf. 
kommunens affaldsregulativ. 

Jord, overfladevand, grundvand og spildevand 
30. Tankning af olie/diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund uden 

mulighed for spild til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Pladsen skal indrettes 
med afløb til olieudskiller eller således, at spild kan opsamles på anden vis.  

31. Tanke til opbevaring af olie/diesel skal være placeret på fast og tæt bund, så der ikke 
er mulighed for afløb til jord, overfladevand eller grundvand. Tanke skal være sikret 
mod påkørsel. 

32. Der skal holdes rent på arealerne omkring stalden og møddingsplads, så risikoen for 
forurening af vandmiljøet minimeres.  

 

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

Da husdyrbruget er omfattet af husdyrbrugslovens bestemmelser, er det ansøgte projekt ikke 
omfattet af planlovens6 bestemmelser jf. § 36. 

 

2.7 Anden lovgivning   

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

3 Miljøtilladelsens forudsætninger – miljøteknisk beskrivelse og 
Hørsholm Kommunes vurdering   

Den miljøtekniske beskrivelse danner grundlag for de vilkår, som meddeles i miljøtilladelsen. 
Vurderingen skal belyse konsekvenserne af driften på ejendommen, og om husdyrbruget kan drives 
på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til 
omgivelserne jf. § 27 i husdyrbrugloven.   
 

3.1 Sagsforløb  

Ansøgers beskrivelse 
Der ønskes etableret en ny hestestald på ejendommen Overdamsvej 8, 2970 Hørsholm, tilhørende Egehøj 

ApS v. Morten Nielsen.  

 

 
6 Bekendtgørelse nr. 1157 lov om planlægning af 01/07/2020 
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Produktionen består af islandske heste til sport og videre avl, og der forventes en produktion på 7-10 føl om 

året.  

 

Der ansøges om miljøgodkendelse efter §16b til stutteridrift på ejendommen.  

 

Der ansøges om ønsket produktionsareal på 656 m2 til heste på dybstrøelse. 

Med denne anmeldelse og godkendelse er man godkendt til et produktionsareal, og ikke antal heste. 

Man må have det antal heste der kan være på det godkendte produktionsareal. Man skal naturligvis 

overholde alle gældende regler for pladskrav og dyrevelfærd mv. 

 

I forbindelse med denne ansøgning ønskes der opført og ændret følgende på ejendommen: 

• Etablering af ny hestestald med 18 hestebokse samt løsdriftsareal. 

• Der ønskes etableret 2 stk. nye læskure + foderautomater 

• Der ønskes etableret en ny møddingsplads/container + opsamlingsbeholder 

• Eksisterende maskinhus ønskes i stedet anvendt til ridehal 

Ejendommen er på 13,97 ha og har landbrugspligt, og er beliggende i landzone. 

 

Hørsholm Kommunes vurdering 
Denne afgørelse er en samlet miljøtilladelse til den landbrugsmæssige del af ejendommen 
beliggende Overdamsvej 8, 2970 Hørsholm 
 

Ansøger ønsker tilladelse til:  

• Etablering af ny hestestald med 18 hestebokse samt løsdriftsareal. 

• Der ønskes etableret 2 stk. nye læskure + foderautomater 

• Der ønskes etableret en ny møddingsplads/container + opsamlingsbeholder 

• Eksisterende maskinhus ønskes i stedet anvendt til ridehal 

Samt etablering af ridebane på 20m * 60m indvendigt i det eksisterende ovale spor.  

Det godkendte produktionsareal, overfladeareal og øvrige anlæg fremgår af ansøgningen. 

Hørsholm Kommune meddeler tilladelse til det ansøgte. Der er sat vilkår til de nye anlægs størrelse og 

beliggenhed. Det maksimale antal dy i produktionsarealet er fremover reguleret af de til enhver tid 

gældende dyrevelfærdsregler. 

 

3.2 Anlæggets ejer- og driftsforhold 

Ansøgers beskrivelse 
Ansøger ønsker at etablere et stutteri på adressen. Ansøger driver på nuværende tidspunkt ”Stald Askehave 

ApS” stutteri. Det nuværende stutteri er fordelt på flere adresser, med det ansøgte projekt vil produktionen 

blive samlet. Produktionen på Overdamsvej 8 drives under CVR-nummer 21350877. 

 

Hørsholm Kommunes vurdering 
Denne miljøtilladelse omfatter udelukkende anlæggene på adressen Overdamsvej 8, 2970 Hørsholm. 
 
Kommunen stiller vilkår om, at det er den ansvarlige for driften af anlægget, der er ansvarlig for at overholde 
tilladelsen med vilkår. Ejer af ejendommen er ansvarlig for driften. 
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Såfremt drift- eller ejerforhold ændres, er der stillet vilkår om, at det meddeles Hørsholm Kommune. 
Efterfølgende vil kommunen vurdere, om det kan give anledning til at ændre vilkår eller der skal udarbejdes 
tillæg. 

Miljøtilladelsen skal være udnyttet indenfor 6 år jf. reglerne i husdyrbrugloven. Tilladelsen bortfalder, hvis 
den ikke er udnyttet inden udløbet af denne frist. 

For at sikre, at tilladelsens vilkår vedrørende produktionsanlæg er kendt af alle ansatte, der beskæftiger sig 
med den pågældende del af driften, stilles der vilkår herom. 
 

3.3 Husdyrbrugets anlæg 

Ansøgers beskrivelse 
Der ønskes etableret en ny bygning på i alt ca. 11,5 m * 66 m. – udført i L-form. 

 

Den nye bygning skal indeholde folebokse, almindelige hestebokse, samt et løsdriftsareal. 

Derudover skal bygningen indeholde servicerum, sadelrum, foderrum, depot samt toiletfaciliteter mv. 

Derudover skal der være velfærdsfaciliteter til hestene i form af vaskeplads og spa mv. Udvendigt langs med 

facaden ønskes der etableret en skridtmaskine, der skal etableres under et halvtag.  

 

 

Den nye hestestald ønskes opført med pudset facade i lys grå, som den eksisterende ejendom, med et 

klassisk udtryk. Ovenstående billeder er ikke en nøjagtig gengivelse af den nye stald, men giver et 

overordnet indtryk af den nye stald. Dog ønskes der en taghældning på 45 gr. tilsvarende det 

eksisterende byggeri på ejendommen. Stalden har en grundplan på ca. 760 m2 – med en højde på ca. 9,1 

m. – se vedlagte plan og snittegning af stalden 

 

 

Der ønskes etableret en ny møddingscontainer med fast låg, møddingscontaineren etableres på fast plads 

med afløb til lukket opsamlingsbeholder.  

 

Spildevand fra staldanlæg, vaskefaciliteterne samt fast plads til møddingscontainer føres til lukket 

opsamlingsbeholder. Der ønskes etableret en typebeholder på minimum 10 m3 til opsamling af spildevand. 

 

Det sanitære spildevand fra toilet og bad føres til eksisterende minirenseanlæg. Alt arbejde udføres af 

autoriseret kloakmester.  

 

Der ønskes mulighed for at etablere 2 stk. læskure á ca. 35 m2 samt 2 stk. foderautomater. 

Der ønskes placeret en ridebane på ca. 20 m * 60 m indvendig i det eksisterende ovale spor, der ønskes 

etableret orienteringslys omkring ridebanen i en højde af ca. 1 m. 
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Typen af læskur er endnu ikke fastlagt – men vil være i stil med som det fremgår på billederne. 

Læskurene vil blive opført i naturfarver – i alt 2 stk. opført i samme stil. 

Læskurene har en grundplan på ca. 35 m2 – med en højde på ca. 3 m. 

 

 

 

Typen af foderautomat er endnu ikke fastlagt – men vil være i stil med det der fremgår på billederne. 

Foderautomaten er på størrelse med en rundballe – og en højde på ca. 1,5 m. 
 

 

Det eksisterende maskinhus ønskes i stedet anvendt til ridehal, der skal ikke foretages ændringer i hallen.  

 

Hørsholm Kommunes vurdering 

For at der kan gives tilladelse til etablering af stald, læskure, ridebane og møddingplads, skal 
bygningerne være erhvervsmæssig nødvendig for driften. Det vurderes, at stald, læskure, ridebane 
og møddingplads er nødvendige for driften.  

Det tidligere maskinhus ønskes omdannet til ridehal. Hørsholm Kommune vurderer, at en ridehal 
opfylder kravet som driftsnødvendig bygning for et stutteri. 

Der stilles vilkår til anlæggets udseende, som beskrevet af ansøger i bilag 2 og beskrivelser ovenfor. 

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens §9 skal husdyranlæg indrettes således at der ikke sker 
forurening af grundvandet og overfladevand og der stilles krav om fast bund og afløb. Jf. §54 i 
samme bekendtgørelse kan dette fraviges, hvis anlægget i stedet for overholder Landbrugets 
Byggeblad nr. 095.03-01.  
 

3.4 Husdyrbrugets lokalisering - afstandskrav 

Ansøgers beskrivelse 
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Der er ved placeringen af staldbygningen lagt stor vægt på at bevare mest muligt af den meget smukke 

beplantning omkring ejendommen, det nye anlæg placeres således imellem en række ældre bøgetræer og 

nåleskoven mod nord, så bygningen falder naturligt ind i området fra start.  

Ejendommen vil af samme årsag fortsat ikke være synlig fra naboer eller forbipasserende.  

 

 Afstands- 

krav 

Opmålt 

afstand 

Beskrivelse 

Ikke almene vandforsyningsanlæg 

 

25 m Ca. 350 m Der ligger en vandboring sydøst for 

ejendommen. 

Almene vandforsyningsanlæg 

 

50 m Ca. 600 m Der ligger et ”Erhvervs vandværk” 

vest for ejendommen. 

Vandløb (herunder dræn) og søer 

 

  

15 m >15 m 

 

Der er mere end 15 m til dræn, 

vandløb, og søer. Evt. dræn der 

ligger indenfor 15 m flyttes eller 

etableres i tætte rør.  

Offentlig vej og privat fællesvej 

 

15 m Ca. 40 m Der er mere end 15 m til offentlig 

vej fra alle staldbygninger. 

Levnedsmiddelvirksomhed 

 

25 m >25 m ukendt - mere end 25 m 

Beboelse på samme ejendom 

 

15 m Ca. 60 m Der er mere end 60 m til egen bolig 

fra den nye hestestald. 

Naboskel 

 

30 m > 30 m Der holdes en afstand på min. 30 

m til naboskel også fra læskurer. 

Nabobeboelse 

(målt fra kant til kant) 

50 m Ca. 80 m Der er ca. 80 m til nærmeste nabo. 

(Overdamsvej 13) 

Kategori 1 natur / Ca. 2.500 m Til nærmeste kategori 1 natur  

øst for ejendommen 

Kategori 2 natur / Ca. 1.400 m Til nærmeste kategori 2 natur 

syd for ejendommen 

Kategori 3 natur / Ca. 200 m Til nærmeste Kategori 3 natur  

Sydøst for ejendommen. 

Eksisterende eller ifølge 

kommuneplanens rammedel 

fremtidigt byzone- eller 

sommerhusområde 

50 m Ca. 550 m Målt fra den nye hestestald. 

 

 

Område i landzone, der i lokalplan er 

udlagt til boligformål, blandet bolig 

og erhvervsformål eller til offentlige 

formål med henblik på beboelse, 

institutioner, rekreative formål og 

lign. 

50 m Ca. 320 m Til lokalplanlagt område nr. 119  

Område i landzone med ”samlet 

bebyggelse” 

50 m Ca. 130 m Til nærmeste bolig i samlet 

bebyggelse (Overdamsvej 13) - 

Målt fra nærmeste hjørne af 

stalden. 

 

Enkelt liggende nabo 50 m Ca. 130 m Til nærmeste enkeltliggende 

nabobolig (Overdamsvej 13) - 

Målt fra nærmeste hjørne af 

stalden. 
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Hørsholm Kommunes vurdering 
Afstandskravene i § 8 i husdyrbrugloven vurderes samlet set at være overholdt. 
Ejendommens lokalisering er i overensstemmelse med gældende afstandskrav og vurderes, ved 
overholdelse af de meddelte vilkår for lugt, støv, lys og støj ikke at medføre væsentlige gener for 
omkringboende. 

Hørsholm kommune vurderer, at den ansøgte etablering samt placering er i overensstemmelse 
med gældende regler og overholder alle afstandskrav. 
 

3.5 Husdyrbrugets landskabelige placering og planmæssige forhold 

Ansøgers beskrivelse 
Den nye hestestald ønskes placeret maks. 20 m nord for den eksisterende erhvervsbygning på 

ejendommen.  

Med den nye staldbygning, udformet i L-form, vil ejendommen fremstå sammenhængende om en 

”indrammet” gårdsplads.  

 

Der er ved placeringen af staldbygningen lagt stor vægt på at bevare mest muligt af den meget smukke 

beplantning omkring ejendommen, det nye anlæg placeres således imellem en række ældre bøgetræer og 

nåleskoven mod nord, så bygningen falder naturligt ind i området fra start.  

Ejendommen vil af samme årsag fortsat ikke være synlig fra naboer eller forbipasserende.  

 

Det eksisterende maskinhus / erhvervsbygning ønskes i stedet anvendt til ridehal. Der er ønskes en 

landbrugsmæssig produktion med avl af heste, hermed er der et behov for at kunne træne heste til videre 

salg hele året rundt. 
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Figur 2  Situationsplan fra husdyrgodkendelser.dk med placering af driftsanlæg 
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Hørsholm Kommunes vurdering 

I Hørsholm Kommunes Kommuneplan 2017-2029 er der udpeget landskabelige 
beskyttelsesområder, hvor der er særlige retningslinjer for planlægning ift. landskabet. 
Retningslinjekortet fra kommuneplanen ses af Figur 3, hvor det fremgår, at husdyrbruget på 
Overdamsvej 8 ikke er placeret i et beskyttelsesområde. 

Der er læhegn/skov omkring det område, hvor staldbygningen og ridebanen planlægges placeret, og 
der er planlagt brug af byggematerialer, som falder naturligt ind i omgivelserne. Der er udført en 
besigtigelse af ejendommen den 19. juni 2020 af repræsentant for Hørsholm Kommune, forud for 
meddelelse af denne tilladelse, hvor bl.a. landskabet blev vurderet visuelt. På besigtigelsen blev 
ejendommen vurderet til at være placeret i en lavning, skærmet af kuperet terræn og beplantning i 
to retninger. I Figur 4 og Figur 5 ses fotos af området, hvor der etableres en ny ridebane og hvor der 
etableres ny staldbygning. 

 

 

 

 

 

Figur 3  Retningslinjekort fra kommuneplanen 
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Samlet set vurderer Hørsholm Kommune, at de planlagte nye bygninger påvirker landskabet i 
mindre grad, i vestlig og sydlig retning og af hensyn til de nødvendige driftsforhold accepteres 
denne påvirkning af landskabet.   

For at påvirke landskabet mindst muligt, stilles der vilkår vedrørende udseende på udendørs hegn 
samt placering og brug af udendørs lys på ridebane samt brug af indendørs belysning i ridehal. 
 

3.6 Produktionsareal og gødningsopbevaringsareal 

Produktionens miljøpåvirkning afhænger af staldanlæggets størrelse opgjort som 
produktionsarealet, dyrearter/typer, anvendte staldsystemer, overfladearealet af 
husdyrgødningslager samt anvendte teknologier i stalde og lagre.  
Der er i ansøgning oplyst, at den nuværende udgangspunktet for vurderingen (nudrift og 8-års-drift) 
er 0. 

Overblik over produktionsareal og gødningsopbevaringsanlæg fremgår af vilkår 14 og 15 og 
placeringen kan ses på bilag 1. 
  
Hørsholm Kommunes vurdering 
Anlæggets miljøpåvirkning med ammoniak og lugt afhænger af produktionsarealets og 
gødningsopbevaringsarealets størrelse samt dyresammensætning og de anvendte staldsystemer 
samt den anvendte teknologi. Kommunen stiller derfor vilkår til disse forhold for at sikre, at 
miljøpåvirkningerne fra ejendommen fastholdes på det niveau, der fremgår i ansøgningen. 
 

3.7 Gødningsproduktion- og håndtering 

Ansøgers beskrivelse 
Hestene er opstaldet på et dybstrøelsessystem, med daglig fjernelse af hestepærer. Antallet af dyr er 

bestemt af produktionsarealet, nedenstående gødningsberegning er ud fra en forventet maks. produktion.  

 

Gødningsproduktion  

Staldsystem Antal årsdyr Vægtklasser Dybstrøelse 

Ton pr. dyr* 

Dybstrøelse i 

tons 

Figur 4  Placering af ny ridebane. Figur 5 Nyt staldanlæg vil placeres i tidligere granplantage og 
vil også være omkranset af træer efter etableringen af stalde. 
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Dybstrøelse 45  Fra 300 -500 kg 4,52 203,4 

Andre dyr – Kvæg, 

geder og får 

0 **    

I alt    203,4 

*Gødningsberegning er med alle heste på stald hele året – dvs. worst case. 

**Der forventes ikke andre dyretyper på ejendommen pt – hvis sammensætningen ændres væsentligt så 

skal ansøger kunne redegøre for at opbevaring af husdyrgødningen er tilstrækkelig og forsvarlig. 

 

Opbevaring af husdyrgødning 

I volumen svarer 1 tons dybstrøelse til 1,7 m3 dybstrøelse.  

Hermed svarer 203,4 tons dybstrøelse ca. til 346 m3 dybstrøelse. 

 

Der ønskes etableret en ny 30 m3 møddingscontainer med fast låg, der placeres på fastplads.  

Møddingscontaineren skal tømmes ca. 1 gang om måneden. Der ønskes etableret en fast aftale om 

afhentning af dybstrøelse. Der vil blive udarbejdet en skriftlig aftale med godkendt vognmand, evt. Vindekilde 

eller lign. virksomhed. Vi anmoder om at afvente den skriftlige aftale, da behovet endnu ikke er aktuelt. 

Derudover vil anvendelsen af husdyrgødning fremgå i det årlige i gødningsregnskab der lovpligtigt skal 

indberettes til plantedirektoratet. Gødningsregnskabet gemmes i minimum 5 år. 

 

Kravet til opbevaring og afsætning af dybstrøelsen er hermed overholdt. 

Hørsholm Kommunes vurdering 
Ansøger oplyser, at møddingscontaineren tømmes fast ca. 1 gang om måneden af en 
godkendt vognmand og aftager. Skriftlig aftale på mindst 5 års varighed om opbevaring af 
gødning skal tilsendes kommunen inden idriftsættelse jf. husdyrgødnings-
bekendtgørelsens bestemmelser.  

Under forudsætning af, der indgås skriftlig aftale om opbevaring af husdyrgødning hos et 
eksternt husdyrbrug, vurderes krav til opbevaringskapacitet jf. husdyrgødnings-
bekendtgørelsens § 11, stk. 4 overholdt. 

Der etableres opsamlingsbeholder på 10 m3 til opsamling af spildevand fra stalden. 
Opsamlingsvandet bliver anvendt på egne arealer, dog ikke på vandlidende eller frossen 
jord. Alternativt vil beholderen blive tømt af godkendt vognmand. 

Hørsholm Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at opbevaringskapaciteten for 
husdyrbruget er tilstrækkelig. 
 

3.8 Ammoniakemission, naturvurdering og Bilag IV-arter 
 

Ansøgers beskrivelse 
Emissionen af ammoniak fra husdyrbruget er beregnet via www.husdyrgodkendelse.dk 

 

 
 

 

 

Den beregnende ammoniakdeposition til omkringliggende naturområder vil ikke medfører forringelse af 

naturkvaliteten. Bekendtgørelsens afskæringskriterier og beskyttelsesniveauer, for de omkringliggende 

naturområder er overholdt. 

http://www.husdyrgodkendelse.dk/
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Omkringliggende natur og beskyttelsesniveauer 
 

Kategori 1 

 

Nærmeste Kategori 1 natur er beliggende ca. 2500 m øst for ejendommen – projektet påvirker ikke det 

pågældende område 

 
Derudover er der et Kategori 1 natur beliggende ca. 3700 m vest for ejendommen – projektet påvirker 

ikke det pågældende område. 
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Kategori 2 

 

 
Nærmeste Kategori 2 natur er beliggende ca. 1400 m syd for ejendommen – projektet påvirker ikke det 

pågældende område. 

 
Kategori 3 

 

Der ligger flere Kategori 3 områder omkring ejendommen – der foretaget beregning til 4 punkter 

 

 

Der ligger et mose område ca. 500 m nordøst for 

ejendommen – projektet påvirker ikke området 

væsentligt. 

Der ligger en gammel skovbund ca. 200 m 

sydøst for ejendommen – projektet påvirker 

ikke området væsentligt. 
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Der ligger en gammel skovbund ca. 400 m vest for 

ejendommen – projektet påvirker ikke området 

væsentligt. 

Der ligger en gammel skovbund ca. 300 m 

nord for ejendommen – projektet påvirker ikke 

området væsentligt. 

 
Hørsholm Kommunes vurdering 

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

Kategori 1-natur 
Kategori 1-natur er ammoniakfølsomme naturtyper beliggende indenfor internationale 
naturbeskyttelsesområder.  

Nærmeste kategori 1 natur, bøg på muld, er placeret 2.400 meter øst for ejendommen, i Natura 
2000 området Folehave.  

Beregninger i husdyrgodkendelser.dk viser, at totaldepositionen på naturområdet er 0,0 kg N/ha/år 
pr. år. Den beregnede totaldesposition fra anlægget til ammoniakfølsom kategori 1-naturområder 
ligger under husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau på 0,2-0,7 kg N/ha/år.  

Kommunen vurderer derfor, at det ansøgte ikke indebærer nogen risiko for en væsentlig negativ 
påvirkning af habitatsområdet eller dets udpegningsområde. 

Kategori 2-natur 
Kategori 2-natur er ammoniakfølsomme naturtyper beliggende udenfor internationale 
naturbeskyttelsesområder og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens7 §3. Der stilles i loven krav 
om en maksimal totaldesposition på 1,0 kg N/ha/år til disse naturområder, som kan skærpes efter 
nærmere definerede kriterier.  

Nærmeste kategori 2 natur, et overdrev, er placeret 1.200 meter syd for ejendommen. Beregninger 
i husdyrgodkendelser.dk viser, at totaldepositionen på naturområdet er 0,0 kg N/ha/år pr. år. Den 
beregnede totaldesposition fra anlægget til ammoniakfølsom kategori 2-naturområder ligger under 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau på maksimalt 1,0 kg N/ha/år.  

 
7 Bekendtgørelse nr. 240 lov om naturbeskyttelse af 13/03/2019 (Naturbeskyttelsesloven) 
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Kommunen vurderer derfor, at det ansøgte ikke indebærer nogen risiko for en væsentlig negativ 
påvirkning af habitatsområdet eller dets udpegningsområde. 

Kategori 3-natur 
Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-områder, som ikke er 
omfattet af kategori 1 eller 2. Det drejer sig om heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter 
naturbeskyttelseslovens §3 samt ammoniakfølsomme skove. Kommunen kan tillade en 
merdesposition, der er større end 1,0 kg N/ha/år men kan ikke stille krav om mindre merdesposition 
end 1,0 kg N/ha/år til disse naturområder.  

Husdyrbruget på Overdamsvej 8 ligger min. 80 meter fra nærmeste ammoniakfølsomme naturtype, 
som er kategori 3 natur, gammel skovjordbund, syd for ejendommen jf. Miljøstyrelsens MiljøGIS. 
Beregninger i husdyrgodkendelser.dk viser, at totaldepositionen på naturområdet er på 0,1-0,3 kg 
N/ha/år pr. år. Den beregnede totaldesposition fra anlægget til ammoniakfølsom kategori 3-
naturområder ligger under 1,0 kg N/ha/år. 

Kommunen vurderer derfor, at det ansøgte ikke indebærer nogen risiko for en væsentlig negativ 
påvirkning af habitatsområdet eller dets udpegningsområde. 
 
Habitatvurdering   
Jævnfør habitatbekendtgørelsen8 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.   

Cirka 800 meter øst for ejendommen er der registreret en Bilag IV art, spidssnudet frø jf. Danmarks 
Miljøportal, Naturdata. Ifølge Miljøstyrelsen er arten gået meget tilbage i bestand, især i det østlige 
Danmark pga. indgreb i deres levesteder. Det ansøgte vurderes dog ikke at medføre en trussel for 
spidssnudet frø på grund af hhv. den store afstand mellem husdyrbruget og levestedet, samt at det 
ansøgte ikke vil ændre på afvandingsforhold i nærheden af levestedet for frøen. 

Samlet set vurderes det ansøgte husdyrbrug ikke at medføre en generel trussel for yngle- og 
rasteområder for Bilag IV.   

Ejendommen ligger cirka 2.400 meter fra nærmeste Natura 2000-område, Folehave Skov. Det er 
beregnet, at husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området, da 
driften ikke vil medføre en væsentlig ammoniakdeposition i Natura 2000-området. 

 
8 Bekendtgørelse nr. 1595 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter af 06/12/2018 (Habitatbekendtgørelsen) 
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Hørsholm Kommune vurderer derfor, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en væsentlig 
påvirkning af Natura 2000-området. I Figur 6ses et kort fra arealinfo.dk, der viser placeringen af 
Natura 2000-området ift. husdyrbruget. 

 

 

3.9 Lugt 
Lugtgener stammer generelt fra opbevaring af husdyrgødning i stalde og på møddingspladser samt 
fra transport og udspredning af husdyrgødning. 

Beskyttelsesniveauet kræver, at projektet ikke må give anledning til væsentlige gener, hvilket i 
forhold til lugt betyder, at projektet skal overholde husdyrbruglovens lugtgeneafstande. Disse 
afstande afhænger af tre forskellige områdetypers lugtfølsomhed: byzone/sommerhusområde, 
samlet bebyggelse i landzone og enkeltboliger i landzone (der ikke har landbrugspligt og ikke er eget 
af ansøger).  

Det fremgår af loven af loven, at geneniveauerne for lugt maksimalt må være 5 OUE (odour units) 
pr. m3 og 1 LE (lugt enhed) pr m3 i byzone, 7 OUE pr. m3 og 3 LE pr. m3 for samlet bebyggelse i 
landzone og 15 OUE pr. m3 og 10 LE pr. m3 for enkeltbolig i landzone. Det vil sige at enkeltbolig i 
landzone skal tåle mere lugt end beboelse i byzone. 

Geneafstanden er den minimumsafstand, der skal være fra et anlæg til en beboelse uden 
genekriteriet overskrides.  Afstanden måles fra lugtcentrum på husdyrbruget og til relevante 
naboers udendørs opholdsarealer (15 meter fra bolig i retning mod husdyrbruget). Den nødvendige 

Figur 6  Placering af Natura 2000 område (grøn skravering) i forhold til husdyrbruget (gul prik) 
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geneafstand er beregnet i ansøgningssystemet på grundlag af produktionsarealets størrelse i m2 for 
stalden og de to læskure og emissionsfaktoren for dyretypen. 

Den nødvendige geneafstand beregnes både efter Miljøstyrelsens Lugtmodel (NY) og efter 
FMKmodellen. I ansøgningssystemet resultatliste, se tabel i ansøgers beskrivelse, angives kun den 
model, der efter beregningerne giver den længste geneafstand, dvs. den mest restriktive beregning 
for den pågældende produktion. 

Ved den vægtede gennemsnitsafstand forstås gennemsnitsafstanden mellem centrum af standen 
og læskurene og nærmeste punkt i de tre beboelsestyper vægtet i forhold til lugtemissionen fra det 
enkelte anlæg.  
 

Ansøgers beskrivelse 
I vægtet gns. afstand er der ca. 157 m til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt, som også er samlet 

bebyggelse nord for anlægget. Der er ca. 318 m til nærmeste lokalplanlagte område i landzone, sydvest for 

ejendommen. Nærmeste byzone er beliggende ca. 577 m øst for anlægget.  
 
Lugtgenekriterierne er overholdt til byzone/sommerhusområde, samlet bebyggelse/lokalplanlagt område og 

enkelt liggende nabo uden landbrugspligt. 

 

Emissionen af lugt er beregnet i www.husdyrgodkendelse.dk. Beskyttelsesniveauet er efter disse 

beregninger overholdt, til naboer, samlet bebyggelse og sommerhusområder/byzoner 
 

 
 
 
 

Hørsholm Kommunes vurdering 

http://www.husdyrgodkendelse.dk/
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I ansøgningssystemet er der beregnet en teoretisk geneafstand for de tre genekriterier: 
byzone/sommerhusområde, samlet bebyggelse i landzone og enkeltboliger i landzone (der ikke har 
landbrugspligt og ikke er eget af ansøger). 

Beregningerne for det ansøgte husdyrbrug viser, at der i byzone længere væk end ca. 143 meter fra 
lugtcentrum, ikke vil være væsentlige lugtgener fra stalden. Den tilsvarende afstand for nærmeste 
hhv. samlet bebyggelse og enkeltliggende bolig vil være ca. 80 meter og 45 meter.  

Nærmeste nabobeboelse og nærmeste bebyggelse på Overdamsvej 8 er placeret ca. 130 meter væk 
fra den nye hestestald. Nærmeste byzone er Usserød by, Hørsholm, som ligger ca. 320 meter væk 
fra ejendommen.   

Alle typer af beboelse ligger udenfor geneafstanden, så husdyrbruget vil ikke medføre væsentligt 
øgede luftgener. Hørsholm Kommune vurderer, at beskyttelsesniveauet i forhold til lugt er 
overholdt. 

Naboer indenfor konsekvenszonen betragtes efter praksis som hørings- og klageberettigede. 

For alle husdyrbrug gælder, at lugtemission kan begrænses ved at opretholde en god staldhygiejne, 
og at produktionsforhold og arbejdsgange skal tilrettelægges således, at dannelse af lugtende 
stoffer minimeres. På baggrund heraf stiller Hørsholm Kommune vilkår vedrørende rengøring af 
staldanlæg, læskure og ejendommen generelt med henblik på at sikre, at lugtgenerne begrænses 
mest muligt. 

 
Hvis der efter kommunens vurdering opstår lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end 
det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, stilles der vilkår om, at kommunen 
kan meddele påbud om, at virksomheden for egen regning skal udarbejde og gennemføre et projekt 
med foranstaltninger, som minimerer generne.  
 

3.10 Støv 

Ansøgers beskrivelse 
Der forventes ikke væsentlige støvgener fra driften, da udendørsarealer vandes efter behov. 

 

Hørsholm Kommunes vurdering 
Det er kommunens vurdering, at de potentielt støvende aktiviteter fra produktionsanlægget ikke vil 
give nogle gener for de omkringboende. 

Der stilles vilkår om, at hvis der opstår væsentlige støvgener for de omkringboende, som vurderes 
at være væsentlig større end det der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan 
kommunen meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med 
foranstaltninger som minimerer generne. 
 

3.11 Støjkilder 

Ansøgers beskrivelse 
Generelt forventes støjen fra anlægget at være mindre end miljøstyrelsens angivelser  

(55 dag/ 45 aften / 40 nat dbA). 

 

Støjkilder Før  Efter 
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Dyreholdet  / Der er daglig drift på ejendommen med 

dyr og maskiner. Aktiviteten er 

hovedsageligt om morgenen og om 

eftermiddagen alle dage. 

Transporter 

til og fra 

ejendommen 

/ Transporterne kommer normalt i 

dagtimerne og forventes ikke at give 

anledning til støjgener.  

Se beskrivelsen under transport. 

Interne 

maskiner, 

traktor o.lign. 

/ Der er en daglig drift med maskiner til 

fodring og daglig vedligehold 

Fra kl 7 – 18 

 

 

Hørsholm Kommunes vurdering 
Det er kommunens vurdering, at støjen fra anlægget med tilknyttede aktiviteter ikke vil give 
anledning til væsentlige støjgener for de omkringliggende nabobeboelser. 

Der er fastsat vilkår om støjgrænser svarende til områdetype 3 i henhold til Miljøstyrelsens 
vejledning9 . Områdetype 3 er blandet bolig og erhverv samt landbrugsdrift. Kommunen vurderer, 
at støjen fra vedvarende støjkilder ikke vil overstige de af Miljøstyrelsen angivne 
maksimumsgrænser på: 
 

Mandag-fredag 
Lørdag 

Kl. 07.00-18.00 
Kl. 07.00-14.00 

55 dB(A) 

Mandag-fredag 
Lørdag 
Søn- og helligdage 

Kl. 18.00-22.00 
Kl. 14.00-22.00 
Kl. 07.00-22.00 

45 dB(A) 

Alle dage Kl. 22.00-07.00 40 dB(A) 

  
Med baggrund i husdyrbrugets lokalisering og de almindelige driftsrutiner vurderes det, at det ikke 
er relevant at stille skærpede støjkrav til aktiviteterne på ejendommen. 

Kommunen stiller vilkår om, at driften af husdyrbruget ikke må give anledning til væsentlige 
støjgener udenfor ejendommens areal. Hvis der efter kommunens vurdering opstår støjgener, der 
vurderes at være væsentlig større, end det kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, 
kan kommunen meddele påbud om, at der indgives og gennemføres projekt for afhjælpende 
foranstaltninger. Ved vurdering af støjgeners væsentlighed tages udgangspunkt i Miljøstyrelsens 
vejledende støjgrænser. 
 

3.12 Transport, til- og frakørsler 

Ansøgers beskrivelse 
Antallet af transporter til og fra hestestutteriet forventes at være meget begrænset. En gang om måneden 

kommer der en lastbil og tømmer møddingscontaineren. Der vil maks. 1 gang om ugen komme en lastbil 

med strøelse og foder osv. Derudover vil der forekomme transporter med heste i trailer eller lastbiler, dette 

forventes at være maks. 1-2 biler om dagen. Der må dog forventes ekstra transporter i forbindelse med høst 

o.lign. 

 
9 Miljøstyrelsens vejledning Ekstern støj fra virksomheder, (5/1984) 
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 Den normale drift 

Foder/halm/strøelse/diverse Gns. 1 lastbil om ugen. 

 

Evt. afhentning af dybstrøelse af 

godkendt vognmand 

1 lastbil om måneden. 

Transport af dyr (hestetrailer –

lastbil) til og fra ejendommen 

1-2 transportbil om dagen. 

 

 

Udover de faste transporter må der også forventes ekstra transporter i forbindelse med høst o.lign. sæsoner 

i markdriften. 

 

Hørsholm Kommunes vurdering 
 

Det er kommunens vurdering, at ind- og udkørsel til husdyrbruget kan ske uden at give anledning til 
gener for omkringboende.  

Eventuelle støjgener fra transport på ejendommen, er omfattet af støjvilkårene, og det vurderes, at 
støjgrænsen ved naboerne vil blive overholdt, og at transporten i øvrigt ikke vil give anledning til 
væsentlige gener, som ikke kan accepteres når man bor på landet. 

Selve belastningen af det lokale vejnet reguleres af den relevante vejlovgivning, mens færdsel på 
offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet. 

På baggrund af overstående stilles der ikke vilkår i forhold til transport.  
 

3.13 Lys 
 

Ansøgers beskrivelse 
Der vil ved den normale daglige drift ikke være arbejdsprojektør på ejendommen.  

Der er orienteringslys ved indgangene til stalden. 

Normalt er der ikke lys i staldene om natten – der vil evt. være en svag vågebelysning. 

 

Der ønskes placeret en ridebane på ca. 20 m * 60 m indvendig i det eksisterende ovale spor, der ønskes 

etableret orienteringslys omkring ridebanen i en højde af ca. 1 m. 
 

Eksisterende maskinhus ønskes i stedet anvendt til ridehal 

Hørsholm Kommunes vurdering 
Hørsholm Kommune vurderer, at den beskrevne anvendelse af lys i og omkring staldene ikke vil 
medføre gener for omkringboende eller forbipasserende. For at sikre, at eventuelle gener for 
omkringboende begrænses, stilles der dog vilkår i forhold til ridebanen og ridehallen. 

Der stilles vilkår om, at lyset i ridehallen skal være slukket i tidsrummet alle dage 22-08 samt når 
ridehallen ikke er i brug. 

Der er ansøgt om orienterende lys omkring ridebanen, som placeres i maksimalt 1,2 meters højde. 
Landskabsmæssigt er ridebanen placeret i en lavning og med skærmende beplantning i nordlig og 



 

 

 

36/39 

østlige retning og lyset vurderes derfor ikke at påvirke i nordlig eller østlig retning, men vurderes at 
kunne medføre en mindre påvirkning i vestlig og sydlig retning. Der stilles vilkår om, at lys på 
ridebanen kun må opføres lav nedadrettet belysning med en maximal højde på 1,2 m. Lyset 
afskærmes således, at kun ridebanen belyses og ikke omgivelserne. Lyset skal være slukket alle dage 
22-08 samt når ridebanen ikke er i brug.  

Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende. Såfremt tidsynsmyndigheden vurderer, 
at bedriften giver anledning til lysgener, skal bedriften udarbejde en handlingsplan og derefter 
gennemfører denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden.  
 

3.14 Fluer og skadedyr 
 

Ansøgers beskrivelse 
Regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder vil være med til at begrænse gener fra 

skadedyr og fluer. Der anvendes fluebekæmpelse i det omfang der er nødvendigt. 

Hvis der opstår problemer med rotter, vil disse blive bekæmpet med det samme.  

Der anvendes autoriserede kasser med rottegift, til bekæmpelse af rotter. 

 

Hørsholm Kommunes vurdering 
Hørsholm Kommune vurderer, at der på tilfredsstillende hvis er redegjort for, hvorledes forekomst af fluer 

og rotter m.m. vil blive forebygget og bekæmpet, således at gerne heraf undgås. Stalde, foderlager og 
andre anlæg bør holdes i forsvarlig rottesikret tilstand for ikke at give rotter gode levemuligheder. 

Der stilles vilkår om, at fluer skal bekæmpes i overensstemmelse med retningslinjer fra Institut for 
Agroøkologi. 

Vedrørende foder stilles der vilkår om opbevaring i relation til risiko for tilhold af skadedyr. 

Kommunen stiller vilkår om, at hvis der opstår gener for omgivelserne ved opformering af fluer og skadedyr, 
kan kommunen meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med flue- og 
skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelser med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi. 

Konstateres der rotter på ejendommen skal det straks meddeles til kommunen så bekæmpelsen kan 
iværksættes. 

Kommunen vurderer på baggrund af det oplyste samt med overholdelse af vilkårene i denne tilladelse, burde 
der ikke opstå væsentlige fluegener eller problemer med rotter.  
 

3.15 Affald 
Ansøgers beskrivelse 
Affaldet fra husdyrbruget kan inddeles i følgende affaldsfraktioner; 

 

• Dagrenovation 

• Genbrugeligt affald (pap, papir, jern, rengjort glas, metal, plastsække, paller etc.) 

• Farligt affald (lysstofrør, pærer, spraydåser, batterier etc.) 

• Forbrændingsegnet affald (papirssække, emballage etc) 

• Deponeringsegnet affald 

Forbrændingsegnet affald fra produktionen opbevares i container indtil afhentning af godkendt 

renovatør. 
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Ikke forbrændingsegnet affald forefindes normalt ikke på ejendommen men i tilfælde af sådanne 

fraktioner vil det sorteres og bortskaffes til kommunal modtagestation. 

 

Farligt affald sorteres og opbevares i container indtil afhentning af godkendt renovatør. 

 

Døde dyr forekommer normalt ikke på ejendommen – hvis det sker, vil det døde dyr blive afhentet af DAKA 

hurtigt muligt. 

 
Hørsholm Kommunes vurdering 

Hørsholm kommune vurderer, at opbevaring, håndtering og bortskaffelse af døde dyr og affald m.v. 
sker på en miljømæssig forsvarlig måde. Der stilles vilkår om, at bortskaffelse af affald til rette 
modtager skal dokumenteres over for kommunen. 

Kommunen gør opmærksom på, at såfremt der opstår behov for opbevaring af kemikalier eller 
farligt affald, som spildolie, skal dette opbevares i beholdere, der er egnet til opbevaring og 
transport af det pågældende affald. Beholderne skal oplagre på et fast, ikke permeabelt underlag 
med opkant og uden afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag, og være indrettet således, 
at hele spildet kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde 
kemikalie eller farligt affald. 

For at sikre, at der ikke sker forurening af jord, overfladevand og grundvand, stilles vilkår at om 
opbevaring og håndtering af olie sker i overensstemmelse med kommunens regler herfor. 

Kommunen vurderer, at håndtering og opbevaring af olie m.v. vil foregå på en miljømæssig 
forsvarlig måde, når de til enhver tid gældende regler og kommunens regulativ for erhvervaffald 
samt fastsatte vilkår overholdes. 

Regulativet for erhvervsaffald i Hørsholm Kommune kan findes på kommunens hjemmeside.  
 

3.16 Jord, overfladevand, grundvand og spildevand 
 

Ansøgers beskrivelse 
Opbevaring af restspildevand 
Spildevand fra staldanlægget fra vaskefaciliteter o.lign føres til lukket beholder.  

 

Det er vurderet at en opsamlingsbeholder på 10 m3 er tilstrækkelig til det ansøgte projekt.  

 

Spildevandet kan anvendes på egne arealer hele året – dog ikke på vandlidende eller frossen jord. Alternativ 

kan det afhentes af godkendt vognmand. 

 

Kravet til opbevaring og afsætning af spildevand er hermed overholdt. 

 

Kommunens vurdering 
Ifølge ansøgers oplysninger anvendes der dagligt maskiner i driften af husdyrbruget, som tankes ved 
brug af mobile entreprenør-tanke. Hørsholm Kommune vurderer, at mobil tankning kan medføre en 
risiko for forurening af jord, overfladevand og grundvand med dieselolie eller lignende. 

Hørsholm Kommune har derfor stillet vilkår vedrørende oplag og håndtering af diesel/olie, der 
begrænser risikoen for spild til jord, overfladevand og grundvand.  
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Der er en eksisterende spildevandstilladelse for ejendommen, som er meddelt 2. maj 2017. 
Tilladelsen omfatter nedsivning af tagvand og renset husspildevand og tilladelse til udledning af 
tagvand og renset husspildevand til sø. Til håndtering af spildevandet er der et biologisk 
minirenseanlæg af typen Biokube Venus 2200, 10 P.E. (renseklasse SOP) med afledning til faskine i 
drift. Før anlægget er der en bundfældningstank med et volumen på 4 m3. Faskinen er placeret 5 m. 
fra søen. I tilladelsen er det vurderet af Hørsholm Kommune, at minirenseanlægget i samspil med 
faskine kan sikre en renhed af spildevandet, som ikke påvirker den økologiske tilstand af søen. 

Der er i nuværende ansøgning planlagt etablering af opsamlingsbeholder på 10 m3 til opsamling af 
spildevand fra vaske- og containerplads i den nye stald. Opsamlingsvandet bliver anvendt på egne 
arealer, dog ikke på vandlidende eller frossen jord. Alternativt vil beholderen blive tømt af godkendt 
vognmand. Spildevand fra bl.a. toilet i den nye stald planlægges afledt til det eksisterende 
minirenseanlæg og videre til faskine/sø. 

Det planlægges desuden at opsamle regnvand fra tagfladerne på ny stald og ridehal i en 10 m3 
beholder, som vil blive anvendt til vanding. Ved overløb ledes regnvandet til søen syd for 
ejendommen. 

Hørsholm Kommune henleder opmærksomheden på, at der ikke må ændres eller etableres nye 
kloakledninger på ejendommen, før ændringerne er anmeldt/ansøgt ændret i henhold til 
miljøbeskyttelsesloven, og der er truffet afgørelse om eventuel revideret udledningstilladelse. 

På situationsplanen i bilag 1 er angivet et område til wrapballer. Men hensyn til opbevaring af 
wrapballer skal husdyrgødningsbekendtgørelsens §17, der præciserer reglerne for opbevaring og 
håndtering af wrapballer iagttages. Herefter vurderes det, at der ikke er forureningsmæssige gener 
forbundet med opbevaring og håndtering af wrapballer. 
 

3.17 Egenkontrol 
I miljøtilladelsen er der opsat vilkår om drift og tilsyn. De pågældende vilkår skal dokumentere, at 
produktionens omfang holdes inden for de godkendte rammer, herunder produktionsarealets 
størrelse og håndtering af gødning. Vilkårene om egenkontrol er dokumentation for, hvordan og 
hvorvidt de pågældende vilkår for miljøtilladelsen efterleves i forbindelse med tilsyn. 

Hestebruget og vilkårene i denne tilladelse vil løbende blive gennemgået af tilsynsmyndigheden 
sammen med driftsherren ved miljøtilsyn. Sker der uregelmæssigheder, der har en betydende 
indvirkning på omgivelserne, skal tilsynsmyndighederne kontaktes. 
 

3.18 Anvendelse af BAT – Bedste tilgængelige teknologi 
 

Ansøgers beskrivelse 
Ammoniakfordamningen er under 750 kg N – derfor er der ikke krav til BAT. 

 
Hørsholm Kommunes vurdering 

BAT-princippet betyder, at en bedrift skal vælge den mest bedst tilgængelige teknik, 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 specifikke krav 

om BAT, jf. § 27 stk. 2 i husdyrgodkendelsesloven. Der er i it-ansøgningssystemet beregnet en 
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totalemission af ammoniak fra husdyrbruget på 563 kg NH3-N/år, og derfor er husdyrbruget ikke 
omfattet af bindende BAT-krav.  

 

3.19 Øvrige forhold og tilsyn 
Ansøger oplyser, at i forbindelse med renovering og ombytning af maskiner og installationer mv.- vil 
nye miljøvenlige teknologier tænkes ind i projektet. En stor del af vandforbruget er drikkevand til 
dyrene, som der ikke kan spares på, da dyrenes vandbehov skal dækkes. Vandspild er meget 
begrænset pga. drikkekar/drikkekopper. 

Ansøger har oplyst, at en eksisterende bygning, som ikke er lovliggjort, nedrives i forbindelse med 
etablering af det ansøgte.  

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

3.20 Samlet vurdering 
Hørsholm Kommune vurderer, at der kan meddeles miljøtilladelse på det ansøgte da: 

• Husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med 
hensynet til omgivelserne, samt 

• Driften af husdyrbruget ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet. 
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Bilag 5 Modtagne bemærkninger og Hørsholm Kommunes svar 

Hørsholm kommune har i forbindelse med den gennemførte naboorientering i perioden 9-23. december 

2020 modtaget to skriftlige henvendelser. Disse er gengivet i det følgende efterfulgt af kommunens 

kommentarer til de modtagne bemærkninger.  

Ansøger har haft kommunens svar til udtalelse. 

 

Ejerne af Overdamsvej 13, 2970 Hørsholm 

Bemærkninger modtaget 2. september 2020 

Til  

Hørsholm Kommune 

Angående Høring af paragraf16B Miljøgodkendelse vedr. hestestutteri Overdamsvej 8, 2970 Hørsholm. 

Vi synes det er interessant med et stutteri for islandske heste i boligkvarteret Grønnegade Overdam. Vi 

mener at det bør have en passende størrelse som passer til den udvikling som har været i gang i området 

gennem de seneste mange år. Kommunen har adskillige gange arbejdet med udbygning af området med 

boliger. 

Vi i Overdam nr 13 er fritaget for landbrugspligt og har haft fritids brug af får - som pt er nedlagt. 

Vi vil have afstanden fra stalde og fristalde til at afspejle det faktum at området er mest et parcelhuskvarter 

med store haver. Vores opholds terrasse og køkkenhave vender direkte mod stald og fri drift område meget 

tæt på dyrenes opholds område. Den direkte afstand er under 70m. Vi mener der bør gælde en afstand som 

anvendes i bolig dannelses zoner eller byzoner på mellem 200 og 300m og at det bør være mindste 

afstanden. På oversigts tegningen kan stald bygningen og fridrift område nemt placeres mere centralt på 

ejendommen. Som nu er placeringen meget tæt på Overdam beboernes opholds terrasser og opholds have 

områder.  

Selve beregnings metoden med under 150m fra centrum af "lugtgene" område er lidt misvisende da stalden 

er 70m lang og lugt genen fra stalde og fridrift område er hovedsageligt i den nordlige ende - hen mod os. Så 

der er nok nærmere to centre nemlig fridrift området og møgcontaineren.  

Vi tænker også på fremtidige ejere på ejendommene og deres brug og rengørings niveau af stalde og fridrift 

område. Der kan komme gener med rotter og fluer som følge af evt ringere rengørings niveau. 

Vi henstiller til at flytte stald og fridrift område længere væk fra vores terrasse område, Der er flere alternative 

placeringer blandt nuværende staldområde, eller i forlængelse af laden / ridehus. Disse placeringer kunne 

også ændre på vej placeringen tæt op af Overdam bebyggelsens område ind på midten af ejendommen med 

ind/udkørsel til Agiltevej.  

 

23. december 2020 

Kære Kommune, 

Som adderende til tidligere svar: 

Glad for at selve arelalet til fridrift og stald område flyttes mere sammen med central bebyggelsen. Det 
kunne være længere væk fra beboelsen Overdam - men dejligt bedre - vedrørende potential lugt gene. 



Fremhævelse af den øgede trafik i Grønnegade/Overdam området regnes med kører til og fra af den dertil 
lavede nye tilkørselsvej til stutteriet.  

Gentagelse om størrelsen af Stutteri i relation til kommunens og beboeres interesse i at landzone delen 
bliver mere bolig orienteret i fremtiden. Kommunen har gentagne gange arbejdet på at få udbygget med 
feks tætlav boliger i området Overdam - Grønnegade - og det forventes at denne retning skal passe med 
den rene landbrugs interesse. Så selve stutteri projektet og størrelse skal ses i denn sammenhæng. 

Også med hensyn på senere beboere i Overdam og på ejendommen Overdamsvej 8 skal der tænkes på at 
ejendommen ikke bare kan bruges til andre dyr end islandske heste. Lugt gener eller skadedyrs probelemer 
kan på basis af andre dyr kan være væsenligt anderledes end de nuværende foreslående islandske hest. Der 
skal også med hensyn til fremtidig karakter af området tænkes på hvad der kan passe i mere bolig mæssig 
bebyggelse. Endelig kan det også være en ejer spørgsmål - hvordan dyrehold administreres. Så dermed skal 
tænkes på dyreart og hvem godkendelsen gives til og  størrelsen af dyreholdet. 

Hørsholm Kommunes svar: 

Udvikling af området: 

Det er korrekt, at der tidligere har været planer om boliger ved Grønnegade. I Kommuneplan 2017-2029, 

Hørsholm Kommune, https://kommuneplan.horsholm.dk/ er området ved Overdamsvej vist på 

nedenstående:   

 

Område 3.L3: 

Overdamsvej 8, er beliggende i område 3.L3, området er beskrevet som landzone.  

Område 3.BE1: 

Overdamsvej 8 grænser mod syd op til 3.BE1, der er udlagt til blandet bolig og erhverv. Lokalplan 119 

dækker en del af område 3.BE1 og områdets anvendelse beskrives som:  

  

https://kommuneplan.horsholm.dk/


 
Denne lokalplan omfatter således ikke Overdamsvej 8. 

Område 3.R1: 

Mod vest, på den anden side af Agiltevej, findes område 3.R1, rekrativ område. 

Der findes for nuværende ingen planer om bebyggelse i nærheden af Overdamsvej 8. Kommuneplanen 

revideres i år, så der ved årets afslutning ligger en Kommuneplan 2021-2033 og her forventes det, at 

områderne beholder samme status som i den nuværende. 

Afstand fra stald til nabobebyggelse: 

Afstanden fra stalden til nabobebyggelsen er ca. 80 meter og overholder således kravet i husdyrbrugloven, 

se afsnit 3.4 Husdyrbrugets lokalisering – afstandskrav. 

Rengøring: 

I Afsnit ”3.14 Fluer og skadedyr” har ansøger beskrevet hvilke tiltag, der bliver iværksat, hvis der 

konstateres skadedyr. I vilkår 17 er god staldhygiejne beskrevet og jf. vilkår 28 kan kommunen meddele 

påbud, hvis der opstår gener for omgivelserne ved opformering af fluer og skadedyr. 

Lugt:  

I afsnit ”3.9 Lugt” om lugt, er det beskrevet hvordan lugten er beregnet. Enkeltbolig i landzone skal tåle 

mere lugt end beboelse i byzone. Beregninger for det ansøgte husdyrbrug viser, at der i byzone længere 

væk end ca. 143 meter fra lugtcentrum, ikke vil være væsentlige lugtgener fra stalden. Den tilsvarende 

afstand for nærmeste hhv. samlet bebyggelse og enkeltliggende bolig vil være ca. 80 meter og 45 meter.  

Hvis der mod forventning opstår lugtgener, kan kommunen jf. vilkår 18 meddele påbud om at minimere 

generne. 

Dyrehold: 

I beregningerne er der regnet på et flexibelt dyrehold. Ansøger beskriver:  
Der ønskes et dyrehold bestående af heste, og forventes som udgangspunkt udelukkende at bestå af heste. 

It- systemet giver dog mulighed for at vælge ”flexgruppe” Hermed har ansøger mulighed for at kunne vælge 

imellem Heste, kvæg geder og får. – som det fremgår af ovenstående Print Screen beregner it-systemet 

efter worst case, dvs. ammoniak og lugt beregnes med den dyretype der har den højeste emission. 

Ansøger har altså mulighed for at ændre sammensætning af dyr uden at det vil give gener eller have 

væsentlig indvirkning på miljø og natur.  

Transport: 

Ansøger har beskrevet transporten i mail 4. januar 2021: 

Ja, kørsel til stutteri med lastbiler, trailere og varebiler m.m. vil primært foregå via ind- og udkørsel ved 

Agiltevej. 

 

Grønt Råd 



 

Hørsholm Kommunes svar: 



Tilladelsen til stutteri på Overdamsvej 8, efter §16B i Husdyrbrugloven, var som bekendt i 

naboorientering med frist til 23. december 2020. Administrationen har valgt også at sende 

tilladelsen til Grønt Råd som orientering, med samme frist, for at få input til tilladelsen. Det er 

således en udvidet orientering Grønt Råd har fået, og ikke en høring. Tilladelsen forventes 

meddelt i morgen 5. januar 2021, herefter vil Grønt Råd modtage kopi af tilladelsen samt 

klagevejledning. Der er 4 ugers klagefrist, og det forventes at Grønt Råd er klageberettigede 

efter lovens §86. 

 

Administrationen ser ingen grund til at udsætte fristen for orienteringen, som vil forlænge 

sagsbehandlingstiden yderligere for ansøger. Det er ikke administrationens vurdering at 

opførelse af stutteri i sin nuværende form på Overdamsvej 8, er til gene eller har væsentlig 

indvirkning på miljø og natur.  
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