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1. Ikke teknisk resumé 
Ansøgning  
Der er ansøgt om tilladelse til etablering af stutteri med tilhørende stald, ridehus og ridebane iht. § 16 b i 
bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lov nr. 520 af 01/05/2019, herefter 
kaldet husdyrbrugloven). Husdyrbruget er beliggende på matr.nr. 13b og 13c, Isterød Overdrev, Blovstrød, 
Segnerøddalsvej 3, 2970 Hørsholm.  

 
Ejendommen er placeret i landzone og har landbrugspligt. Der er ansøgt om etablering af: 

 

• Et produktionsareal på 300 m2 med plads til 20 hestebokse i ny hestestald på 476 m2. 

• Gødningscontainer  

• Nyt ridehus på 22 meter * 62 meter 

• Ny ridebane 30 meter * 60 meter 

• En opsamlingsbeholder til restvand fra vandspiltorv  

 

Der ansøges om et samlet produktionsareal på 300 m2 til stutteri med 20 bokse, der indrettes med dybstrøelse 

til spring- og dressurheste. Hesteholdet planlægges til at bestå af 20 heste, hvoraf de 5 vil være hopper og de 

resterende 15 heste vil være en kombination af føl, ung- og salgsheste. Ejendommens drift vil bestå af avl, 

tilridning og salg af heste. 
 
Produktionarealets størrelse, der udgøres af hesteboksene, 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). Det betyder, at hele husdyrbruget skal vurderes efter principperne i ny 

husdyrregulering, hvor det er produktionsarealet og ikke dyreholdets størrelse, der skal have en tilladelse.  

 
Der etableres ikke ensilageplads eller beholder til opsamling af flydende husdyrgødning på stutteriet. Halm 
og fast gødning opbevares i overdækket gødningscontainer, der placeres på støbt areal. Husdyrgødningen 
afhentes af vognmand 1 – 2 gange om måneden eller efter behov.  
 

Landskabelige værdier  
Ejendommens stald placeres indenfor 20 meter fra de eksisterende bygninger. Det nye ridehus placeres i 
tilknytning til stalden og 39 meter fra ejendommens stuehus.  
 
Af hensyn til brugen af golfbanen syd for ejendommen, er det valgt at placere ridehuset så langt nede i 
terræn som muligt. Stalden er placeret så den er synlig fra naboejendommen Segnerøddalsvej 5. Stalden er 
ikke synlig ved sydlige indkig. Derudover er ridehuset skærmet mod omgivelserne af læhegn i ejendommens 
sydlige skel. 
 

Lugt, støj, støv, lys og fluer  
Der er beregnet lugtgeneafstande for det ansøgte projekt i henhold til husdyrbruglovens 
beskyttelsesniveau. Beregningerne viser, at de lovbestemte genekriterier er overholdt i forhold til nærmeste 
byzone- og sommerhusområde, samlet bebyggelse og beboelsesbygning uden landbrugspligt i landzone.  

 
Projektet medfører at der forventes i gennemsnit 4 lastbiler til og fra ejendom pr. måned, og 2-3 
biler/hestetransporter pr. dag. 
 
Det ansøgte projekt forventes ikke at medføre væsentlige gener for de omboende i form af lugt, støj, støv, 
lys eller fluer.  
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Ammoniak  
Der er beregnet en samlet emission af ammoniak fra staldanlæg og gødningslagre ved den ansøgte 
produktion på 180,7 kg NH3-N/år. Produktionen medfører en ammoniakemission, der er 180,7 kg NH3-N/år 
større end i nudriften og 8 årsdriften.  
  

Ammoniakemissionen fra det ansøgte projekt vil ikke medføre væsentlig påvirkning af ammoniakfølsomme 
naturområder.  
 

Natura 2000  
Det nærmeste Natura 2000-område i forhold til husdyrbrugets anlæg er N260 Tokkekøb Hegn, Grønholt 
Hegn og Ny Hammersholt. Det ansøgte projekt vil ikke medføre væsentlig påvirkning af naturtyper i Natura 
2000-området.  
 

Bilag IV arter  
Der findes ikke registreringer af Bilag IV arter i nærheden af husdyrbruget og vurderes, at det ansøgte 
projekt ikke vil medføre en påvirkning af af yngle- og rasteområder for Bilag IV arter.   
 

BAT (bedste tilgængelige teknik)   
Da den samlede ammoniakfordampning er under 750 kg N/ha/år er BAT-vurdering af anlægget undladt. 
 

2. Afgørelse  
Hørsholm Kommune meddeler miljøtilladelse til nyetablering af 300 m2 produktionsareal med dybstrøelse, i 

nyetableret stald på 476 m2, på ejendommen Segnerøddalsvej 3, 4970 Hørsholm. Tilladelsen meddeles i 

henhold til § 16 b, stk. 1 i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 

(husdyrbrugloven).   

 
Iht. Husdyrbruglovens § 9, stk. 3 meddeles der samtidig dispensation til placering af nyt husdyranlæg (stald) 
indenfor gældende afstandskrav på 15 meter til rørlagt vandløb.  
 
Miljøtilladelsen og dispensationen meddeles på vilkår til indretning og drift for at sikre, at der ikke opstår 
forurening eller væsentlige gener fra husdyrbruget. De meddelte vilkår, fremgår af næste afsnit. 
 
Projektet er omfattet af husdyrbrugloven og Hørsholm Kommune har vurderet projektet i forhold til 
miljøpåvirkningen af omgivelserne. Det er Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: 

- Kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet. 
- Overholder bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat. 
- Ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt. 
- Ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, artsfredning eller af 

rødlister. 
- Ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier. 

 
Med denne tilladelse har Hørsholm Kommune ikke taget stilling til eventuelle tilladelser og godkendelser 
efter anden lovgivning, som for eksempel byggeloven eller arbejdsmiljøloven. Der gøres opmærksom på, at 
denne tilladelse ikke fritager ejendommen fra krav om tilladelse, godkendelse eller lign. efter anden 
lovgivning. 
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Tilladelsen er gældende pr. 14. september 2021, hvor den er offentliggjort på kommunens hjemmeside 
https://www.horsholm.dk 
 

  

3. Vilkår for tilladelsen   
  

Tilladelsen fastlægger de vilkår, der skal gælde for ændring af husdyrbruget på Segnerøddalsvej 3, 2970 
Hørsholm. Vilkårene sikrer, at indretning og drift kan ske uden væsentlig påvirkning af miljøet. Miljøet skal i 
denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand som landskab, natur, jord, vandmiljø, 
naboer, uhygiejniske forhold og affaldsproduktion.  
  

Generelle forhold  
1. Tilladelsen omfatter samtlige aktiviteter knyttet til husdyrbruget på ejendommen Segnerøddalsvej 

3, 2970 Hørsholm.  

 

2. Husdyrbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der er beskrevet i 

tilladelsen og det tilhørende ansøgningsskema nr. 225701, version 1 og med de ændringer, der 

fremgår af tilladelsens vilkår.  

 

3. Vilkårene i denne tilladelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor tilladelsen 

træder i kraft.  

 

4. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af tilladelsen på ejendommen. Den ansvarlige for 

driften og de øvrige ansatte, skal være bekendt med relevante vilkår.  

 

5. Den, der er ansvarlig for driften, skal underrette kommunen, før husdyrbruget foretager følgende:  

a. Ejerskifte af husdyrbruget  

b. Hel eller delvis udskiftning af driftsherre  

c. Indstilling af driften for en længere periode, men dog mindre end 3 år  

d. Ophør af produktionen  

 

Husdyrproduktion 
6. Husdyrbrugets produktionsareal på 300 m2 skal indrettes med dybstrøelse.   

 

Landskabelige værdier  
7. Til stalden og ridehuset må ikke anvendes reflekterende materialer (glanstal max. 20) 

 

Staldanlæg og drift  
8. Produktionsarealet skal indrettes med dybstrøelse på støbte gulve uden afløb. 

 
9. Produktionsarealerne skal placeres i staldene som vist på situationsplanen i bilag 2. 

 
10. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder renholdelse af bokse, gangarealer og 

vandspiltorv. 

https://www.horsholm.dk/
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Opbevaringsanlæg  

11. Håndtering af gødning og dybstrøelse skal foregå, så spild undgås og der tages størst muligt hensyn 

til omgivelserne.  

 

12. Transport af husdyrgødning på offentlige veje skal foregå i lukket eller tildækket vogn, så spild af 

gødning forhindres. Eventuelt spild af gødning skal straks opsamles.  

 

Gener: Lugt, støj, støv, lys og fluer  

Lugt  

13. Husdyrbruget skal renholdes og drives således, at lugtgener begrænses mest muligt.  

 

14. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at eventuelle klager over lugt er velbegrundede, skal 

husdyrbruget for egen regning eftervise, at de i ansøgningen forudsatte lugtbidrag, er overholdt.  

 

Støj  

15. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i det åbne land må ikke overstige følgende 

værdier, målt ved boliger eller ved opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, 

korrigerede støjniveau målt i dB (A) (re. 20 µPa). Tallene i parentes angiver midlingstiden inden for 

den pågældende periode.  

  

  Tidsrum  dB (A)  

Mandag – fredag  kl. 07.00 – 18.00  55 dB(A) (8 timer)  

Lørdag  kl. 07.00 – 14.00  55 dB(A) (7 timer)  

  kl. 14.00 – 18.00  45 dB(A) (4 timer)  

Søn- og helligdage  kl. 07.00 – 18.00  45 dB(A) (8 timer)  

Alle dage (aften)  kl. 18.00 – 22.00  45 dB(A) (1 time)  

Alle dage (nat)  kl. 22.00 – 07.00  40 dB(A) (½ time)  

Maksimalværdien af støjniveauet om natten (kl. 22.00 – 07.00) må ikke overstige 55 dB(A) i ethvert punkt ved opholdsarealer ved boliger i det åbne 

land.  
  

16. Husdyrbruget skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at vilkår 19 om støj er 

overholdt. En sådan dokumentation kan højst kræves én gang årligt.  

  

17. Dokumentation skal ske ved måling / beregning af den støj, aktiviteterne påfører omgivelserne. 

Målingerne / beregningerne skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende 

vejledninger om støj (pt. nr. 5/1984, nr. 6/1984 og nr. 5/1993).  

  

18. Målingerne / beregningerne skal foretages af et målefirma/-institut, som er uvildigt, og som er 

godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre dette arbejde.  
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19. Såfremt støjkravet ikke er overholdt, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan med henblik på 

at reducere støjgenerne og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af 

tilsynsmyndigheden. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.  

 

Støv   

20. Driften af husdyrbruget må ikke medføre væsentlige støvgener for de omboende.  

  

21. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at husdyrbruget giver anledning til væsentlige støvgener, 

skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan med henblik på at reducere støvgenerne. 

Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden og derefter skal husdyrbruget gennemføre 

handlingsplanen. Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.   

 

Lys  

22. Driften af husdyrbruget må ikke medføre væsentlige lysgener for de omboende.  
 

23. Der må ikke bruges udendørs lys på ridebanen. 
 

24. Lyset i ridehallen skal være slukket alle dage i tidsrummet 22-07 og når ridehallen ikke er i brug. 

  

25. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at husdyrbruget giver anledning til væsentlige lysgener, skal 

husdyrbruget udarbejde en handlingsplan med henblik på at reducere lysgenerne. Handlingsplanen 

skal godkendes af tilsynsmyndigheden og derefter skal husdyrbruget gennemføre handlingsplanen. 

Samtlige udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.   

 

Fluer og skadedyr  

26. Der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse på husdyrbruget. Bekæmpelsen skal som minimum 

være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for 

Agroøkologi.  

   

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

(rotter mv.).  

 
Forurening  

Oplag af olie, kemikalier o. lign.  
28. Olier, kemikalier og affaldsfraktioner herfra, skal opbevares i egnede beholdere, under tag, skærmet 

mod nedbør og på fast, impermeabelt underlag med opkant uden afløb til jord, grundvand, søer, 

vandløb og kloak.  

 

29. Oplagspladsen til olier, kemikalier og affaldsfraktioner herfra, skal være indrettet således, at hele 

spildet kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde. 
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30. Tankning af brændstof til traktorer og maskiner skal til en hver tid ske på en plads, der er indrettet 

med fast og tæt bund og uden mulighed for afløb til kloak, dræn, vandløb, jord eller grundvand 

således at spild kan opsamles. 

 

Affald 
31. Der skal til en hver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt i 

henhold til gældende affaldsbekendtgørelse og Hørsholm Kommunes affaldsregulativer.  

 

Døde dyr 
32. Døde dyr skal opbevares overdækket på fast underlag. Opbevaringspladsen skal placeres minimum 

20 meter fra den fælles indkørsel til Segnerøddalsvej 5 og Segnerøddalsvej 6 og et på sted, hvor der 
i tidsrummet indtil afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold.  
 

33. Døde dyr ma ikke kunne ses fra offentlig vej eller fra naboejendomme.  
  

4. Miljøteknisk vurdering   
Hørsholm Kommune har vurderet om etablering af stutterivirksomheden som husdyrbrug vil have en 
væsentlig indvirkning på miljøet, jf. 34 i Bekendtgørelse nr. 2256 af 29/12/2020 om godkendelse og tilladelse 
m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som 
omgivelserne i bred forstand, herunder landskab, natur, jord, vandmiljø, naboer samt affald og 
ressourceforbrug og Hørsholm Kommune har vurderet, 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 og på baggrund af 
vurderingen, er der fastsat vilkår for produktionsarealets størrelse, samt indretning og drift af husdyrbruget.  
 
Hørsholm Kommune vurderer, at de ansøgte anlæg såsom stald, gødningscontainer og ridehus er 
nødvendige forudsætninger for husdyrbrugets drift og virksomhed som stutteri for eks. at kunne håndtere 
gødningsopbevaring lovligt og træne ejendommens heste mv.  Kommunen vurderer desuden, at de ansøgte 
anlæg ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet, og ikke vil kunne påvirke omgivelserne på en måde, 
som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.   

 
4.1 Erhvervsmæssig drift 
Ejendommen ligger i landzone og har landbrugspligt. Der er i ansøgningen redegjort for, at virksomheden 
ønskes drevet som erhvervsmæssigt stutteridrift med avl, opdræt, tilridning og salg af heste. Stalden 
indrettes med 20 hestebokse, svarende til et produktionsareal på 300 m2. Det er oplyst, at virksomhedens 
besætning forventes at bestå af 20 heste, hvoraf de 5 vil være hopper og de resterende 15 heste vil være en 
kombination af føl, ung- og salgsheste. Tilridning vil foregå både på ridebane og i ridehus afhængig af vejrlig. 
 
4.2 Produktionsareal og husdyrhold   

Der ansøges om etablering af et stutteri med et produktionsareal (stald) på 300 m2 til ca. 20 heste om året 
på ejendommen Segnerøddalsvej 3, 2970 Hørsholm. 
 
Stalden indrettes med bokse på støbte gulve uden afløb. I stalden anvendes dybstrøelse og husdyrbruget har 
ingen ensilagepladser, ajle- eller gyllebeholdere. Der etableres en overdækket gødningscontainer på 20 m3 
på støbt plads uden afløb. Vand fra vandspiltorv ledes til opsamlingsbeholder.  
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Det er størrelsen af produktionsarealet samt dyre- og gulvtype der er afgørende for produktionens 
miljømæssige belastning, hvorfor der stilles vilkår om, at det i ansøgningen angivne produktionsareal og 
gulvtype overholdes.   
 
Placering af husdyrbrugets anlæg fremgår af situationsplanen i bilag 1. 

 
4.3 Lokalisering og planmæssige forhold 
Hestestald og gødningscontainer ønskes opført i tilknytning til eksisterende bebyggelse i landzone vest for 
Hørsholm by. For husdyrbruget gælder en række afstandskrav, der skal vurderes i henhold til 
Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8.   
 
For afstandskravene i Husdyrbrugloven § 6 om forbudszoner gælder at det ikke er tilladt at etablere 
husdyranlæg i et område 

• i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv og erhvervsformål, eller  
• der i lokalplan, er udlagt til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative 

formål og lignende.  
 
Husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg skal placeres minimum 50 meter fra de nævnte 
områder. 
 
Figur 1 viser husdyrbrugets placering i forhold til planrammerne i Hørsholm Kommuneplan 2017-2029. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segnerøddalsvej 6 

Figur 1. Husdyrbrugets placering i forhold til kommuneplanrammer. 
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Nærmeste byzoneområde med boliger er Hørsholm by, der ligger ca. 2,1 kilometer øst for husdyrbruget. Der 
er ikke udpeget fremtidige byzoneområde i kommuneplanens rammedel, der ligger tættere på husdyrbruget 
end det nuværende byzoneområde. 
 
Nærmeste område i landzonen, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller 
til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. er lokalplan 165 for 
Golfbane ved Lerbækgård – Damgård, der ligger 50 meter sydøst for husdyrbrugets stald. 
  
Der er ikke udpeget sommerhusområder i Hørsholm Kommune. 
 
Den nærmeste nabobeboelse i landzone (Segnerøddalsvej 5, 2970 Hørsholm) ligger 50 meter nord for den 
nye stald på Segnerøddalsvej 3, 2970 Hørsholm.  
 
Hørsholm Kommune vurderer dermed, at afstandskravene i § 6 i Husdyrbrugloven er overholdt.  
  
I henhold til § 7 er det ikke tilladt at etablere husdyranlæg hvis afstanden til ammoniakfølsomme naturtyper 
(enten inden- eller udenfor internationale naturbeskyttelsesområder) er mindre end 10 meter.   
 
Husdyrbruget på Segnerøddalsvej 3, 4579 Hørsholm ligger ca. 135 meter øst for nærmeste ammoniakfølsom 
naturtype, som er kategori 3 natur (mose) og på den baggrund vurderer Hørsholm Kommune, at 
afstandskravene i § 7 i Husdyrbrugloven er overholdt.   
 
Etablering af husdyr- og gødningsanlæg på husdyrbrug er ikke tilladt inden for afstandskravene i 
husdyrbruglovens § 8, som er vurderet i tabel 1.  

 
 Afstands- 

krav 
Opmålt 
afstand 

Beskrivelse 

Ikke almene vandforsyningsanlæg 25 m 225 m Til boring på Damgården, Stasevang, 

2970 Hørsholm 
Almene vandforsyningsanlæg 50 m 1500 m Damsholtevej 11, 2980 Kokkedal 

Vandløb (herunder dræn) og søer 15 m Ca. 5 m Til rørlagt vandløb på ejendommen. 

Offentlig vej og privat fællesvej 15 m ➢ 15 m  Til Segnerøddalsvej. 

Levnedsmiddelvirksomhed 25 m ➢ 25 m ukendt - mere end 25 m 

Beboelse på samme ejendom 15 m Ca. 19 m Fra bolig til gødningscontainer 

Naboskel 30 m 35 m Fra skel til hestestald 

Nabobeboelse 50 m 50 m Fra nabo til hestestald  

 
 
 

Med undtagelse af afstandskravet på 15 m fra husdyrbrugets anlæg til vandløb, er afstandskravene i § 8 i 
Husdyrbrugloven overholdt. 
 
Hørsholm Kommune har den 23. februar 2021 vurderet, at vandløbet senest har været rørlagt fra 1945 til 
2012 og at vandløbet er blevet frilagt på et tidspunkt herefter. Samtidig blev det vurderet, at vandløbet 
skulle rørlægges igen. Rørlægningen er foretaget på vilkår, der forhindrer, at røret tilstopper og at 
forurenende stoffer kan tilgå rørføringen indenfor 20 m på hver side af de kommende bygninger, 
gødningscontainer og andre steder med risiko for spild af gødning og andre potentielt forurenende stoffer 
som kan afledes til søerne. Samtidig er terrænet over rørlægningen bragt tilbage i niveau med omgivelserne. 

Tabel 1. Placering af stald og gødningscontainer ift. afstandskrav. 
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Da der er stillet vilkår til både husdyrbrugets gødningshåndtering, som primært er fast gødning, og til 
vandløbets rørføring, vurderer Hørsholm Kommune, at der ikke er risiko for forurening fra husdyrbruget til 
grund- eller overfladevand via vandløbet. 
 
4.4 Bygge- og beskyttelseslinjer 
Ved vurderingen af nyt byggeri skal der tages hensyn til naturbeskyttelseslovens og planlovens regler om 
bygge- og beskyttelseslinjer.  
 
Sø- og åbeskyttelseslinjen gælder 150 meter fra søer med en vandflade på mindst tre hektar og for vandløb, 
der er registreret med en beskyttelseslinje. Inden for beskyttelseszonen må der ikke foretages tilplantninger 
eller ændringer i terrænet. Afstanden fra husdyrbrugets stald til nærmeste søbeskyttelseslinje vest for 
husdyrbruget er der ca. 1,3 km. Afstanden fra stalden til den nærmeste åbeskyttelseslinje sydøst for 
husdyrbruget er ca. 2.5 km. 
 
Kirkebyggelinjen har til formål at beskytte kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet, mod at der 
opføres bebyggelse, som virker skæmmende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne er synlige i landskabet. 
Efter bestemmelsen er det inden for 300 meter fra en kirke forbudt at opføre bebyggelse, som er over 8,5 
meter højt. Afstanden fra husdyrbrugets stald til den nærmeste kirkebyggelinje i Hørsholm Kommune er 2,8 
km. Beskyttelseslinjen hører til Egedal Kirke, Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal.  
 
Skovbyggelinjen gælder for offentlig skov og en eller flere private skove med et sammenhængende areal på 
mindst 20 ha og danner en zone på 300 meter fra skovbrynet. Indenfor skovbyggelinjen må der generelt ikke 
placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og master indenfor. Nærmeste skovbyggelinje 
fra husdyrbrugets anlæg ligger 430 meter nordøst for ejendommens stald. 
 
Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer, 
herunder at sikre indsyn til og udsyn fra fortidsminderne. Beskyttelseszonen løber 100 meter fra 
fortidsmindets ydergrænse. Nærmeste beskyttelseslinje ligger ca. 1 km nordøst for husdyrbrugets stald og er 
lagt omkring hhv. en rundhøj og en langhøj fra stenalderen.  
 
Kommunal planlægning ift. kystnærhedszonen skal sikre, at zonen friholdes for bebyggelse og anlæg, som 
ikke er afhængig af en kystnær placering. Kystnærhedszonen er fastlagt i Planloven og dækker som 
udgangspunkt kyststrækningen fra strandkanten og 3 km ind i landet. Kystnærhedszonen gælder ikke for 
byzone. Husdyrbruget ligger mere end 4 km fra kysten og er ikke omfattet af en kystnærhedszone. 
 

4.5 Landskabelige, geologiske, natur-, rekreative eller kulturmæssige områder    
I Hørsholm Kommunes Kommuneplan 2017-2029 er der udpeget landskabs-, natur-, og kulturværdier som 
beskyttelsesområder, hvor der er særlige retningslinjer for planlægning ift. landskabet. Retningslinjekortet 
fra kommuneplanen ses af figur 2, hvoraf det fremgår at husdyrbruget på Segnerøddalsvej 3 ikke er placeret i 
et beskyttelsesområde.  
 
Området som husdyrbruget ligger i, er karakteriseret ved at være højtliggende i et småbakket dødislandskab 
med en høj andel af små og mellemstore græsningsarealer og dyrkede marker med en spredt mosaik af søer 
og moser.  
 
Områdets gårde er placeret i det bakkede terræn, der brydes af høj beplantning i form af flerårige løvhegn i 
mange skel. Syd for husdyrbruget er et større rekreativt område udlagt som golfbane, der tilsvarende er 
skærmet i landskabet med en stor andel af indre og ydre løvhegn. 
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Figur 2. Retningslinjekort fra kommuneplanen. 

Ridehuset vil blive udført i sorte materialer med en kiphøjde på 7,9 meter. Ved at placere husdyrbrugets anlæg 
lavt i terrænet og bygge ridehuset sammen med stalden i tilknytning til de eksisterende bygninger søges det 

undgået at bygningssættet bliver dominerende i landskabet. Ved indkig fra syd er ridehuset delvist skærmet af 

læplantningen i det sydlige skel og stalden ikke være synlig da den ligger bag ved ridehuset. Mellem anlæggene 

og naboen på Segnerøddalsvej 5, ligger en ca. 2 meter høj tilplantet jordvold der er en del af et 

nedsivningsanlæg til både Segnerøddalsvej nr. 6 og nr. 5. Fra anlæggene på Segnerøddalsvej 6 og til 

naboejendommen Segnerøddalsvej 5 stiger terrænet fra 23 meter til ca. 27 meter. Dermed vil det udelukkende 
være den øverste del af ridehuset, der vil være synligt fra haven til Segnerøddalsvej 5.  

For at påvirke landskabet mindst muligt, stilles der desuden vilkår så de nye bygninger fremstår i samme 

størrelse, materialer og mørk farve som ansøgt. Stalden vil således blive bygget i kalksten og ridehuset bliver 

opført i sorte materialer. Der stilles vilkår om at der ikke må ikke anvendes reflekterende materialer (glanstal 

max. 20), at der ikke må bruges udendørs lys på ridebanen. 

Med den valgte placering af husdyrbrugets anlæg vurderer Hørsholm Kommune at landskabet påvirkes i 

mindre grad og samtidig imødekommer de nødvendige driftsforhold for stutteriet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6 Kulturhistoriske værdier 
Der må ifølge museumsloven § 29 a ikke foretages ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger. Det 
nærmeste registrerede sten- og jorddige ligger ca. 425 meter nordvest for husdyrbrugets anlæg og er ikke i 
tilknytning til husdyrbrugets arealer. 
 
Hørsholm er kendetegnet ved en lang række historiske bygninger, anlæg og kulturmiljøer, der er med til at 
give byen identitet og karakter. I Kommuneplan 2017 – 2029 har kommunen udpeget værdifulde 
kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger for at sikre de kulturhistoriske værdier, der afspejler 
kommunens udviklingshistorie op igennem tiden. 
 
Husdyrbrugets anlæg (stalde og gødningsopbevaringsanlæg mv.) ligger uden for områder, der er udpeget 
som værdifulde kulturmiljøer og kirkeomgivelser i kommuneplan 2017- 2029. Ejendommens eksisterende 
bygningssæt er i ”lokalplan 143 – bevaring i Hørsholm Kommune” udpeget som bevaringsværdige bygninger, 
hvilket alene gælder ydre ændringer af bygningerne. 
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På den baggrund vurderer Hørsholm Kommune, at husdyrbrugets drift ikke vil have påvirkning på de 
kulturhistoriske værdier i området. 
 

4.7 Naturmæssige forhold   
Stalden og gødningscontaineren på husdyrbruget må ikke etableres hvis de ligger mindre end 10 m fra de 
naturområder, der er nævnt i husdyrbruglovens § 7 (kategori 1- og kategori 2-natur). Derudover sætter 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen beskyttelsesniveau for den maksimale tilladte deposition af ammoniak 
på nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper. Naturtyperne er inddelt i tre kategorier, som 
gennemgås herunder sammen med Hørsholm Kommunes vurdering. 
 
Dyreholdet og driften af staldanlæg og gødningscontainer medfører et tab af ammoniak til omgivelserne i 
form af ammoniakfordampning (emission). Ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk har beregnet en 
totalemission af ammoniak fra anlæggene i den ansøgte drift på 180,7 kg N/år. Nudriften er beregnet til 0 kg 
N/år da der er tale om nyetablering af et husdyrbrug uden tidligere produktion. 8 års driften er tilsvarende 
beregnet til 0 kg N/år, da det er den produktion, der var tilladelt på husdyrbruget for 8 år siden. 
Beregningerne er foretaget som worst case beregninger hvor hestene er på stald hele tiden. 
 

 

Kategori 1-natur    
Kategori 1-natur er bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for 
internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), som er et netværk af naturområder i EU, 
der er udpeget for at beskytte og bevare naturtyper og vilde dyre- og plantearter, der er sjældne, truede 
eller karakteristiske for EU-landene. Derudover omfatter Kategori 1-natur heder og -overdrev, der er 
beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens § 3 og som ligger i et Natura 2000-område. 
 
Ved tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug må totaldepositionen af ammoniak, fra 
husdyrbrugets stald og lager, til kategori 1-natur iht. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen maksimalt være 
0,2 kg N pr. ha pr. år, fordi der er mere end 1 andet husdyrbrug i nærheden.  
 
Husdyrbrugets stald og gødningscontainer ligger mere end 2000 meter øst for nærmeste kategori 1 natur, 
der ligger i Donse Overdrev og som er en del af Natura 2000-området: Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny 
Hammersholt. Den beregnede ammoniakdeposition til området er på 0 kg N/år i både merdeposition og 
totaldeposition. Hørsholm Kommune vurderer derfor, at kravet til ammoniakdeposition på maksimalt 0,2 kg 
N/år for kategori-1 natur er overholdt. 

 
Kategori 2-natur    
Kategori 2-natur er ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-områder i form af højmoser, 
lobeliesøer, heder, der i sig selv er større end 10 hektar og omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og 
overdrev, der i sig selv er større end 2,5 ha og omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
 



 

 

 

15/30 

Nærmeste kategori 2-natur, er et overdrev, der ligger mellem Kettinge og Sjælsmark, ca. 1800/1900 meter 
sydvest for husdyrbruget.  Merdeposition og totaldeposition af ammoniak til dette område er beregnet til 
0,0 kg N pr. ha pr. år. Iht. Husdyrgødningsbekendtgørelsen er kravet på maksimalt 1,0 kg N/år i 
totaldeposition, hvorfor Hørsholm Kommune vurderer at kravet til ammoniakdeposition på kategori 2-natur 
er overholdt. 
 
Kategori 3-natur inkl. potentiel ammoniakfølsom skov   
Kategori 3-natur er ammoniakfølsomme naturområder, som ikke er kategori 1-natur eller kategori 2-natur, 
og som er hede, mose eller overdrev, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, eller som er 
ammoniakfølsom skov. Husdyrgødningsbekendtgørelsen fastsætter et krav til merdeposition for ammoniak 
til kategori 3-natur på maksimalt 1,0 kg N/ år i totaldeposition. 
 
Det nærmeste område med kategori 3 natur er en mose, som ligger ca. 130 m vest for ejendommens stald. 
Den beregnede ammoniakdeposition for området er på 0,3 kg N/ha i både merdeposition og totaldeposition. 
For øvrig kategori 3 natur i husdyrbrugets omgivelser er ammoniakdepositionen beregnet til at være i 
størrelsesordenen 0 - 0,1 kg N/år.  
 
Den nærmeste potentielle ammoniakfølsomme skov ligger ca. 310 m nordøst for ejendommen og den 
beregnede ammoniakdeposition til dette område er beregnet til 0,1 kg N pr/år. Hørsholm Kommune 
vurderer derfor at kravet til deposition af ammoniak for kategori-3 natur og potentiel ammoniakfølsom skov 
er overholdt. 
 
Naturområder 
Husdyrbrugets anlæg (stalde og gødningsopbevaringsanlæg mv.) ligger udenfor internationale 
beskyttelsesområder (Natura 2000), beskyttede naturtyper (§ 3-områder) og fredede områder. 
 
På husdyrbrugets matrikler og hhv. på hver side af bygningssættet ligger der to søer, der er beskyttet iht. 
Naturbeskyttelseslovens § 3. Idet der ikke er en merdepositionen på naturområder, hvor grænseværdien på 
1 kg N/ha/år overskrides, vurderer Kommunen, at projektet ikke vil forårsage tilstandsændringer i søerne. 
Der stilles ikke yderligere vilkår med hensyn til ammoniakdeposition på naturområderne. 
 
Habitatvurdering 
Jævnfør bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen), 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.   
 
Hørsholm Kommune har foretaget denne habitatvurdering ift. naturområder, der ligger inden for en radius 
af 2 km fra husdyrbrugets anlæg, svarende til vurderingen for kategori 1 natur ift. ammoniakdeposition. Som 
en del af vurderingen, er det beregnet, at husdyrbrugets drift ikke vil medføre en ammoniakdeposition i 
Natura 2000-område Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny Hammersholt. Derudover findes, der iht. 
Danmarks Miljøportal ikke registreringer af Bilag IV arter indenfor det vurderede område. 
 
På den baggrund vurderer Hørsholm Kommune, at det ansøgte projekt og ejendommens drift ikke vil 
medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området og at projektet ikke vil medføre beskadigelse af 
yngle- og rasteområder for Bilag IV arter.   
 
I figur 3 ses et kort fra Danmarks Miljøportal med udbredelsen af det vurderede område ift. husdyrbrugets 
placering.  
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4.8 Gener fra husdyrbruget 
Miljømæssige gener i forhold til transport kan være støj, rystelser, støv og lugt. Landzonen betragtes som 
udgangspunkt som landbrugets erhvervsområde og beboere i boliger i landzonen må derfor acceptere visse 
ulemper forbundet med husdyrbrugenes drift. 

 
Lugt 
Dyreholdet og driften af staldanlæg mv. påvirker omgivelserne med lugt. Den primære kilde til 
lugtproblemer fra husdyrhold stammer fra stald og gødningsopbevaring.  Husdyrbruglovens 
beskyttelsesniveau for lugt er fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (§ 30-32). Beskyttelsesniveauet 
sætter grænser for hvilke lugtgener, de omboende skal acceptere fra et husdyrbrug. Der er fastlagt 
maksimale geneniveauer for lugt i forhold til tre områdetyper, der fremgår af skemaet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Habitatvurderingens udbredelse ift. husdyrbruget placering (rød prik). 
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Områdetype Geneniveau 

Byzone- og sommerhusområder (eksisterende og fremtidige jf. kommuneplanens 
rammedel) 

5 OUE/m3 

Samlet bebyggelse i landzone eller 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. 

7 OUE/m3 

Beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af ansøger 15 OUE/m3 
 
 

 
Ved en ansøgning om miljøtilladelse er der beregnet lugtemissionen fra husdyrbrugets stald ud fra 
produktionsarealets størrelse i m2, emissionsfaktoren for heste (500 – 700 kg) og et staldsystem med 
dybstrøelse. Beregninger ift. lugtemissionen er dermed en vurdering af lugtgenerne for de omboende, ud fra 
husdyrbrugets produktionsareal, dvs. stalden. Baggrunden for, at lugtemissionen alene beregnes på 
baggrund af produktionsarealerne er, at den primære kilde til lugtgener fra dyrehold er staldluftventilation. I 
beregningerne indgår ikke eventuelle lugtgener fra gødningscontainer, udbringning af husdyrgødning samt 
udegående heste mv. Disse forhold er i stedet generelt reguleret gennem bl.a. visse faste krav til placering 
m.v., krav i relation til udbringning i navnlig husdyrgødningsbekendtgørelsen og er krav der skal overholdes 
umiddelbart.  
 
Beregningerne er foretaget i forhold til de tre nævnte områdetyper: Byzone, samlet bebyggelse og 
enkeltbolig. Der er også beregnet en vægtet gennemsnitsafstand fra husdyrbrugets staldanlæg i forhold til 
de forskellige områdetyper. Geneafstanden korrigeres i forhold til placering af omboende og antal 
husdyrbrug i nærheden. Geneafstanden må ikke være længere end den vægtede gennemsnitsafstand. 
Beregningerne af lugtemissionen repræsenterer en worst-case situation, idet en af forudsætningerne er, at 
hestene er på stald hele året. Reelt er hestene dagligt på fold og i ridehus og/eller -bane.  
 
Figur 4 viser beregningen for lugtemission ift. de tre typer boligområder (byzone, samlet bebyggelse og 
enkeltbolig), hvor nærmeste byzone er Usserød, nærmeste samlede bebyggelse er Damsholtevej 25 og 
nærmeste enkeltbolig er Segnerøddalsvej 5, 2970 Hørsholm.  

 
 

OUE = Odour Units (lugt enheder) 
 

Fig. 4. Beregnet lugtemission fra husdyrbrugets produktionsarealer. 
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Beregningerne viser en konsekvenszonen på 0 meter og derfor beregnes der ikke geneafstande fra 
husdyrbruget. Det betyder dog ikke, at der ikke er lugt fra husdyrbruget, men det betyder, at lugten er for lav 
til, at lugtspredningen kan beregnes. Lugtgenekriteriet er dermed overholdt for alle tre områdetyper. 
 

Da staldlugtemissionen afhænger af produktionsarealets størrelse, dyretype og staldsystem og 
miljøtilladelsen meddeles på vilkår om, at produktionsarealets størrelse, dyretyper og staldsystem skal svare 
til det ansøgte, da det er en forudsætning for beregningerne i husdyrgodkendelse.dk og for 
miljøvurderingen.  

 
Fluer 
Der kan være risiko for masseforekomst af fluer i forbindelse med husdyrbrug og det er vigtigt at forebygge 
flueplager i forbindelse med husdyrbrugets anlæg. Det gøres bl.a. ved hensigtsmæssig gødningshåndtering 
og god staldhygiejne med fjernelse af gødnings- og foderrester.   
 
Ansøger oplyser, at fluegener forebygges ved regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til 
foder. Der anvendes fluebekæmpelsesmidler i det omfang, det er nødvendigt. 
 
Hørsholm Kommune vurderer, at det er nødvendigt med forebyggende indsats for at undgå fluegener og 
derfor fastsættes vilkår om, at der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse på husdyrbruget. 
Bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus 
Universitet, Institut for Agroøkologi.  
 
Skadedyr 
Der kan være risiko for tilhold af mus og rotter i forbindelse med husdyrbrug, idet der oplagres og håndteres 
foderstoffer, døde dyr mv. Ansøger oplyser, at tilhold af rotter forebygges ved renholdelse af stalde og 
foderanlæg og at der anvendes autoriserede kasser med rottegift, til bekæmpelse af rotter. 
 
Hørsholm Kommune vurderer, det er nødvendigt med forebyggende indsats mod rotter, idet der bl.a. 
opbevares og håndteres større mængder af foder på husdyrbruget og derfor fastsætter Hørsholm Kommune 
vilkår om at opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr 
(rotter mv.).  
 

Støv 
Der kan forekomme støv fra kørsel med maskiner på og omkring ejendommen, særligt i forbindelse med 
tørre perioder. Herudover kan der forekomme støv i forbindelse med håndtering af foder og strøelse. I tørre 
perioder vandes ridebanen for at undgå støvgener. Transport af foder og strøelse til ejendommen foretages 
1 gang månedligt ligesom transport af gødning foretages i lukket eller overdækket vogn 1 – 2 gange om 
måneden. Alle transporter til og fra ejendommen foregår via Segnerøddalsvej, der er en asfalteret vej. 
 
Hørsholm Kommune vurderer ud fra husdyrbrugets redegørelse for støvgener, samt afstanden til de 
nærmeste nabobeboelser, at der ikke vil være væsentlige støvgener for de omkringboende forbundet med 
driften af husdyrbruget. 
 
Der fastsættes dog vilkår om, at hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at husdyrbruget giver anledning til 
væsentlige støvgener, skal husdyrbruget udarbejde og gennemføre en handlingsplan, der godkendes af 
tilsynsmyndigheden med henblik på at reducere støvgenerne. 
 

Lys 
Der anvendes ikke udendørs arbejdsprojektører i den normale daglige drift. Udendørs arbejde foregår 
hovedsageligt i dagtimerne og der er ikke natbelysning i staldene. Der etableres ikke belysning på ridebanen. 
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Hørsholm Kommune fastsætter vilkår om, at driften af husdyrbruget må ikke medføre væsentlige lysgener 
for de omkringboende og at der ved væsentlige lysgener kan kræves, at husdyrbruget udarbejder en 
handlingsplan til reduktion af lysgenerne og gennemfører denne.  
 
Med de stillede vilkår vurderer Hørsholm Kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige 
lysgener for de omboende. Der ændres ikke på lysforholdene i forbindelse med et ansøgte projekt. 
 
Til- og frakørselsforhold 
Kommunen skal vurdere, om til- og frakørsel til husdyrbruget kan ske uden væsentlige miljømæssige gener 
for de omboende.  
 
Arbejdskørsel til og fra husdyrbruget sker via Stasevangsvej til Segnerøddalsvej 3. Den nærmeste 
nabobeboelse (Segnerøddalsvej 5) ligger, sammen med Segnerøddalsvej 3, for enden af vejen og 
ejendommenes ind- og udkørsler ligger op da hinanden.  
 
Omfanget af til- og frakørsler pr. år er opgjort i nedenstående tabel, jf. ansøgningen. En transport omfatter 
både til- og frakørsel. Intern transport på husdyrbruget og transporter i forbindelse med markdriften er ikke 
inkluderet i tabellen. 

 
Transporten for ansatte og kunder er vurderet til i alt 3-4 transporter med mindre køretøjer om dagen. 
Transport af dyr, smed og dyrlæge vurderes til alt at være 18 transporter om måneden i mindre køretøjer. 
Hertil kommer afhentning af affald, afhentning af dybstrøelse, levering af foder og strøelse som vurderes til 
at medføre 4 transporter om måneden med større køretøjer. Dermed vil antallet af transporter stige med ca. 
5 transporter om dagen i gennemsnit, som vurderes til at være en del af den daglige drift og som derfor 
primært vil foregå på hverdage.  
 
For at undgå gener fra transport af husdyrgødning på offentlige veje, fastsætter Hørsholm Kommune 
vilkår om, at transport af husdyrgødning fra husdyrbruget på offentlig vej skal foregå i lukket vogn således, 
at spild af husdyrgødning ikke kan finde sted. Skulle der alligevel ske spild, skal gødningen straks 
opsamles.  
 
Eventuelle støjgener relateret til ind- og udkørsel i den daglige drift (ansatte og kunder mv.), hvoraf de fleste 
foretages i personbiler, reguleres af støjvilkårene i tilladelsen. 
 
Hørsholm Kommune vurderer herefter, at husdyrbruget med de stillede vilkår ikke vil give anledning til 
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væsentlige gener for de omboende og det vurderes, at der ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår i 
relation til transport til og fra husdyrbruget. 
 
Støj 

Der kan forekomme støj fra dyr og maskiner i forbindelse med den daglige drift ved fodring, udmugning, 
flytning af dyr mv. samt interne og eksterne transporter med traktorer, maskiner og lastbiler.  
 
Ansøger oplyser, at den daglige driftstid i staldene er fra kl. 07.00 – 18.00. Ansøger forventer ikke, at 
der vil forekomme støjgener for de omkringboende. Maskiner og mekaniske installationer kontrolleres og 
serviceres jævnligt for at undgå støjgener.  
 

 
 

De væsentligste støjkilder vurderes at være fra aflæsning af foder, afhentning af husdyrgødning 
og dyr. På baggrund af husdyrbrugets nære beliggenhed til samlet bebyggelse, vurderer 
Hørsholm Kommune, at husdyrbruget skal overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, 
hvormed det ansøgte vurderes ikke at medføre væsentlige støjgener for omgivelserne. 
 
I Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ”ekstern støj fra virksomheder” anføres ingen 
grænseværdier for støjbelastningen fra virksomheder ved boliger i det åbne land. Dog anføres, 
at man som udgangspunkt ved fastsættelse af støjgrænser ved nærmest liggende boliger bør 
anvende de grænseværdier, der gælder for områder med blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. 
Disse værdier er anvendt i tilladelsen. 
 
Der stilles i tilladelsen vilkår om, at en beregning / måling af støjniveauet i omgivelserne kan 
kræves, hvis tilsynsmyndigheden Hørsholm Kommune finder, at eventuelle klager er 
velbegrundede. 
 
På baggrund af støjkildernes karakter, husdyrbrugets redegørelse for støjpåvirkning samt med de stillede 
vilkår, vurderer Hørsholm Kommune at husdyrbrugets drift ikke vil give anledning til væsentlige støjgener for 
de omboende. 
 
4.9 Affald, olie og kemikalier   

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

 

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

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

• Forbrændingsegnet affald (papirsække, emballage etc.) 

• Deponeringsegnet affald. 
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Forbrændingsegnet affald opbevares i container indtil afhentning af godkendt renovatør. Ikke 
forbrændingsegnet affald forefindes normalt ikke på ejendommen men i tilfælde af sådanne 
fraktioner vil det sorteres og bortskaffes til kommunal genbrugsstation. Farligt affald sorteres og opbevares i 
container indtil afhentning af godkendt renovatør eller indtil aflevering på kommunal genbrugsstation.  
 
Hørsholm Kommune stiller vilkår i tilladelsen om, at olier og kemikalier og affaldsfraktioner herfra, skal 
opbevares i egnede beholdere, under tag, skærmet mod nedbør og på fast, impermeabelt underlag med 
opkant uden afløb til jord, grundvand, søer, vandløb og kloak. Derudover skal oplagspladsen skal være 
indrettet således, at hele spildet kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største 
mængde. 

 

Derudover stiller kommunen vilkår om, at der til en hver tid skal foreligge dokumentation for, at 

affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt i henhold til affaldsbekendtgørelsen og Hørsholm 

Kommunes affaldsregulativer.  

 
4.10 Døde dyr   
Opbevaring og afhentning af selvdøde og aflivede dyr reguleres af bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011 
om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr. Bekendtgørelsen stiller bl.a. krav om, at døde dyr skal 
opbevares sådan, at de er sikret mod ådselædende dyr og opbevaringsfaciliteten skal placeres i passende 
afstand fra offentlig vej for at forebygge spredning af smitstoffer. 
 
Der vil normalt ikke forekomme døde dyr på ejendommen.  Hvis situationen opstår og det ikke er op til en 
weekend eller helligdag, bliver hesten normalt afhentet af DAKA indenfor 24 timer fra anmeldelsen af 
afhentning. Indtil afhentning vil dyret blive opbevaret overdækket på fast underlag i tilknytning til stalden.  
 
Hørsholm Kommune stiller desuden vilkår om, at opbevaringsfaciliteten skal placeres minimum 20 meter fra 
den fælles indkørsel til Segnerøddalsvej 5 og Segnerøddalsvej 6 og et på sted, hvor der i tidsrummet indtil 
afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold. Samtidig stilles der vilkår om at døde dyr ikke må kunne ses fra 
offentlig vej.  
 
Hørsholm Kommune vurderer derfor, at døde dyr vil blive håndteret og opbevaret miljømæssigt forsvarligt 

på husdyrbruget. 

 
4.11 Opbevaringskapacitet  
Opbevaringskapaciteten skal mindst svare til den periode, hvor dyrene er på stald. En tilstrækkelig kapacitet 
for husdyrgødning vil dog normalt svare til mindst 9 måneders tilførelse. Hvis der er en aftale om 
gødningsopbevaring, der omfatter hele gødningsproduktionen, skal der på ejendommen, hvor gødningen 
produceres, være mulighed for opbevaring af gødningen for at sikre mod svigtende afhentning. 
 
Med et forventet et dyrehold på op til omkring 20 heste (500 – 700 kg) incl. avlshopper og afkom mv. 
produceres der (5,13 ton/år * 20) 103 ton dybstrøelse pr. år, svarende til (103 ton * 1,7 m3 / ton) 175 m3 pr. 
år og 14,6 m3 dybstrøelse pr. måned. Heraf vil en del af gødningen blive afsat i folde. 
 
Der fjernes daglig klatter og våd halm fra boksene, der opbevares i overdækket gødningscontainer med en 
kapacitet på ca. 20 m3. Ved skift af heste i boksene, skiftes gødningsmåtten i boksen også. 
Gødningscontaineren bliver tømt ved afhentning af gødning af vognmand 1 – 2 gange om måneden (efter 
behov). I tilfælde af svigt ved afhentning kan komposteret dybstrøelse kan opbevares i markstakke på 
ejendommen indtil afhentning eller udbringning på egen ejendom. 
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Kravet om tilstrækkelig opbevaringskapacitet kan opfyldes ved levering af husdyrgødning til andre 
ejendomme eller ved levering til fælles biogasanlæg, gødningsbehandlingsanlæg eller 
gødningsopbevaringsanlæg. Sådanne opbevaringsaftaler skal have en varighed af mindst 5 år. 
 
Opbevaringskapaciteten er et forhold, der kontrolleres ved regelmæssige miljøtilsyn på ejendommen. 

 
4.12 Spildevand 
Spildevand fra ejendommen udgøres af hustandsspildevand, der ledes til to bundfældningstanke hvorfra 
flydende fraktioner ledes til nedsivningsanlæg. Tankene tømmes en gang årligt iht. kommunal 
tømningsordning.  
 
Vaskevand fra spiltov og rengøring i stalden føres til lukket beholder og kan spredes på egne arealer eller 
bortskaffes af autoriseret kloak- og spildevandsfirma.  
 
Ansøger har gjort gældende, at regnvand fra tagarealer på bygninger ønskes ført til dræn og derfra ud til 
åben sø. I det tilfælde, at dette ønske fastholdes, skal der separat søges om tilladelse til nedsivning og 
udledning af regnvand fra tagflader. En sådanne tilladelse indgår ikke som en del af denne tilladelse 
  
4.13 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 et husdyrbrug har en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N/år, er der ingen krav om BAT, og 
Kommunen skal i sådanne tilfælde fastsætte vilkår om anvendelse af ammoniakreducerende virkemidler, jf. 
§ 25 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. I Husdyrgodkendelse.dk er totalemissionen af ammoniak fra 
stutteriet på Segnerøddalsvej 3, 2970 Hørsholm beregnet til 180,7 kg NH3-N/år, hvorfor der ikke er krav om 
BAT.  

 

5. Hørsholm Kommunes samlede vurdering 
 
Det er Hørsholm Kommunes samlede vurdering, at der med de fastlagte vilkår for indretning og drift af 
husdyrbruget, ikke vil forekomme væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes 
sårbarhed og kvalitet. Vurderingen er foretaget i forhold til: 
 

• Anlæggets placering 

• Landskabelige værdier 

• Vilde planter og dyr 

• Jord, grund- og overfladevand 

• Gener fra lugt, støj, rystelser, fluer, transport og lys 

• Affaldsproduktion mv. 
 
Derudover er det Hørsholm Kommunes vurdering, at indretningen og driften af husdyrbruget sikrer at 
ammoniakemissionen fra stalden er reduceret til et niveau, der er foreneligt med omgivelserne. Hørsholm 
Kommune vurderer samlet set, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte projekt. 
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6. Høring og offentliggørelse 
Der er foretaget høring af naboer og ansøger som er blevet orienteret om udkastet til miljøtilladelsen iht. 
Husdyrbruglovens § 54 j den 21. juli 2021 med en frist på 2 uger til at indsende bemærkninger.  
Hørsholm Kommune har efterfølgende valgt at foretage en ny høring i to uger fra 19. august 2021 til den 2. 
september 2021, fordi en høringsberettiget part ikke modtog høringsmaterialet rettidigt.  
 
I denne henseende er det naboer og ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til ejendommen hvor 
husdyrbrugets anlæg er placeret: 
 
Marc Fauerby Lauritsen, Segnerøddalsvej 5, 2970 Hørsholm  
Anne Sophie Ida Lange, Segnerøddalsvej 5, 2970 Hørsholm 
Andrzej Kunicki, Segnerøddalsvej 6, 2970 Hørsholm 
Agata Kunica, Segnerøddalsvej 6, 2970 Hørsholm 
Anne-Mette, Segnerøddalsvej 6, 2970 Hørsholm 
Peter Beske Nielsen, Segnerøddalsvej 6, 2970 Hørsholm 
PA EJENDOMME A/S, c/o Peter Arendorff, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm, CVR 29635919 
Hørsholm Golfklub, c/o Kasserer Eva Arpe, Grønnegade 1, 2970 Hørsholm, CVR 20226005 
 
Da Hørsholm Kommune har vurderet at antallet af transporter, støj- og lysgener mv. fra husdyrbruget ikke vil 
give anledning til væsentlige gener for omkringboende og da der ikke er beregnet en lugtkonsekvenszone for 
husdyrbruget, der breder sig udenfor husdyrbruget, har kommunen ikke identificeret andre parter i sagen. 
 
Hørsholm Kommune har modtaget bemærkninger til sagen fra 5 naboer i forbindelse med høringen.  
Høringssvarene omhandlede emnerne: Trafikforhold på privat fællesvej, vandforsyning fra privat vandværk, 
stutteriets miljøpåvirkning ift. nærområdet, stutteriets størrelse, afstandskrav fra husdyrbrugets anlæg til 
nabobeboelse og -skel. Hørsholm Kommune har vurderet høringssvarene ift. miljøtilladelsen og 
Husdyrbrugloven og på den baggrund har høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i 
miljøtilladelsen. 
 

Offentliggørelse 

Miljøtilladelsen er offentliggjort i 4 uger på Hørsholm Kommunes hjemmeside www.horsholm.dk fra den 14. 
september 2021 og den 12. oktober 2021 er der sendt et orienteringsbrev til øvrige myndigheder og 
interesseorganisationer, der er omfattet af husdyrlovens §§ 84-87. 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til følgende:  

Klageberettigede i henhold til Husdyrbrugloven § 84:  

• Ejer og ansøger: Frank og Karoline Mærsk Bredahl, Segnerøddalsvej 3, 2970 Hørsholm 

• Miljøministeren: Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense, mst@mst.dk  

• Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, Islands Brygge 67, 2300 København S, 

stps@stps.dk  

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

  

Klageberettigede i henhold til Husdyrbrugloven § 85:  

• Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, mail@dkfisk.dk  

• Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

• Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V, ae@ae.dk 

http://www.horsholm.dk/
mailto:sst@sst.dk
mailto:ae@ae.dk
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• Forbrugerrådet, Fiolstræde 17 B, 3, Postboks 2188, 1017 København K, fbr@fbr.dk  

 

Klageberettigede i henhold til Husdyrbrugloven § 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., dof@dof.dk 
• Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV., fr@friluftsraadet.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø., dn@dn.dk 
• Rådet for Grøn Omstilling, Kompagnistræde 22, 3. sal, 1208 København K., info@rgo.dk 
• Dansk Botanisk Forening, Øster Voldgade 5 -7, 1350 København K., kontor@botaniskforening.dk  
• Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten., post@sportsfiskerforbundet.dk 

 

Andre:  

• Konsulent: Agrovi Vest, Tuse Næs Vej 7, 4300 Holbæk v/ Mette Gold Frederiksen, mgf@agrovi.dk  

 

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 11.december 2020.  
 

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. januar 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,  https://naevneneshus.dk eller direkte på  www.borger.dk eller 

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    

mailto:fr@friluftsraadet.dk
http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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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.    

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 desuden indbringes for domstolene, jf. Husdyrbrugloven § 90. En eventuel sag skal være 

anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.    

 

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 husdyrbrug (bek. 
nr. 2256 af 29/12/2020). 

Husdyrgødningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage 

mv. (bek nr. 1176 af 23.07.2020). 

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

Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning (Miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrhold) på: 

Husdyrvejledningen (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. 2159 af 09.12.2020. 

Hørsholm Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald af 3. marts 2020. 

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

Kommuneplan for Hørsholm Kommune 2017-2029 

http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/
http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk./
http://www.mst.dk/
https://husdyrvejledning.mst.dk/


 

 

 

26/30 

Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder   

 
 



 

 27/30 

Bilag 1. Situationsplan - ejendom 
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Bilag 2. Situationsplan: Produktionsareal og ridehus 
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Bilag 3. Facadetegninger af ridehus 
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Bilag 4. Kort over naturområder ved anlægget 
Kortet viser anlæggets beliggenhed i forhold til Natura 2000, Kategori 1-natur, kategori 2-natur og kategori 3 natur.  
Grå markeringer på kortet viser spredt mosearealer. 
 

 

Kategori 3: Beskyttet overdrev 

Kategori 1: Ege-blandskov 

Kategori 1: Bøg på mor 

Kategori 1: Stilkege-krat 

Kategori 1: Bøg på muld 

Kategori 1: Bøg på muld 

Afgrænsning af Natura 2000 område 
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