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1  Indledning 

BGI Estates ApS har søgt om § 16 b miljøtilladelse efter husdyrbrugloven1 til på ejendom-

men Gøngehusfarmen, Gøngehusvej 259-261, 2970 Hørsholm, at etablere et hestestutteri. 

 

Gøngehusfarmen er beliggende i landzone og værdifuldt landskab, er hovednoteret som 

landbrugsejendom med et samlet matrikelareal på 130.082 m² og ligger som en af flere 

landbrugsejendomme i det grønne bånd, der strækker sig fra Rude Skov mod øst til Helsin-

gørmotorvejen mod vest. Gammel Holtevej udgør ejendommens vestlige afgrænsning, Hel-

singørmotorvejen den østlige og det fredede areal Bjerggården den sydlige. Ejendommen 

har adgangsvej fra Gøngehusvej mod nord. Fra overkørslen mod Gøngehusvej til de første 

driftsbygninger på ejendommen er ca. 200 meter. 

 

Det eksisterende hestehold ønskes udvidet og omlagt fra hestepension til hestestutteri. I 

indkøringsfasen for stutteridriften og i perioder, hvor uforudsete årsager gør, at der er ned-

gang i stutteridriften, ønskes der mulighed for at have heste i pension. 

 

Ejer ønsker at rydde op i ejendommens spredte bebyggelse i forskellige stilarter og til-

stande og at opføre ny bebyggelse med et ensartet udtryk, som samler sig omkring ejen-

dommens eksisterende ridehal. 

 

De eksisterende stalde ønskes nedrevet, og der bygges ny stald og tre nye læskure. Desu-

den indrettes salgsområde med tilskuerpladser i eksisterende ridehal, som samtidig ønskes 

forlænget med karantænestald og maskinhus. I en ny bygning mellem ridehal og stald 

(mellembygning) etableres personalefaciliteter m.m. Nord for hestestalden etableres over-

dækket skridtmaskine. Det eksisterende parkeringsområde vest for ridehallen nedlægges, 

og der anlægges ny ridebane. Læskurene opføres mod de åbne marker mod Gammel Hol-

tevej i læ af nord-sydgående levende hegn mod naboejendom og egen ejendom. 

 

Den nye bebyggelse ønskes udført med mørke facader og mørke tage i ikke reflekterende 

materialer. Læskurene ønskes udført i sortmalet træbeklædning og stråtag. 

 

På ejendommen eksisterer et stuehus og en forvalterbolig, som vil være tilknyttet stutteri-

driften.  

 

Der forventes et hestehold på maks. 44 heste. 

 

Ansøgningen om § 16 b tilladelse er indsendt den 25. juli 2019 gennem Husdyrgodken-

delse.dk med skema nr. 213165. 
  

                                                
1 Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. nr. 520 af 01/05/2019 
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 Lovgivning 

Ansøgningen er blevet behandlet i henhold til kravene i følgende lovgivning:  

- Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. nr. 520 

af 1. maj 2019 (husdyrbrugloven) med senere ændringer. 

- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug nr. 2256 af 

29. december 2020 (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). 

- Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 (na-

turbeskyttelsesloven) med senere ændringer. 

- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbe-

skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1595 af 6. december 

2018 (habitatbekendtgørelsen). 

- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning 

nr. 1451 af 21. juni 2021 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen). 

- Bekendtgørelse af lov om planlægning, nr. 1157 af 1. juli 2020 (planloven) 

med senere ændringer. 

2 Miljøtilladelsen 

På baggrund af oplysningerne i ansøgningen meddeler Rudersdal Kommune miljøtilladelse 

efter § 16 b stk. 1 i Husdyrbrugloven til husdyrholdet omfattende stutteri på Gøngehusvej 

259 - 261, 2970 Hørsholm. Husdyrbruget har ingen tidligere tilladelser, men ved kommu-

nens tilsyn er der registreret et dyrehold på ejendommen. Der ansøges nu om en tilladelse 

efter § 16b i husdyrbrugloven til en udvidelse og ændring af husdyrholdet til hestestutteri, 

og dermed en fuld regulering efter reglerne i husdyrbrugloven. 

 

Tilladelsen omfatter (se Bilag 1, 2, 3, 4 og 5): 

• Ny hestestald (i alt 858 m2) i to etager med produktionsareal på 581 m2 inklu-

sive paddocks + plejeområde på 56 m2 produktionsareal 

• Ny karantænestald (i alt 311 m2) med produktionsareal på 130 m2 i forlængelse 

af ridehallen 

• Nye salgsbokse på 37 m2 produktionsareal i tilknytning til ridehallen 

• Tre nye læskure (i alt 339 m2) på hhv. 72, 72 og 117 m2 produktionsareal 

• Håndtering af restvand til en eller flere opsamlingsbeholdere på 50 m3 

• Møddingsplads på ca. 15 m2  

• Ny udendørs ridebane på 20 m x 60 m 

• Ny overdækket skridtmaskine på 18 – 20 m i diameter 

• Eksisterende ridehal på 20 m x 40 m med salgsområde på 200 m2, der udbyg-

ges med nye tilskuerrækker på 6 m x 55 m og teknikrum på 40 m2 samt salgs-

bokse og gangareal, i alt 1450 m2 

• Ny mellembygning i tre etager til foder, personale, dyrlæge o.l. på 250 m2 plus 

to fløje, i alt 425 m2 
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• Nyt maskinhus på 300 m2 i to etager til maskiner, foder og lager i forlængelse af 

ridehallen 

 

Produktionsarealet udvides fra 225 m2 til 1065 m2, og gødningscontaineren bliver på 15 m2. 

Rudersdal Kommune vurderer, at det ovenfor nævnte byggeri funktionsmæssigt er er-

hvervsmæssigt nødvendigt for det ansøgte hestestutteri, og at indretning og drift af husdyr-

bruget kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af 

miljøet, som dette er defineret i husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 

 

Rudersdal Kommune vurderer, at den udendørs ridebane er omfattet af miljøtilladelsen, da 

den er en driftsaktivitet, som er knyttet til husdyrholdet og vurderes at høre ind under hus-

dyrbruglovens § 3 stk. 1, nr. 1: ”driftsbygning m.v. til brug for husdyrhold”. 

 

Miljøtilladelsen meddeles på en række vilkår. Der er i afsnit 5 nærmere redegjort for de vur-

deringer, som ligger til grund for vilkårene. 

 

Husdyrbruget skal herudover til enhver tid overholde de øvrige gældende regler i love og 

bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpende i forhold til denne miljø-

tilladelse. 

 

Rudersdal Kommune kontrollerer, at vilkår og regler overholdes dels ved de regelmæssige 

tilsyn, som er fastlagt af Miljøstyrelsen og dels, når der er behov for det. Miljøtilladelsen føl-

ger ejendommen, så vilkårene skal også overholdes, hvis ejendommen skifter ejer. 

 

Miljøtilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor en frist på 6 år efter meddel-

sesdatoen for denne tilladelse, jf. husdyrbrugloven § 59a, stk. 1. Hvis miljøtilladelsen heref-

ter ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del 

af tilladelsen, som ikke har været udnyttet, jf. husdyrbrugloven § 59a, stk. 2. Skulle det ske 

at bygninger og arealer derefter ønskes at overgå til anden anvendelse med heste- eller 

andet dyrehold, skal der foretages en ny myndighedsvurdering. 

 

Placeringen og udformningen af det nævnte byggeri skal tage hensyn til det ejendommens 

beliggenhed i et værdifuldt landskab. Det stilles som vilkår, at tilbygningen til den eksiste-

rende ridehal med karantænestald og produktionsareal i form af reparationsværksted samt 

parkerings- og opbevaringsmulighed af store maskiner og materialer mod omgivelserne 

mod nord og vest skal fremstå som bebyggelse i en etage, dog med mellembygningen i to 

etager. Mod øst kan der ske terrænregulering, så tilbygningerne lægges i et lavere niveau 

end det nuværende terræn, i princippet i det niveau, som den østlige ende af ridehallen lig-

ger i. Ved ansøgning om byggetilladelse skal der vedlægges snit af den sammenhæn-

gende bebyggelse, der viser det eksisterende og fremtidige terræn. I snittene skal der angi-

ves terrænkoter. De tre nye læskure placeres i tilknytning til de store foldarealer mod Gam-

mel Holtevej, så heste på fold får mulighed for at søge ly. Der er tale om en afstand på 115 

– 170 meter fra den samlede bebyggelse med ridehal, staldbygning m.m. Det stilles som 

vilkår, at læskurene af hensyn til det åbne værdifulde landskab placeres i kanten af 
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foldarealerne, ind mod et eksisterende beplantet bælte, samt at de udføres i materialer, der 

er tilpasset stedets grønne og landskabelige værdier. 

 

Opstår der på sigt behov for bolig på ejendommen til staldmand og elever, skal der frem-

sendes ansøgning herom. Såfremt det kan dokumenteres, at det er nødvendigt for stutteri-

ets erhvervsmæssige drift, at staldmand og elever bor på ejendommen, forudsætter det an-

søgte alene meddelelse af byggetilladelse. Hvis det ikke kan dokumenteres forudsætter det 

både meddelelse af landzonetilladelse og byggetilladelse. 

 

To læskure ligger inden for naturbeskyttelseslovens § 17, skovbyggelinie. Der er ved med-

delelse af meddelelse af miljøtilladelse taget højde for det. 

 

Stald og to læskure forudsætter dispensation fra afstandskravene i husdyrbrugloven § 8. 

Dispensationen meddeles samtidig med meddelelse af miljøtilladelsen. 

3 Vilkår  

Tilladelsen gives under forudsætning af, at produktionen opfylder følgende vilkår. Vilkårene 

i denne tilladelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt, når husdyrbruget tages i 

brug. 

 Generelle vilkår 

1. Tilladelsen omfatter alle de landbrugsmæssige aktiviteter i forbindelse med stutteri-

drift, der er knyttet til driftsbygningerne på ejendommen Gøngehusvej 259 - 261, 

2970 Hørsholm. 

2. Rudersdal Kommune skal orienteres om følgende forhold 

- ændringer i ejerforhold eller den, der er ansvarlig for husdyrbrugets drift 

- indstilling af driften for en længere periode (længere end 3 år) 

3. Ved ophør af stutteridriften og husdyrholdet, skal kommunen orienteres, og der skal 

bl.a. udføres følgende begrænsende foranstaltninger mod forurening 

- Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes ef-

ter gældende regler. 

- Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes som farligt af-

fald og klinisk risikoaffald i henhold til affaldsregulativerne  

4. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøtilladelse på ejendom-

men, og de ansvarlige for driften, skal være bekendt med indholdet i godkendelsen. 

5. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet samt udvides eller 

ændres drifts-, bygnings- eller anlægsmæssigt i forhold til det godkendte uden til-

synsmyndighedens forudgående vurdering af, om udvidelsen eller ændringen kræ-

ver tilladelse. 
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6. Miljøtilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor en frist på 6 år. Hvis 

miljøtilladelsen herefter ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden føl-

gende år, bortfalder den del af tilladelsen, som ikke har været udnyttet, jf. husdyr-

brugloven § 59a. 

 Vilkår for staldbygninger og paddocks 

7. Der kan etableres en ny hestestald på 743 m2 med placering som vist på Bilag 1. 

Stalden har et produktionsareal på 413 m2 + 168 m2 i paddocks = 581 m2. 

8. I tilknytning til stalden kan der etableres en bygning på 115 m2 med hestepleje, 

heraf 56 m2 produktionsareal. 

9. Der kan etableres en ny karantænestald på 311 m2 i forlængelse mod øst af den 

eksisterende ridehal, se Bilag 1. Stalden har et produktionsareal på 82 m2 + 48 m2 i 

paddocks. Hverken på den eksisterende ridehal eller på karantænestalden kan der 

etableres lysbånd i kip. Der kan etableres matterede lysbånd i tagfladerne. Se i øv-

rigt vilkår 24. 

10. Der kan på nordsiden af den eksisterende ridehal etableres en ny tilbygning, som 

indeholder en stald med salgsbokse på 39 m2, se Bilag 1. Stalden har et produkti-

onsareal på 37 m2. 

11. Staldtypen skal være til dybstrøelse. Der skal i hver stald være mindst et afløb til en 

opsamlingsbeholder. 

12. I umiddelbar tilknytning til hestestald og karantænestald kan der etableres pad-

docks, udendørs bokse med fri adgang for hestene, på 3 x 4 meter ud for hver he-

steboks. 

13. Stalde og paddocks skal have fast bund med afløb til opsamlingsbeholder samt op-

fylde øvrige krav om tæthed og styrke. 

Den faste bund og afløb i paddocks kan opbygges således, at det sikres, at vand 

fra arealet opsamles og ledes bort fra arealet i rør, der føres til en lukket beholder. 

Kommunen skal inden etableringen godkende konstruktionen. 

14. Paddocks afgrænses af hegn i stål eller træ og må maksimalt være 1,4 meter højt. 

15. Hestene må ikke fodres eller vandes på paddock-området, og eventuel fast heste-

gødning skal opsamles flere gange dagligt. 

16. Der kan etableres tre nye læskure på hhv. 98, 98 og 143 m2 ude på foldene med 

placering i princippet som vist på Bilag 5. Læskurene skal af hensyn til det åbne 

værdifulde landskab placeres i den østlige afgrænsning af foldarealerne, ind mod 

det eksisterende beplantede bælte. Læskurene har et produktionsareal på hhv. 72, 

72 og 117 m2. Vær opmærksom på, at læskur C overholder 15 m afstand til vandlø-

bet mod øst. Læskurene skal opføres med sider i 1-på-2 mørk eller sortmalet træ-

beklædning og saddel- og stråtag, hvilket vurderes at tage hensyn til stedets 

grønne og landskabelige værdier. 
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17. Læskurene kan være uden fast bund og afløb til opsamlingsbeholder, hvis bunden 

udgøres af dybstrøelse, og driftskravene i Landbrugets Byggeblad for løsdriftstalde 

til ammekvæg nr. 095.03-01/2009 følges.  

18. Læskurene skal være max. 6,5 m høje målt fra eksisterende terræn og med ud-

seende som vist på ansøgning af 15.5.2020, se Bilag 6. Højden skal opfylde byg-

ningsreglementets bestemmelser om skrå højdegrænseplan i forhold til naboskel. 

Læskurene skal etableres med indgangsparti mod en intern driftsvej, der etableres 

mellem læreskurene og naboskel/ejendommens eget skel. Med indgangsparti skal 

forstås de åbninger, hvor medarbejder kan tilgå hestene og det oplagrede foder og 

wrap. Læskurenes åbninger ud mod foldarealerne skal ikke anvendes til de nævnte 

forhold. 

19. Der kan opsættes nødvendig indendørsbelysning. Der kan også opsættes nødven-

dig udendørsbelysning ved arbejdsåbningerne i læskurene. Udendørsbelysning må 

ikke fremstå som spotlys, men som nedadvendt belysning. Både inden- og uden-

dørsbelysning skal slukke automatisk efter 30 minutter og må ikke kunne aktiveres 

ved ’bevægermelder’. 

20. Der må ikke ændres på terrænet omkring læskurene og det skal sikres, at der ved-

varende vil være tæt beplantning mod naboskel/eget skel. 

21. Læskurene skal fjernes, når der ikke længere går dyr på arealerne. 

22. Hegning omkring folde skal udføres med træstolper og tværgående brædder i na-

turtræ. 

23. Der må ikke være udendørs oplag ved læskurene, og al anden udendørs oplag skal 

holdes samlet på østsiden af ridehallen, hvor det ikke vil være synligt fra naboer og 

vejforløb. 

24. Der skal for alle bygninger opnås byggetilladelse til det ansøgte inden byggeriet kan 

påbegyndes. 

 Vilkår for driftsbygningernes omfang 

25. Der kan tilbygges en tilskuerbygning på 420 m2 med underetage på den nordlige 

langside af ridehallen, se Bilag 1 og Bilag 2. Bygningen rummer tilskuerpladser, tek-

nikrum, undersøgelsesplads og de salgsbokse, der er nævnt i vilkår 10. 

I underetagen opbevares foder og træpiller. 

26. Der kan tilbygges en maskinhal på 300 m2 med underetage på den østlige gavlside 

af ridehallen, se Bilag 1 og Bilag 2. Hallen rummer maskiner og foder, reparations-

værksted og materiel til ridehallen. Hallen kan delvist indrettes i to etagers højde 

med henblik på opbevaring af wrapballer på indskudte etager. Hverken på den eksi-

sterende ridehal eller på maskinhallen kan der etableres lysbånd i kip. Der kan 

etableres matterede lysbånd i tagfladerne. Se i øvrigt vilkår 9. 

27. Den vestlige del på 200 m2 af den eksisterende ridehal anvendes til vaskerum, ren-

gøring og omklædning for kunder, se underetagen på Bilag 4. 
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På et indskudt dæk (loftet over rengøringsafsnittet) indrettes salgsområde med til-

skuerpladser, se stueetagen på Bilag 2. 

28. Mellem stalden og ridehallens tilbygning kan opføres en mellembygning på 11 x 23 

m (253 m2) samt to fløje på hver 7 x 12 m (168 m2) i alt ca. 425 m2, se Bilag 1 og 2. 

Mellembygningen skal som ansøgt anvendes til opbevaring af foder, dyrlæge, per-

sonalefaciliteter, værksted og kontor. Mod omgivelserne mod nord og vest skal mel-

lembygningen fremstå i to etager. Mod øst kan der ske terrænregulering, så både 

mellembygning og staldbygning lægges i et lavere niveau end det nuværende ter-

ræn, i princippet i det niveau, som den østlige del af ridehallen ligger i. Mellembyg-

ningen kan dermed få fritliggende kælder. Der skal ved ansøgning om byggetilla-

delse vedlægges snit af den sammenhængende bebyggelse, der viser det eksiste-

rende og fremtidige terræn. I snittene skal der angives terrænkoter. 

29. Højder og proportioner 

Højder: Staldens højde må max være 8,5 m over terræn. Tagryggen på tilbygnin-

gen til ridehallen skal flugte med tagryggen på ridehallen. Mellembygningens 

højder set fra øst og vest skal tilpasses en indretning med maks. to etager og en 

højde til tagryg, der ikke syner med en fuld etage over tagryggene på tilliggende 

bygninger. Mellembygningens højder vil blive fastlagt ved meddelelse af byggetil-

ladelse. 

 

Bygningerne skal i proportioner, materialer og farver tilpasses stedets landskabelige 

værdier. 

30. Facader skal fremstå i mørk eller sort facadebeklædning. Tage må ikke udføres i 

reflekterende materialer, f.eks. blankglaserede tegl. Der kan ikke etableres lysbånd 

i kip og i tagflader. Dagslys skal sikres gennem vinduer/huller i facader. 

31. Arealer til parkering skal fremstå med naturlig belægning, f.eks. grus, græsarme-

ring, natursten eller jord. Ønske om asfaltering af særligt udsatte parkeringsarealer 

vil forudsætte en særskilt sagsbehandling. 

32. Der kan etableres en udendørs ridebane på 20 x 60 m, se beliggenhed på Bilag 1. 

33. Hvis der anvendes andet materiel end naturmateriale på ridebanen, skal der ind-

hentes en særskilt tilladelse hertil. 

34. Der kan opføres en overdækket skridtmaskine med diameter 18 – 20 m og belig-

genhed som vist på Bilag 1. 

35. Der skal udføres beplantning til let afskærmning af bygningerne med afvekslende 

høje og lave træer og buske. Beplantningsplan og tidsplan skal aftales med kom-

munen senest 1 år efter miljøtilladelsens dato. 

36. De eksisterende læskure nord og syd for markvejen skal fjernes, og ligeledes et læ-

skur syd for den nye karantænestald. 



Side 12 af 68 

  

  

 Vilkår for transport og parkering. 

37. Den eksisterende udendørs ridebane øst for ridehallen og den lille ridebane nordøst 

for skal sløjfes. Arealet mod øst skal anvendes til vendeplads, parkering af heste-

trailere, lastbiler o.lign. 

38. Til- og frakørsel til ejendommen skal ske ad eksisterende adgangsvej med overkør-

sel fra Gøngehusvej. Det gælder levering og afhentning af heste, til- og frakørsel af 

gødning, foder, hø/halm o.lign. samt kørsel for personale og gæster. 

39. Markvejen med overkørsel til Gammel Holtevej må anvendes til intern drift af stutte-

riet i forbindelse med pasning af heste og fold. Det samme gælder for øvrige interne 

driftsveje omkring ridehal, hestestald og øst for læskurene. 

 Vilkår for produktionsareal 

40. Husdyrbrugets produktionsareal, staldsystem og dyretyper skal være i overens-

stemmelse med oversigten nedenfor: 

 

 

(antal måneder udegående = 0 betyder, at der ikke er krav hertil, det kan variere) 

Staldenes placering ses på Bilag 1 og læskurenes placering på bilag 5. 
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41. De tilladte dyretyper i flexgrupperne for de tre læskure ses her: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. Indfasning af stutteridriften kan ske gradvist over maksimalt 6 år, fra dato for med-

delelse af miljøtilladelse og seks år frem. Der skal da være mindst 8 avlshopper i 

bedriften, med salg af føl hvert år. I perioden frem til 100% stutteridrift, som der er 

ansøgt om, og i efterfølgende perioder, hvor der af uforudsete årsager kan være 

nedgang i stutteridriften, kan der inden for eksisterende bygningsmæssige rammer 

opstaldes et begrænset antal heste i pension. 

 Vilkår for husdyrgødning 

43. Husdyrgødningen skal opbevares i en container eller på en møddingsplads, der op-

fylder kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen eller kravene i Landbrugets Byg-

geblade for møddingspladser eller containere til husdyrgødning. (opbevaring af bl.a. 

hestegødning kan ske i henhold til beskrivelsen i landbrugets byggeblad nr. gr.nr. 

103.06-08 af august 1991 rev. januar 2004). 

44. Udformning af gødningsoplaget skal godkendes af kommunen inden etableringen. 

45. Placeringen skal være som vist på Bilag 1. Størrelsen skal være ca. 15 m2, da dette 

indgår i ansøgningens ammoniakberegning.  

46. Da opbevaringskapaciteten af gødning svarer til 14 dages gødningsproduktion, skal 

der til enhver tid foreligge en skriftlig aftale om afhentning og opbevaring af gødning 

hos en godkendt modtager. Aftalen skal fremsendes til Rudersdal Kommune, Natur, 

Park og Miljø. Den eksisterende møddingsgrube skal sløjfes. 

 Vilkår for jord, grundvand, overfladevand 

47. Olier og kemikalier samt affald herfra skal opbevares i egnede, tætte beholdere 

med tætsluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være ty-

deligt mærkede med angivelse af indholdet. Ved både indendørs og udendørs op-

bevaring skal kemikalierne opbevares på tæt bund uden risiko for, at indholdet kan 

løbe til jord eller kloak ved spild eller uheld og være sikret mod nedbør. 
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Brændstof 

48. Tankning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, en-

ten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er 

mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. 

49. Tanke til opbevaring af brændstof skal være placeret på fast og tæt bund, så der 

ikke er mulighed for afløb til jord, overfladevand eller grundvand, og således at spild 

kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. 

50. Der skal til en hver tid forefindes kattegrus eller andet olieabsorberende materiale 

på ejendommen. 

51. Tankning af brændstof skal til enhver tid ske under opsyn. 

52. Tanke skal være sikret mod påkørsel. 

Afledning af vand 

53. Spildevand fra stald, møddingssaft fra møddingsplads og vaskevand fra rengøring 

af stalde og redskaber skal føres via tætte lukkede ledninger til lukket opsamlings-

beholder. Udbringning skal ske jf. regler for udbringning af flydende husdyrgødning i 

gældende lovgivning. 

54. Drænvand fra paddocks kan føres til selvstændig opsamlingsbeholder og betragtes 

som udgangspunkt som restvand. Udbringning skal ske jf. regler for udbringning af 

restvand i gældende lovgivning. 

55. Det skal dokumenteres ved prøvetagning, at vandet der ledes til opsamlingsbehol-

der for paddocks har et kvælstof på 0,3 kg N pr. ton eller derunder, og derfor kan 

kategoriseres som restvand og ikke flydende husdyrgødning. Der skal foretages 

mindst tre prøver fordelt jævnt over første driftsår og prøverne skal tages lige inden 

tømning. Resultatet af hver prøve sendes til Rudersdal Kommune. Hvis prøverne 

viser et kvælstofindhold på over 0,3 kg N pr. ton, skal vandet fremover behandles 

som flydende husdyrgødning. 

56. Ved brug af kunststofmaterialer til ridebane eller paddocks, skal der inden etablerin-

gen indhentes en særskilt tilladelse hos kommunen samt en tilladelse til nedsivning 

eller afledning af overfladevand. 

57. Overfladevand fra områder belagt med kunststofmaterialer, skal håndteres i over-

ensstemmelse med tilladelsen, der er meddelt særskilt hertil. 

58. Al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt plads med fast bund, hvor 

bortledning af spildevandet sker til en opsamlingsbeholder. Olieholdigt spildevand 

skal ledes til sandfang og olieudskiller. 

59. Inden vaskepladsen etableres, skal der indhentes særskilt tilladelse hertil samt til 

håndtering af spildevandet. 
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 Vilkår for lugt og renholdelse 

60. Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener be-

grænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at bokse, 

gangarealer, striglepladser, fodringsanlæg o.l. holdes rene og tørre. Stalde skal ren-

gøres minimum én gang årligt. 

61. Hestene må ikke fodres eller vandes på paddock-området, og hestegødning skal 

dagligt opsamles fra områderne. 

62. Der skal holdes rent på arealerne omkring stalde og møddingsplads, således at risi-

koen for forurening af vandmiljøet minimeres. 

63. Såfremt der efter kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes 

at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvur-

deringen, kan kommunen meddele påbud om, at virksomheden for egen regning 

skal udarbejde og gennemføre et projekt med foranstaltninger, som minimerer ge-

nerne. 

 Vilkår for støj 

64. Husdyrbrugets bidrag til støjniveauet målt ved nabobeboelse i det åbne land og i 

skel til byzone må i intet punkt overstige følgende grænseværdier, målt 1½ meter 

over terræn i frit felt: 

 Mandag – fredag kl. 07.00 - 

18.00 

  Lørdag kl. 07.00 - 14.00 

Mandag - fredag kl. 18.00 - 

22.00 

Lørdag kl. 14.00 - 22.00 

Søn og helligdag kl. 07.00 - 

22.00 

Alle dage 

kl. 22.00 – 

07.00 

 dB(A) dB(A) dB(A) 

Det åbne land  55 45 40 

Byzone, fx Gam-

mel Holte 

45 40 35 

 

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier 

med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser. Referencetiden er det mest støjbela-

stede tidsrum i perioden. 

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra 

fx kørsel på ejendommens bygningsparcel, dog ikke støj fra f.eks. markdriften. 
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65. Hvis tilsynsmyndigheden, på baggrund af en orienterende støjmåling, finder det 

nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at de fastsatte støj-

grænser overholdes. Tilsynsmyndigheden kan dog kun kræve dette dokumenteret 

en gang årligt. 

Dokumentationen skal være en ”Miljømåling – ekstern støj”, og skal udføres af en 

person eller firma, som findes på Miljøstyrelsens sidste reviderede liste over fir-

maer/personer, der er godkendte hertil. Udgifterne til støjmålingen afholdes af hus-

dyrbruget. 

 Vilkår for støv 

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

Vurderingen foretages af Rudersdal Kommune. 

 Vilkår for skadedyr 

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

af skadedyr (rotter mv.). Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rotte-

sikret stand, med henblik på at forhindre gode levemuligheder for rotter. 

68. Alle udenomsarealer skal holdes ryddelige og fri for foderrester, gødning, affald mv. 

Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige fluegener, og der skal foretages 

en effektiv fluebekæmpelse. Dette kan for eksempel ske i overensstemmelse med 

retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, Retningslinjer for 

fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr. 

69. Såfremt der efter kommunes vurdering opstår gener for omgivelserne ved opforme-

ring af fluer og skadedyr, kan kommunen meddele påbud om, at der skal udarbej-

des og gennemføres et projekt med flue- og skadedyrsbekæmpelse. 

 Vilkår for udendørs belysning 

70. Der må ikke opsættes udendørsbelysning i tilknytning til ridebanen, men alene lys-

kilder i kanten af ridebanen. Lyskilderne skal opfylde vilkår 71. 

71. Udendørs lyskilder på området skal være nedadvendte og maksimalt 1 m høje. 

72. Udendørs belysning og lys fra stalde og driftsbygninger skal afskærmes, således at 

der ikke opstår væsentlige lysgener for omkringboende og i omgivelserne. 

 Vilkår for affaldshåndtering 

73. Virksomhedens oplag af farligt affald, inkl. kasserede medicinalvarer, skal bortskaf-

fes løbende til godkendt ordning og skal som minimum bortskaffes én gang årligt. 
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 Vilkår vedrørende tilsyn og egenkontrol 

74. Ved tilsyn skal kommunen have adgang til relevant dokumentation for overholdelse 

af vilkårene. 

75. Ved tilsyn oplyses om rengøring på hestenes opholdsarealer, der ikke er medregnet 

som produktionsareal, i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 38. Det 

kan fx være midtergange i staldene, ridehallen og den udendørs ridebane. 

76. Hvis Rudersdal Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, støv-, ry-

stelser- og/eller lysgener er velbegrundede, skal husdyrbruget udarbejde en hand-

lingsplan og eftervise at de stillede krav er overholdt. Handlingsplanen skal godken-

des af Rudersdal Kommune. 

 

 Krav i anden lovgivning 

Anden lovgivning 

Eventuelle tilladelser og godkendelser efter andre lovgivninger skal indhentes særskilt, 

herunder nedrivningstilladelse til nogle af de eksisterende bygninger, som vil blive 

meddelt samtidig med miljøtilladelsen. 

 

Det ansøgte kræver bl.a. byggetilladelse i henhold til byggelovens § 16. Ansøgning om 

byggetilladelse sker via www.bygogmiljoe.dk. I den forbindelse behandles eventuel 

tinglysning af vilkår. 

Byggearbejdet må ikke påbegyndes, før modtagelse af en byggetilladelse med miljøbe-

mærkninger. 

Kommunen behandler først byggesagen efter udløb af miljøtilladelsens klagefrist. 

Endvidere skal der søges om særskilt tilladelse til afledning og nedsivning af overflade-

vand fra arealer, hvor der er benyttet kunststofmaterialer fx på ridebaner eller pad-

docks. Ansøgningen skal ske via www.bygogmiljoe.dk. 

Inden der etableres vaskepladser til såvel dyr som materiel, skal der ligeledes indhen-

tes særskilt tilladelse inden etableringen. Ansøgningen sendes til Teknik og Miljø. 

Vær desuden opmærksom på, at alt affald skal opbevares, sorteres og bortskaffes i 

henhold reglerne i gældende lovgivning (for nuværende affaldsbekendtgørelsen2) til 

Rudersdal Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Levering af affald til rette modtager 

i henhold til regulativet skal kunne dokumenteres over for kommunen. 

4 Planforhold 

Ejendommen er beliggende i landzone lige nord for Gammel Holte og ud til motorvejen. 

Området er udlagt til værdifuldt landskab i Kommuneplan 2017, ligger i Fingerplan 

                                                
2 Bekendtgørelse om affald nr. 2159 af 9. december 2020 

http://www.bygogmiljoe.dk/
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2019’s indre grønne kile og er omfattet af Lokalplan 257 for et større landområde om-

kring Sandbjerg. 

Lokalplanen fastlægger i overensstemmelse med planlovens § 15, stk. 5 få regule-

rende bestemmelser for ejendomme, der er hovednoteret som landbrugsejendomme 

og hvor der ønskes opført byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af 

den pågældende landbrugsejendom. Lokalplanen indeholder derfor som udgangspunkt 

ikke regulerende bestemmelser for det byggeri, der kan dokumenteres nødvendigt for 

Gøngehusfarmens anvendelse til stutteridrift. 

Kommuneplanens retningslinjer for landzonen fastlægger med relevans for det an-

søgte, 

• at landområdet i videst muligt omfang skal friholdes for yderligere bebyggelse 

og anlæg, som ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugsdriften, og 

• at byggeri i landzonen ved dets placering og udformning ikke må være til gene 

for omkringboende og ikke må påvirke natur- og landskabsværdierne negativt, 

herunder med lys fra udendørs belysning, større vinduespartier eller ovenlys-

vinduer i bygningerne. 

Kommuneplanens retningslinjer for Landbrugsejendomme fastlægger med relevans for 

det ansøgte, 

• at erhvervsmæssigt nødvendige driftsbygninger og tilknyttede boliger (stuehuse 

og generationsskifte- eller medhjælperboliger) som udgangspunkt skal indrettes 

i eksisterende bebyggelse, 

• at nyt landbrugsbyggeri, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften, skal 

opføres inden for en rimelig afstand af eksisterende bebyggelse. Afstanden 

skal have en passende proportionalitet med den samlede bebyggelses stør-

relse og vurderes konkret i forhold til landskab, topografi, arkitektur, kulturmil-

jøer og omgivelserne i øvrigt. Passende adgangs-/parkeringsmuligheder skal 

på samme måde passes ind i de eksisterende forhold, og 

• at fritliggende læskure til husdyr skal placeres, så de landskabelige hensyn til-

lægges særlig vægt. Placeringen skal vurderes konkret i forhold til topografi og 

mulighed for visuelt at ligge i ly af eksisterende beplantning. Ved ophør af he-

ste- og dyrehold skal læskure og tilknyttede faciliteter fjernes. 

Rudersdal Kommune vurderer, at det ansøgte projekt er erhvervsmæssigt nødvendigt 

for ejendommens drift som hestestutteri, idet stalde og læskure får en størrelse, der 

svarer til det forventede antal heste, de tilhørende driftsbygninger skal bl.a. rumme fo-

der og halm, som derved ikke skæmmer marken, og de tilhørende salgsrelaterede byg-

ninger (personalefaciliteter, præsentation, tilskuerpladser) er nødvendige for kundernes 

vurdering af hestenes kvalitet. 

Rudersdal Kommune vurderer desuden, at de nye bygninger føjer sig ind i terrænet, og 

at materialevalg og farver er afstemt med stedets landskabelige værdier. De primære 

stald- og driftsbygninger er bygget sammen og ligger inden for de hidtidige bebyggel-

sesarealer i en afstand af ca. 105 meter til den nærmeste nabobebyggelse. De tre læ-

skure er placeret i kanten af de store åbne foldarealer mod Gammel Holtevej, i ly af et 
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nord-sydgående beplantningsbælte ind mod en naboejendom og den del af egen land-

brugsejendom, hvor de primære stald- og driftsbygninger ligger. 

I miljøtilladelsen er fastsat vilkår vedrørende bygningernes indpasning i eksisterende 

terræn, herunder med mulighed for terrænregulering mod øst og vilkår om udformning 

af lysbånd i tag, omfang og karakter af udendørs belysning og afskærmende beplant-

ning. 

Med en ændring af tilbygningen til den eksisterende ridehal og de øvrige stillede vilkår 

er det kommunens vurdering, at kommuneplanens retningslinjer vil være overholdt. 

5 Beskrivelse og vurdering af det ansøgte 

Beskrivelsen i dette afsnit danner grundlag for de vilkår, som meddeles i miljøtilladel-

sen. Vurderingen skal belyse konsekvenserne af driften på ejendommen, og hvordan 

de virkemidler til forebyggelse og begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgnin-

gen, er tilstrækkelige. 

Produktion 

Gøngehusfarmen, Gøngehusvej 259-261, er i 2016 overtaget af BGI Estates ApS med 

det formål at drive stutteri, herunder med avl og træning af terapiheste af racen Rocky 

Mountain. Terapihestene skal trænes og sælges som terapiheste til brug for menne-

sker med særlige behov, fx fysiske eller psykiske handicaps. 

Der er på nuværende tidspunkt 25 pensionærheste på Gøngehusfarmen. Hestepensi-

onsdelen udfases i takt med udviklingen i stutteriet. Stutteriet omfatter nu 2 avlshopper 

samt et hoppeføl. Besætningen vil blive suppleret ved indkøb af drægtige hopper og 

enkelte hoppeplage. Målet er at have 8 avlshopper, der sættes i fol hvert år. Af hensyn 

til evt. goldhopper, sygdom mv. regnes med 6 føl om året. Den enkelte hest forventes 

klar til salg, når den er 5 år gammel. Stutteriet forventes fuldt udbygget i 2027 med i alt 

44 heste og salg af 6 heste om året. 

De eksisterende stalde ønskes nedrevet, og der bygges en ny stald med gødningscon-

tainer og desuden tre læskure på foldene mod vest. I den eksisterende ridehal indret-

tes tilskuerpladser og salgsfaciliteter. Ridehallen forlænges med karantænestald og 

maskinhus. I mellembygningen mellem stald og ridehal etableres personalefaciliteter. 

Desuden etableres en ny udendørs ridebane og en skridtmaskine. Bygninger og an-

vendelse kan ses på Bilag 1, 2, 3 og 4. 

Der søges om at udvide produktionsarealet fra 225 til 1065 m2.  

 Generelt 

Denne miljøtilladelse omfatter husdyranlægget (stalde, paddocks, læskure, mødding 

m.m.) på Gøngehusfarmen, Gøngehusvej 259 - 261, 2970 Hørsholm. 

For at sikre, at tilladelsens vilkår er tilgængelige for de ansatte, stilles der vilkår om, at 

der til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøtilladelse på ejendommen. 
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Da tilladelsen følger ejendommens adresse, gælder vilkårene fortsat ved eventuelt 

ejerskifte, og der stilles vilkår om at oplyse om dette. 

 Staldanlæg 

Ansøgers beskrivelse 

Der er samlet ansøgt om et produktionsareal på 1065 m2. 

Ejendommen, der er på godt 13 ha. og består af 11 matrikelnumre, se figur 1, er indtil 

nu drevet som hestepension. På ejendommen er der 2 boliger (stuehus og forvalterbo-

lig), hestestalde, rytterfaciliteter, ridehal mv. 

 
Figur 1. Ejendommens arealer  

I 2007 kom Lov om hold af heste3, som bl.a. beskriver indretning af stalde, hvor 

Gøngehusfarmens bokse på nuværende tidspunkt ikke lever op til disse krav for avl af 

heste. Der har været en overgangsordning for eksisterende hestehold, som udløb 1. 

januar 2020. Gøngehusfarmens stutteri ønsker at levere heste i en standard og med et 

koncept, hvor tingene ikke bare overholder minimumskravene i loven, men også sikrer 

både heste og personale den velfærd, så produktet (de salgbare heste) bliver optimalt.  

Derfor søges de to eksisterende stalde og fire udhuse nedrevet og i stedet søges op-

ført et helt nyt staldanlæg sammenbygget med eksisterende ridehal. I driftsbygningerne 

vil der foruden bokse til de permanent opstaldede heste også være indrettet foderopbe-

varing, maskinopbevaring, velfærdsforanstaltninger til både heste og ansatte (jf. ar-

bejdsmiljølovens4 krav), faciliteter til smed og dyrlæge og gode forhold til kunder, der 

kommer for at se på heste med køb for øje. Se kortet i Bilag 1. 

                                                
3 Bekendtgørelse af lov om hold af heste nr. 304 af 30. marts 2017 

4 Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø nr. 674 af 25. maj 2020 



Side 21 af 68 

  

  

Hestepensionsdelen udfases i takt med udviklingen i stutteriet. Der er på nuværende 

tidspunkt 2 avlshopper samt et hoppeføl. Målet er at have 8 avlshopper og samlet set 

44 heste med salg af 6 uddannede heste pr. år. 

Langs boksene i den vestlige del af staldlængen og i karantænestalden opsættes pad-

docks. En paddock er et udeareal på størrelse med boksen til den enkelte hest med fri 

adgang gennem en dør fra hver boks. Paddocks får udseende af samme type som vist 

på Bilag 7. 

Udover det samlede driftsanlæg søges opført 3 nye fastplacerede læskure i løsdriftsfol-

dene mod Gammel Holtevej. Disse skal erstatte de eksisterende læskure, der i dag er 

placeret på marken. Det vurderes, at de nye læskure mere hensigtsmæssigt kan place-

res tættere på driftsbygningerne. Læskurenes størrelse beregnes ud fra antal heste og 

størrelsen på disse iht. lov om hold af heste. For ikke at anbringe foder og wraphø ude 

på foldene, tilføjes der et foderrum til hvert læskur. Den fremtidige placering af de nye 

læskure (skur A, B og C) kan ses på Bilag 5.  

Rudersdal Kommunes vurdering 

Der er ifølge tilsynsrapporten fra 2017 i nudriften tilladelse til 21 hestebokse i stalden, 4 

bokse i ridehal samt et læskur. På tilsynstidspunktet var der 36 heste. 

Situationsplan for ejendommen fremgår af Bilag 1. 

Der stilles vilkår om placering og størrelse af stalde, paddocks og læskure. Placering 

og størrelse er vurderet i afsnittet 5.4 Landskabelig påvirkning. 

Stalde skal som udgangspunkt have fast bund med afløb til en opsamlingsbeholder. 

Læskure til heste behøver ikke at have fast bund, hvis der til stadighed er dybstrøelse 

til at opfange væske, og dybstrøelsen behandles som beskrevet i Landbrugets Bygge-

blad om løsdriftstalde. Der stilles vilkår herom. 

Paddocks sidestilles med løbegårde, da dyrene kan opholde sig på arealet i et længere 

tidsrum. Der vil derfor blive stillet krav om, at alle paddocks indrettes med fast bund 

med afløb til en opsamlingsbeholder, der opfylder krav om bl.a. tæthed og styrke, jf. 

husdyrgødningsbekendtgørelsen. Der vil endvidere blive stillet krav om at fast husdyr-

gødning opsamles dagligt. 

Den faste bund og afløb i paddocks kan opbygges således, at det sikres, at vand fra 

arealet opsamles og ledes bort fra arealet i rør, der føres til en lukket beholder. Kom-

munen skal inden etableringen godkende konstruktionen. 

 Lokalisering – afstandskrav 

Ansøgers beskrivelse 

Der er ansøgt om tilladelse til at etablere hestestald, karantænestald, salgsbokse og tre 

læskure tættere på naboskel og på skel til privatfællesvej end afstandskravene i hus-

dyrbrugloven. 
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Ansøger begrunder den ønskede placering med, at det nye staldanlæg er placeret med 

størst mulig hensyntagen til stedet, og dets omgivelser. I projekteringen af staldanlæg-

get er der bl.a. taget hensyn til det eksisterende ridehus, men samtidig skal indretnin-

gen være funktionel og rationel i den daglige drift, og byggeriet skal være harmonisk og 

sammenhængende. 

Derudover skal der også tages hensyn til terrænforskelle og afstandskrav til naturområ-

der. 

Hvis hestestalden flyttes 10 meter mod øst for at opfylde afstandskravet, vil det ændre 

på det samlede staldanlægs udtryk, da gavlene på ridehallen mv. og hestestalden ikke 

vil flugte med hinanden, og facaderne vil hermed også syne meget længere, da man vil 

kunne se ridehallen mv. i baggrunden. Ridehallen er en eksisterende bygning, så der-

for er det ikke hele bygningskomplekset, der bare kan projekteres til en anden place-

ring. 

Et alternativ kunne være at lægge stalden parallelt med den private fællesvej med en 

afstand på 15 meter til vejen, dette vil ændre radikalt på ejendommens udtryk, og det 

vil blive meget synligt i landskabet - ansøger vurderer ikke, dette er en reel mulighed. 

Rudersdal Kommunes vurdering 

Afstandskrav i henhold til §§ 6, 7 og 8 i husdyrbrugloven 

De fastsatte afstandskrav gælder for etablering, udvidelse og ændring af husdyranlæg 

og gødningsanlæg, dvs. for hestestald, karantænestald, salgsbokse og de tre læskure 

A, B og C. 

§ 6 

Afstandskravet er mindst 50 m til byzone, lokalplan for boliger eller rekreative områder 

og til nabobeboelse. 

Nærmeste byzone er Gammel Holte, der ligger 120 m syd for salgsboksene. Nærme-

ste område i landzone med lokalplan er lokalplan 257 Sandbjerg Landsby fra 2018, 

som ejendommen ligger inde i. Lokalplanen er ikke til hinder for, at der etableres er-

hvervsaktiviteter såsom ridecentre på landbrugsejendomme. Ridebanen går ind over 

lokalplan 264 fra 2020. Lokalplanen stiller dog kun krav til bevaringsværdige bygninger 

og ikke til øvrige arealer. 

Nærmeste nabobeboelse er Gøngehusvej 263, som ligger 105 m fra stalden og 65 m 

fra læskur A. 

Afstandskravene er overholdt. 

§ 7 

Afstandskravet for etablering af stalde eller gødningsopbevaringsanlæg er på mindst 

10 meter til ammoniakfølsomme naturtyper (Kategori 1 og 2-natur). Afstanden fra det 

ansøgte er på henholdsvis 1100 meter til kategori 1- natur (Bøg på morbund, 9110) og 

på 300 meter til kategori 2 natur (Overdrev). 

Afstandskravet overholdes. 



Side 23 af 68 

  

  

§ 8  

De fastsatte afstandskrav i Husdyrbruglovens § 8 er følgende: 
 

Afstandskrav til  Afstandskrav  

Ikke almene vandforsyningsanlæg  25 m 

Almene vandforsyningsanlæg  50 m 

Vandløb (herunder dræn) og Søer 

større end 100 m2 

15 m 

Offentlig vej og privat fællesvej  15 m 

Naboskel 30 m 

Beboelse samme ejendom 15 m 

Levnedsmiddelvirksomhed  25 m 

 

Bortset fra afstanden fra hestestald og salgsbokse til privat fællesvej, samt afstanden 

fra hestestald, salgsboksene og læskurene A og B til naboskel er afstandskravene i § 8 

overholdt. Der er ansøgt om dispensation fra afstandskravene. 

Samlet vurdering af afstandskrav 

Rudersdal Kommune vurderer, at placering af stalde og læskure tættere på naboskel 

og privatfællesvej, med de fastsatte vilkår, ikke vil give anledning til gener i omgivel-

serne. 

Rudersdal Kommune vurderer, at en sammenbygning af stald- og driftsbygninger føjer 

sig ind i terrænet og er afstemt med stedets landskabelige værdier, og at en anden pla-

cering af stalden vil være meget dominerende i landskabet. 

Med placeringen af de tre læskure i kanten af de store åbne foldarealer mod Gammel 

Holtevej, i ly af et nord-sydgående beplantningsbælte ind mod en naboejendom vurde-

res det, at de nye bygninger føjer sig ind i terrænet. 

På den baggrund er der meddelt dispensation fra afstandskravene for stald og læ-

skure. Dispensationen meddeles sideløbende med meddelelse af miljøtilladelsen, se 

afsnit 6 i denne miljøtilladelse. 

Skovbyggelinjen 

Projektets anlæg berører ikke beskyttelseslinjer eller fredninger, bortset fra skovbygge-

linjen, hvor to af de tre læskure ønskes placeret indenfor skovbyggelinjen. Det vurde-

res, at der med meddelelse af miljøtilladelse er meddelt fornøden tilladelse i forhold til 

skovbyggelinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 2, nr. 4. 
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 Landskabelig påvirkning af de nye bygninger 

Ansøgers redegørelse 

Drift 

Gøngehusfarmen, Gøngehusvej 259 - 261 er pr. 13. oktober 2016 overtaget af MW 

Real Estates ApS (i dag BGI Estates ApS) med formålet at drive stutteri, herunder med 

avl og træning af terapiheste af racen Rocky Mountain Horses. Avlen vil ske på hopper 

af første klasses kvalitet. 

Terapihestene skal trænes og sælges til brug for mennesker med særlige behov, fx fy-

siske eller psykiske handicaps, eller andre udfordringer i forhold til hvad samfundet be-

tegner som ”normalt”. Endvidere er racen særdeles velegnet som turhest, hvorfor salg 

til dette formål også er relevant. 

Ønsket er at sælge til hjemmemarkedet, men da terapiheste er relativt nyt i Danmark, 

vil en stor del af hestene, særligt i opstartsfasen, blive solgt til udlandet, hvor især Eng-

land og Tyskland er potentielle aftagere. 

Daglig ledelse vil blive varetaget af Helle Bernhoft. Bemandingen i staldene og til træ-

ning af hestene vil blive varetaget af en erfaren staldmester, staldfolk samt elever til-

knyttet Gøngehusfarmen. Elevpladserne vil fortrinsvis gå til EGU-elever. (EGU betyder 

ErhvervsGrundUddannelse og er en uddannelsesform, hvor der er meget praktik, og 

ikke så meget teori). EGU-elever er ofte unge med diagnoser som fx ADHD, autisme-

spektrumsforstyrrelser, spiseforstyrrelser mv. 

Ridehal, kundefaciliteter, stald og mellembygning  

Eksisterende ridehal er i god stand og ved at lade bygningerne udgå herfra, kan man 

bevare mest muligt, samt udnytte arealer hvorpå der allerede er bygget, og derfor pla-

neret. 

På ejendommen er der et eksisterende ridehus med ridebanemålene 20 x 40 m. Denne 

hal beholdes, men til- og ombygges, således at bygningen fremover udover ridebanen 

på 20 x 40 m vil indeholde kundefaciliteter, fremvisningsbokse, karantænestald, opbe-

varing af maskiner, foder, træningsmateriel mv. De samme funktioner kunne placeres i 

en separat bygning, men både af hensyn til det samlede bebyggede areal og af hensyn 

til driften (fordele ved at have alle funktioner samlet i en bygning) ønskes funktionerne 

indeholdt i samme bygning som ridehallen. Transport kan foregå indendørs, både af 

hensyn til sikkerhed, og af hensyn til kunder, der ikke skal ud og blive våde og kolde. 

Ved udvidelsen af ridehallen har man ønsket at tilpasse arkitekturen, så hallen ikke 

bare bliver en lang kedelig hal. Hallen gøres mindre voluminøs og mere indbydende 

ved fx at isætte funktionsbaserede vinduer og porte, isætte kviste og frontespice om-

kring portåbning, planter mv. Ridehallen tilbygges en mellembygning samt en stald-

længe parallelt med ridehallen. Tilsammen udgør bygningerne et ”H”. De to åbninger 

udgør hhv. den ”pæne” gårdsplads og driftsgårdspladsen, hvor terrænet giver mulighed 

for faciliteter til den grovere drift. I mellembygningen findes administration og faciliteter 

til de ansatte samt bl.a. dyrlægelaboratorium. Se 3-D tegningen i Bilag 1. 
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Det bebyggede areal er på 3.766 m² jf. tegninger fra Tegnestuen Hornbæk, se Bilag 2. 

Med en første sal på mellembygningen og udnyttelse af fald i terræn til maskinopbeva-

ring i et nedre niveau fås et samlet etageareal på 4.871 m².  

Stald, mellembygning og den eksisterende ridehal ønskes mørke, da det formindsker 

synsindtrykket. Facaderne udføres i en mørk eller sort facadebeklædning, der i samspil 

med hvide døre, vinduer og porte, giver et stærkt karakterfuldt udtryk. Facader udføres 

generelt som vandret profilering i træ eller metal. Tagflader i egnet metal- tagbeklæd-

ning udføres ligeledes i sort, antracit eller lign. farve. 

I stedet for at anvende traditionelle pladehaller er byggeriet forsøgt opbygget både som 

en harmonisk helhed (både arkitektonisk og funktionelt) og så hver bygning visuelt ud-

trykker hvad den indeholder, fx hestestald, administration, ridehal, landbrugsdrift mv. 

Indretning af stald, mellembygning og hal har haft fokus på dels den daglige drift med 

opdeling i funktioner, fx opstaldning, behandling, administrativ drift, træning og kunder. 

Eksisterende ridehal på 1100 m² udvides med 25 m i længden og med en sidebygning 

på 5,8 m i bredden. Forlængelsen med 25 m giver mulighed for at indrette et areal til 

driften i dobbelthøjt rum. Dvs. at der bliver plads til højere maskiner eller at stable foder 

og strøelse. Terrænforskellen udnyttes til etablering af ”kælderrum”, der således giver 

driftsarealer, der ikke optager nyt grundareal. Udvidelsen indeholder halmlade og ma-

skinhus, karantænestald og kundefaciliteter.  

Det er hensigtsmæssigt at have kundefaciliteter og tilskuerpladser i tilknytning til og 

med udsyn over ridebanen, da kunderne skal kunne følge træning af hestene, samt 

have mulighed for kommunikation til rytterne i hallen, inden de bestemmer sig for køb.  

Der vil på ejendommen komme dels mulige købere, der vil få fremvist/prøvet forskellige 

heste, ligesom der vil komme folk, der allerede har købt hesten for at lære at håndtere 

hesten, inden de henter hesten hjem. Det gør, at der, udover arealer til selve hesten, er 

brug for arealer til kunder. Der skal være mulighed for omklædning, godt udsyn til he-

stene, plads til at indtage et måltid, mødelokale o. lign. Slutbrugeren er ofte handicap-

pet, og vil medbringe både hjælpere og hjælpemidler. Derfor skal der være faciliteter, 

hvor der er lidt bedre plads og mulighed for opvarmning. Endvidere er prisen for en 

trænet terapihest høj, og kunder, der skal bruge mange penge forventer også gode for-

hold i forbindelse med en handel. 

En del af træningen af hest og kunde, vil foregå i staldmiljøet, hvorfor disse forhold 

også skal være målrettet slutbrugeren. Fx må adgangsveje være brede, så risikoen for 

ulykker minimeres. For at mindske smitterisiko, både i det daglige og ved køb og salg 

er der både staldpladser og soigneringspladser uden for den primære stald. Stalden vil 

være lukket for besøgende. 

Ligeså er placeringen af karantænestald gennemtænkt, da den ved denne placering 

ligger helt ugenert fra den store hestestald, og med mulighed for udearealer uden kon-

takt til de øvrige heste. Den sidste del af arealet anvendes til maskiner/foderopbeva-

ring, hvor loftshøjden har en afgørende betydning. Tilbygningen til ridehallen ”skjules” 

dels ved placering i terrænet, dels ved slørende arkitektur og materialevalg. Med den 
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valgte løsning med en udvidelse af ridehallen til også at indeholde andre funktioner, vil 

det samlede bygningsaftryk blive mindre, end hvis der skulle bygges en separat byg-

ning til disse funktioner. Ideen med indendørs forbindelse mellem de enkelte funktioner 

ville heller ikke blive opfyldt med en selvstændig bygning.  

Den øgede længde vil kun kunne ses fra egne arealer, og er således ikke til gene for 

omgivelserne, der ikke vil kunne se det. Sammenhæng i funktionerne bevirker, at per-

sonalet kan arbejde trygt og sikkert, samt at udefrakommende (dyrlæge/smed/kunder 

mv.) ikke kommer ind i avlsstalden. På den måde formindskes smitterisikoen af fx de 

sygdomme vi de seneste år har set være ødelæggende i flere besætninger fx kværke 

og herpesvirus. Der opsættes rytterlys i stald og ridehal for at sikre dagslysadgang. 

Hestestalden lægges som en traditionel lang bygning parallelt med ridehallen.  

Herimellem lægges en administrationsbygning, der skal indeholde opbinding til smed, 

dyrlæge og andre behandlere, insemineringsboks, vægt, solarie samt laboratorium til 

dyrlæge, frokoststue til de ansatte, toiletter og teknikrum. Den østlige indrettes som 

dagligt foderrum. Førstesalen i mellembygningen anvendes til kontorfaciliteter samt 

omklædning til personalet. Ved at udnytte første sal, vil man dels kunne samle de funk-

tioner, der naturligt kan ligge i en administrationsbygning, og dels undgå et større be-

bygget areal. 

Paddocks 

Langs boksene i den vestlige del af staldlængen og i karantænestalden opsættes pad-

docks. En paddock er et udeareal på størrelse med boksen til den enkelte hest med fri 

adgang gennem en dør fra hver boks. Erfaringer viser, at hestenes trivsel øges betrag-

teligt, når de selv kan bestemme, om de er ude eller inde. Paddocks får udseende af 

samme type som vist på Bilag 7. 

Læskure 

Udover det samlede driftsanlæg søges opført 3 nye fastplacerede læskure i løsdriftsfol-

dene mod Gammel Holtevej, således at føl og plage kan gå ude året rundt indtil de når 

en alder, hvor de skal trænes fast. Læskurene skal erstatte de eksisterende læskure, 

der i dag er placeret på marken. De nye læskure kan mere hensigtsmæssigt placeres 

tættere på driftsbygningerne og herved imødekommes samtidig et ønske om, at læsku-

rene får en mindre markant placering nær beplantningen langs skelgrænsen mod 

Gøngehusvej 263. Læskurenes størrelse beregnes ud fra antal heste og størrelsen på 

disse iht. lov om hold af heste. For ikke at anbringe foder og wraphø ude på foldene, 

tilføjes der et foderrum til hvert læskur. Eksisterende læskure fjernes. De nye læskure 

vil ligge delvist i læ bag bakken. Den fremtidige placering af de nye læskure (skur A, B 

og C) kan ses på Bilag 5 og eksempel på læskur i Bilag 6. 

Læskurene på de nordlige folde bliver på hver 98 m² og placeres langs det levende 

hegn mod øst. Læskurene ønskes lige store (beregnet efter 8 avlshopper), så de kan 

anvendes af hopper med føl, goldhopper eller fravænnede føl, som det passer det på-

gældende år. Folden syd for driftssvejen anvendes til hestene fra 1 år og opefter, indtil 

de tages på stald, når den egentlige træning begynder. Dvs. som 3-4 års afhængig af 
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individet. Her ønskes opsat et læskur på 143 m² beregnet til 18 ungheste. En del af 

hvert læskur skal bruges til foderopbevaring. 

Driftsbygninger 

Driftsarealet er hovedsaligt opbevaring af foder/strøelse og maskiner/værksted. Forud-

sætning for beregning af areal til opbevaring er 44 heste, heraf ca. halvdelen på boks 

og resten i løsdrift. Løsdrift strøs med halm, bokse med piller/spåner el.lign. Alle heste 

skal have kraftfoder efter behov og grovfoder ad libitum. Det giver et behov for opbeva-

ring på ca. 500 m². Noget kan stables i flere lag, og der skal det være muligt at hente 

de enkelte emner uden at skulle flytte for meget rundt. Det vurderes, at ud fra disse for-

udsætninger, vil der med kapacitet som tegnet vil være behov for levering af strøelse 

og foder omkring 3 gange om året.  

Opbevaring af maskiner er til traktor, vogn, græsslåning, rive, harve, mv. Endvidere 

mindre maskiner og redskaber til almindeligt vedligehold. Værksted kan bruges til små-

reparationer af maskiner og redskaber, men også til reparationer og vedligehold af byg-

ninger, hegn, o. lign. Det øvrige driftsareal indeholder de jf. arbejdsmiljøloven krævede 

velfærdsfaciliteter til de ansatte samt administrationslokale og dyrlægelaboratorium. Da 

en stor del af avlen vil ske på baggrund af inseminering med frossen sæd, vurderes et 

laboratorium at være nødvendigt. 

Ridebane 

Der ønskes etableret en ridebane i forbindelse med anlægget. Den ansøgte ridebane 

er erhvervsmæssigt nødvendig for driften af stutteriet, da den skal bruges til træning og 

ridning af heste. Hestene skal kunne håndteres og færdes på ridebaner både ude og 

inde. Ridehallens dimensioner er 20 m * 40 m. Der er også et behov for en ridebane 

med dimensioner på 20 m * 60 m for at kunne udføre alle discipliner indenfor ridning. 

Mellem driftsbygningerne og de store folde ved Gammel Holtevej anlægges en ride-

bane med et banemål på 20 x 60 m omkranset af lav hæk. Ridebanen anlægges, hvor 

der i dag er et plant areal med en tennisbane. 

Nuværende to udendørs ridebaner nedlægges: A. Ridebane bag driftsbygning. Areal 

benyttes fremover til tilbygning af ridehal samt vendeplads. B. Mindre ridebane mod 

naboen i nr. 253. Arealet inddrages til fold. 

Skridtmaskine (Walker). Mellem stalden og folden etableres en overdækket skridtma-

skine (walker) til seks heste som en fritstående bygning med en diameter på ca. 18 

meter. En skridtmaskine benyttes til træning af ungheste, som ikke kan rides endnu, til 

motion af voksne heste samt ved skader. 

Ny beplantning etableres for at skærme for udsyn til p-plads og udendørs ridebane. 

Nuværende beplantning bevares i det omfang, at den er sund. Eventuel yderligere ny 

beplantning afklares senere. 

Driftsvej 

Driftsvejen mellem foldarealerne, inklusiv en overkørsel fra Gammel Holtevej, er etab-

leret mellem 2008 og 2009 af foldarealernes tidligere ejer. Gøngehusfarmen købte 
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foldarealet inklusiv driftsvej og løsdriftsskure i 2017, hvor driftsvejen ikke var blevet 

vedligeholdt længe. Også for Gøngehusfarmen er driftsvejen eneste adgangsmulighed 

til foldene. Gøngehusfarmen har derfor vedligeholdt driftsvejen, så den kan bruges i al 

slags vejr, når der skal transporteres heste, køres foder ud, muges, vedligeholdes, 

hentes mødding mv. Driftsvejen er i dag 4 m bred med grusbelægning og nedadvendt 

pullertbelysning i begge sider af vejen. Belægningen er etableret, så vejen kan benyt-

tes til kørsel af foder, halm, afhentning af mødding mv. Belysningen er etableret for at 

kunne betjene læskure og folde i mørke. For at imødekomme bekymringer i lokalområ-

det foreslås det, som led i den samlede helhedsplan, at bløde udtrykket af driftsvejen 

op ved at etablere en græsrabat i midten, hvorved vejen vil syne mere som et mark-

spor, se Bilag 8. 

Skovbyggelinje 

Hele det ansøgte staldbyggeri ligger indenfor skovbyggelinjen, men opføres i tilknyt-

ning til hidtidig bebyggelse og er erhvervsmæssigt nødvendigt for stutteriet som land-

brugsejendom. Så bygningerne kræver ikke dispensation. Derudover ønskes der 3 stk. 

læskure, hvor læskur A ligger udenfor skovbyggelinien. Læskur B og C ligger indenfor 

skovbyggelinjen, men ikke i tilknytning til det øvrige staldanlæg. 

Rudersdal Kommunes vurdering 

Rudersdal Kommune har vurderet det ansøgte i forhold til det gældende plangrundlag, 

se afsnit 4 Planforhold. 

I fastlæggelsen af vilkår for højder og volumen af byggeri, er der bl.a. taget højde for 

ejendommens beliggenhed i et værdifuldt landskab og de naboforhold, der er på ste-

det. 

 
Figur 2. Placering af ejendommen  
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Alle stalde, driftsbygninger, ridebane og skridtmaskine ligger i tilknytning til hinanden 

og til den hidtidige bygningsmasse (den eksisterende ridehal). Dog ligger de tre læ-

skure ude på foldene og dermed væk fra de øvrige bygninger, se Bilag 1 og 5. Der er 

taget hensyn til læskurenes placering i kanten af de åbne foldarealer, ind mod eksiste-

rende beplantning, herunder to af læskurenes placering inden for skovbyggelinje. 

Erhvervsmæssigt nødvendig 

Ved ønske om etablering af nye bygninger skal der foreligge en vurdering af, om de er 

erhvervsmæssigt nødvendige (§ 34 i godkendelsesbekendtgørelsen) for ejendommens 

drift som landbrugsejendom. Dette gælder både stalde og øvrige driftsbygninger. Desu-

den ligger ejendommen i et område, der i Kommuneplan 2017 er udpeget til Værdifuldt 

landskab. Ifølge retningslinjen i kommuneplanen er det et krav, at der som hovedregel 

ikke må planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervs-

mæssigt nødvendigt. 

Ifølge Planklagenævnets praksis er det kun hestestutterier og ikke hestepensioner, der 

defineres som erhvervsmæssigt dyrehold. Avl af heste kaldes i denne forbindelse er-

hvervsmæssig, hvis der er mere end 5-7 hopper med føl og årligt salg af føl. Det er 

ikke nødvendigt, at ejendommen er et stutteri på det tidspunkt, hvor § 16 b–miljøtilla-

delsen meddeles, men det skal fremgå af virksomhedsplanen, og skal være indfaset 

indenfor 6 år. 

Rudersdal Kommune vurderer, at der skal være krav om mindst 8 avlshopper i denne 

konkrete sag. Virksomhedsplanen regner med indfasning til 6 avlshopper efter de før-

ste tre år og til 8 avlshopper derefter, med et samlet hold på 44 heste. Føllene skal 

være cirka 5 år, før de er uddannet til salg som terapiheste. Rudersdal Kommune vur-

derer på den baggrund, at ansøgningen omfatter et erhvervsmæssigt dyrehold. Der 

stilles vilkår om indfasningen. 

For at bygningerne kan være erhvervsmæssigt nødvendige, skal funktionerne være 

nødvendige i den pågældende drift, og bygningerne må ikke være uforholdsmæssigt 

store. 

Stald 

Der planlægges 22 almindelige hestebokse, 2 folebokse og 4 karantænebokse, i alt 

711 m2 produktionsareal, fordelt som 13 m2 pr. boks + 12 m2 i paddock. Rudersdal 

kommune vurderer at det ansøgte produktionsareal er af en størrelse, der er erhvervs-

mæssigt nødvendig for det ansøgte dyrehold. Karantænestalden vurderes at være 

nødvendig, da den specielle hesterace skal indkøbes fra udlandet, og karantæne er et 

krav ved salg til udlandet. Karantænestalden bruges også som sygestald, og disse 

bokse bliver placeret i en vis afstand fra de øvrige for at undgå smittefare. Desuden øn-

skes 2 salgsbokse på 37 m2, og ansøger har også indregnet areal til hestepleje som 

produktionsareal på 56 m2. Hestepleje indebærer striglepladser, inseminationsboks og 

solarium. Solariet bruges til opvarmning før træning og til tørring efter vask. Det vurde-

res, at areal til hestepleje er nødvendigt for håndteringen af dyr op til salgspræsentatio-

nen. For at mindske smitterisikoen er hesteplejen placeret udenfor selve stalden. Der 
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bliver i alt 30 bokse til de forventede 44 heste, idet der altid vil være nogle af hestene 

på fold. 

Hertil kommer gangarealer og vaskepladser i staldbygning og karantænestald. Stald-

bygningen inkl. hestepleje bliver i alt på 698 m2 + paddocks 160 m2, karantænestalden 

inkl. paddocks på 311 m2 og salgsboksene inkl. gangarealer på 67 m2. 

Samlet set bliver der 1208 m2 staldbygning (inkl. paddocks) med 804 m2 produktions-

areal. 

Hopper, føl og ungheste skal have mulighed for at være på fold, også om vinteren, hvil-

ket kræver læskure. Der bygges 3 læskure med et produktionsareal på i alt 261 m2, 

beregnet for 34 heste ad gangen, dvs. 7,5 m2 pr. hest. Hvert læskur bygges lidt større 

med samlet + 78 m2 for at opbevare foder og wraphø indendørs i stedet for ude på 

marken, hvilket er aftalt med kommunen for ikke at skæmme landskabet. 

Størrelsen af bygningerne vurderes at være proportional med den ansøgte drift og an-

tallet af heste. 

Ridebaner 

Ridehallens indendørs ridebane er på 20 x 40 m, hvilket er størrelsen på en standard 

træningsbane. 

Den udendørs ridebane bliver på 20 x 60 m, hvilket er størrelsen på en standard kon-

kurrencebane. Der er i nudriften en stor og en lille udendørs ridebane, som begge fjer-

nes i forbindelse med projektet. Der stilles vilkår herom. Ridebanernes størrelse svarer 

således til det nødvendige. 

Øvrige driftsbygninger 

Salgsfaciliteter: 

Salgsproduktet er uddannede heste på cirka 5 år til handikapridning. Salgsprocessen 

foregår ved, at interesserede køber skal kunne vurdere og eventuelt prøve hestene, 

ikke bare på udseendet, men især på deres evner.  

Hestene skal derfor trækkes over fra stald til ridehal, hvor de klargøres i salgsboksene. 

Det er hensigten, at denne transport skal foregå indendørs, så vejret ikke udgør en for-

hindring, og derfor ønskes stalden sammenbygget med ridehallen. Hestene fremvises 

ved ridning i ridehallen, mens køberne skal kunne se dem dels fra langsiden og dels 

skal kunne sidde ved borde og drøfte salgsemnerne samt kommunikere med rytterne 

på banen. Der er derfor planlagt to typer af tilskuerpladser: på langsiden som en tilbyg-

ning til den eksisterende ridehal og på gavlsiden, hvor tilskuerlokalet med borde er et 

mellemdæk i den eksisterende ridehal. Der er ikke planlagt café. Slutbrugeren er ofte 

handicappet, og vil medbringe både hjælpere og hjælpemidler, og der vil komme folk, 

der allerede har købt hesten for at lære at håndtere den, inden de henter hesten hjem. 

Kunderne skal således også selv kunne ride hestene. Dette er begrundelsen for, at der 

skal være faciliteter, hvor der er plads til kunderne både i salgsafdelingen og på 
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staldgangen. Salgsboksene med gangareal er 5,6 m i bredden (se Bilag 2) og denne 

bredde fortsættes i tilskuertilbygningen, så bygningen bliver harmonisk 

Underetagen under tilskuertilbygningen tænkes anvendt til hø, halm og strøelse til ride-

banen. Underetagen under gavlens salgsområde skal anvendes til rengøringsrum og til 

omklædning for de personer, der ikke er personale, fx kunder der selv vil prøve he-

stene, dyrlæge o.a. (se Bilag 4). 

Maskiner: 

Ved siden af karantænestalden, der er i to etagers højde, så højden bliver i niveau med 

ridehallen, er der et rum til opbevaring af store maskiner og det materiel, der skal bru-

ges på ridebanen, når hestene skal vises frem. Der er også maskiner under hestestal-

den, se Bilag 4. 

Selv de store maskiner kan således stå under tag i stedet for at skæmme landskabet 

udenfor bygningerne. Det vurderes at være en fordel at placere maskinhuset sammen-

bygget med ridehallen, fremfor som en selvstændig bygning med spredning af byg-

ningsmassen. 

Personale: 

Med personale menes hovedsageligt staldfolk, både til fodring, udmugning og ridning, 

men også dyrlæge og smed. 

Der er indrettet personalefaciliteter i mellembygningen, dels frokoststue og toilet i stue-

etagen og dels på 1. salen, hvor der er personaleomklædning og kontorer, se Bilag 3. 

Der påregnes 4 ansatte plus 2-3 elever.  

Planklagenævnet har i 2020 afgjort en sag (nr. 18/05750), hvor personalefaciliteter blev 

vurderet som erhvervsmæssigt nødvendige for et stutteri, der har ansat personale. 

Nævnet henviste til Arbejdstilsynets regler om, at der skal være toiletter, indretning af 

spisested og badefaciliteter. Nævnet afgjorde, at 101 m2 til 2 ansatte (= 50 m2/person) 

var uforholdsmæssigt meget areal. Gøngehusfarmen påregner 182 m2 (frokoststue, 

toiletter og omklædning) til cirka 6 ansatte (= 30 m2/person), hvilket Rudersdal Kom-

mune vurderer, er en erhvervsmæssigt nødvendig størrelse. 

Personalerum og administration er samlet i mellembygningen, hvor arkitekten har valgt 

at anlægge en første sal i stedet for at gøre bygningens grundplan større, så det sam-

lede bygningskompleks fylder så lidt som muligt. 

Alle bygninger 

Rudersdal Kommune vurderer, at de eksisterende tre gamle stalde (se Bilag 9) ikke 

kan opfylde kravene til et moderne stutteri med avl og specialtræning af heste. Stal-

dene er indrettet til pensionærheste og ikke til avl. Boksene opfylder desuden ikke kra-

vene i gældende lovgivning om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste5. 

                                                
5 Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste nr. 1746 af 30. november 

2020 
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Ridehallen derimod har de rigtige mål og vil derfor indgå i det nye projekt. Den eksiste-

rende udendørs ridebane øst for ridehallen ville efter tilbygningen være på 32 x 40 m, 

og den skal være på 20 x 60 m. Banen ville kun kunne forlænges med 10 m ud mod 

ejendommens matrikelgrænse, og der planlægges derfor en ny placering af banen. 

Den eksisterende vestlige del af ridehallen ønskes indrettet til salgsområde og kunde-

omklædning, og det planlægges, at kunder og personale (herunder elever) ikke skal 

dele de samme faciliteter af hygiejniske årsager. Der er derfor ikke plads til personalet i 

de eksisterende bygninger, og der indrettes nye personalerum i den projekterede mel-

lembygning. 

Rudersdal Kommune vurderer, at der er overensstemmelse mellem stutteridriftens for-

skellige funktioner og de ønskede bygninger og anlæg. Kommunen vurderer, at funktio-

nerne er nødvendige for den planlagte drift, og at det er positivt, at der ryddes op i eksi-

sterende og meget forskelligartet bebyggelse på ejendommen. Det vurderes således, 

at det ønskede projekt kan betragtes som erhvervsmæssigt nødvendigt for den øn-

skede avl og salg af specialtrænede heste på landbrugsejendommen, dog med de vil-

kår der stilles for bygningernes højder og volumen i forhold til beliggenheden i værdi-

fuldt landskab, se neden for. 

Driftsvej 

Ansøgers beskrivelse af driftsvejen med overkørsel fra Gammel Holtevej vil blive be-

handlet af kommunen i en selvstændig sag. Der er derfor i miljøtilladelsen ikke medta-

get vilkår om driftsvejens omfang og fremtræden. 

Plangrundlag i forhold til værdifuldt landskab 

Rudersdal Kommune har vurderet i ovenstående afsnit, at ansøgningens projekt kan 

betragtes som erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrug (stut-

teri). Projektet opfylder således den del af retningslinjen i kommuneplanen. 

Alle driftsbygningerne er bygget sammen og ligger dermed ikke spredt på ejendom-

men. Det vurderes at være en fordel at placere maskinhuset sammenbygget med ride-

hallen, fremfor som en selvstændig bygning med spredning af bygningsmassen. 

For at mindske størrelsen af byggeriet, bliver der etableret en kælderetage til anven-

delse for maskiner, hestetrailere, værksted, hø, strøelse, baneredskaber og store ma-

skiner. Dette udnytter grundens skrånende terræn. Det vurderes også at være hen-

sigtsmæssigt at integrere lokaler til personale og administration i mellembygningen, 

hvor der også skal være værksted og opbevaring. Det accepteres at opføres mellem-

bygningen, så den mod øst får en fritliggende kælderetage. 

Ansøger har planlagt at anvende mørke farver til bygningerne, både på facader og tag, 

se Bilag 11. For at minimere det visuelle udtryk vil der blive anvendt forskellige bry-

dende effekter såsom vinduer, indgang og beplantning. Facaderne udføres i vandret 

profilering, hvorved bygningerne kan tilpasses landskabets kurver. 

Rudersdal Kommune vurderer, at byggeriet med de stillede vilkår for bl.a. tilbygningen 

til den eksisterende ridehal og mellembygningen bliver komprimeret, så det fylder så 
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lidt som muligt og i øvrigt med mørke farver vil være mindre dominerende i landskabet. 

Ved at udnytte terrænet bliver bygningerne indpasset i landskabet. Bygningerne vil for-

modentlig ikke blive synlige set fra naboerne i byzonen mod syd, da der ligger en skov 

imellem. Mod øst grænser grunden op til motorvej. Bygningerne vil nok kunne ses fra 

nogle få naboer mod nord og mod vest. Da der i forvejen ligger den eksisterende ride-

hal samt nogle mindre staldbygninger og udhuse på grunden (som bliver revet ned), vil 

bebyggelsesmassen ikke blive væsentligt anderledes end i nudriften, set fra en vis af-

stand. Den rette beplantning vil kunne sløre og lette det synsmæssige indtryk. 

Rudersdal Kommune vurderer, at projektet med en bearbejdning i forhold til de stillede 

vilkår vil tage hensyn til landskabet og de omkringboende og dermed være i overens-

stemmelse med kommuneplanens retningslinje. 

Beplantning er ikke endeligt bestemt på nuværende tidspunkt, og der stilles vilkår om, 

at beplantningen skal aftales med kommunen via en beplantningsplan. 

Kommunen finder det positivt for placeringen af de tre læskure, at der indarbejdes 

plads til opbevaring af wrapballer, så der bliver tale om så få fysiske enheder som mu-

ligt. Herved undgås opmagasinering af wrap i reflekterende plastik ude i landskabet. 

Det findes også positivt, at der arbejdes med saddel- og stråtag, samt træbeklædning 

til siderne. 

Lokalplan 257 Landområde omkring Sandbjerg landsby 

Ejendommen ligger inde i lokalplan 257 fra 2018, der har til formål at bevare områdets 

karakter af landområde med et harmonisk samspil mellem landskabet og kulturhisto-

rien, som den afspejles i bebyggelsesstruktur og byggeskik. 

Lokalplanen stiller ikke ret mange krav til landbrugsbygninger. Det vurderes dog, at 

kravene om, at tage ikke må være i reflekterende materialer, og at parkeringsarealer 

ikke må være i asfalt også gælder for landbrugsejendomme. Dette stilles som vilkår. 

Byplanudvalgets beslutning 9. oktober 2019 sagsnr. 19/1515: ”Det er endvidere forvalt-

ningens anbefaling, at der kvitteres for ejers positive tilkendegivelse af at tilbageføre 

markvejen til et udtryk, der passer til en sådan markvej samt til en flytning af læsku-

rene, så de ikke dominerer de åbne marker mod Gammel Holtevej, jf. redegørelse og 

fotoillustration i notat om helhedsplanen.” Det fremgår desuden af beslutningen, ”at ejer 

ønsker at foretage en opblødning af markvejens udtryk, så den fremstår som hjulspor 

uden belysning og allébeplantning, som der er fremsat ønske om fra kommunens side.” 

Der er ikke medtaget vilkår om dette i miljøtilladelsen, da dialogen fortsættes i selv-

stændig sag. 

Naturbeskyttelsesloven 

To af de tre læskure ønskes placeret inden for skovbyggelinjen på 300 m til nærmeste 

skov. Naturbeskyttelsesloven angiver, at der generelt ikke må opføres byggeri indenfor 

beskyttelseszone, jf. §17 i naturbeskyttelsesloven. Det er dog kommunens praksis, at 

se positivt på et sådan forhold, hvis der er tale om læskure el.lign. bygninger, der ind-

går i en landbrugsmæssig drift og i øvrigt udformes og placeres i ly af beplantning. 
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 Produktionsareal  

Ansøgers beskrivelse 

Ansøger oplyser, at stutteriet på nuværende tidspunkt omfatter 2 avlshopper samt et 

hoppeføl. Besætningen vil blive suppleret ved indkøb af drægtige hopper og enkelte 

hoppeplage. Målet er at have 8 avlshopper, der sættes i fol hvert år. Af hensyn til evt. 

goldhopper, sygdom mv. regnes med 6 føl om året. Der er pt. stadig 25 pensionærer 

på Gøngehusfarmen. Hestepensionsdelen udfases i takt med udviklingen i stutteriet. 

Fremskrivningen af besætningen kan fx se ud som nedenstående skema (byggeriet 

forventes færdigt i 2022). 

 

Der planlægges 22 almindelige hestebokse, 2 folebokse og 4 karantænebokse. Den 

direkte staldkapacitet er på under 15 m² pr. hest, hvilket er i tråd med, hvad der ses i 

tilsvarende moderne staldbyggeri. 

I produktionsareal til husdyrgodkendelse.dk er bokse og håndteringsareal slået sam-

men af to årsager, dels at bygherre står frit i placeringen af de enkelte rum, når endeligt 

projekt udarbejdes, og dels at det ikke kan undgås at hestene også gøder eller urinere, 

når de opholder sig på håndteringspladserne. Beregning af produktionsarealer, der i 

husdyrgodkendelse.dk anvendes til lugtberegning og ammoniakberegning, gøres på 

denne måde for at give en ”worst case” beregning.  

Håndteringsarealer er de arealer, hvor hestene håndteres, dvs. strigles og soigneres, 

vaskes og hvor dyrlæge og smed holder til. Endvidere også de arealer, der bruges til 

opbevaring af udstyr som sadler, dækkener, strigler mv. ved håndtering af hestene. 

Læskurene på de nordlige folde bliver på hver 72 m² og placeres langs det levende 

hegn mod øst. Læskurene ønskes lige store (beregnet efter 8 avlshopper), så de kan 

anvendes af hopper med føl, goldhopper eller fravænnede føl, som det passer det på-

gældende år. Folden syd for driftsvejen anvendes til hestene fra 1 år og opefter, indtil 

de tages på stald, når den egentlige træning begynder. Dvs. som 3-4 års afhængig af 

individet. Her ønskes opsat et læskur på 117 m² beregnet til 18 ungheste.  

Langs boksene i den vestlige del af staldlængen og i karantænestalden opsættes pad-

docks. En paddock er et udeareal på størrelse med boksen til den enkelte hest med fri 

adgang gennem en dør fra hver boks. Erfaringer viser, at hestenes trivsel øges betrag-

teligt, når de selv kan bestemme, om de er ude eller inde. 
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Rudersdal Kommunes vurdering 

Produktionens miljøpåvirkning med ammoniak og lugt afhænger af staldanlæggets 

størrelse opgjort som produktionsarealet, af dyrearter/typer, af anvendte staldsystemer, 

af overfladearealet af husdyrgødningslagre samt anvendte teknologier i stalde og lagre. 

Nudriften skal fastlægges som den hidtil lovlige drift. 8-års-driften er den lovlige drift i år 

2011. Desuden skal bindende krav i eventuelle tidligere godkendelser også indtastes i 

nudrift og 8-årsdrift. Der er ingen tidligere godkendelser. 

Der er ifølge tilsynsrapporten fra 2017 i nudriften tilladelse til 21 hestebokse i stald, 4 

bokse i ridehal samt et læskur, på i alt 360 m2 produktionsareal. På tilsynstidspunktet 

var der 36 heste. 

Nudriften angivet i ansøgningen er på 225 m2, hvor læskuret ikke er medtaget. Ansøg-

ningen er herved ”worst case” mht. merdeposition af ammoniak i forhold til nudriften. 8-

årsdriften (i 2011) er den samme. 

Kommunen stiller vilkår om produktionsarealets størrelse for at sikre, at miljøpåvirknin-

gerne fra ejendommen fastholdes på det niveau, der fremgår af ansøgningen. Med 

denne miljøtilladelse er der ikke længere krav om et maksimalt antal heste. 

Der er søgt om flexgruppe for læskurene. Det betyder, at de tre læskure også kan be-

nyttes til kvæg, får eller geder på dybstrøelse, hvis det skulle blive aktuelt på et senere 

tidspunkt. 

Paddocks, som er korte udendørs opholdsarealer, hvor dyrene frit kan gå, medregnes 

som produktionsareal, og ligeledes læskurene med dybstrøelse, i overensstemmelse 

med godkendelsesbekendtgørelsen. 

Retningslinjen i Kommuneplan 2017 fastlægger, at inden for værdifuldt landskab må 

der som hovedregel ikke gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervs-

mæssigt nødvendigt for driften af ejendommen som landbrug. Ifølge Planklagenævnets 

praksis er det kun hestestutterier og ikke hestepensioner, der defineres som erhvervs-

mæssigt nødvendige. Avl af heste kaldes i denne forbindelse erhvervsmæssig, hvis der 

er mere end 5-7 hopper med føl og årligt salg af føl.  

Der stilles derfor vilkår om indfasning af stutteridriften, idet miljøtilladelsen er meddelt 

under den forudsætning, at husdyrholdet er et hestestutteri og ikke en hestepension. 

Rudersdal Kommune vurderer, at der skal være krav om mindst 8 hopper i denne kon-

krete sag. Husdyrbrugloven (§ 59a) stiller krav om, at ansøgte projekter har en frist på 

6 år, fra tilladelsen er meddelt, til at blive færdiggjort, ellers bortfalder den del, der ikke 

er udnyttet. I dette projekt vil det være hele miljøtilladelsen, der bortfalder, hvis der ikke 

er tale om et stutteri efter 6 år. Dette stilles som vilkår. Antallet af pensionærheste er 

ikke omfattet af miljøtilladelsen. 

I perioden frem til 100% stutteridrift, som der er ansøgt om, og i efterfølgende perioder, 

hvor der af uforudsete årsager kan være nedgang i stutteridriften, kan der inden for ek-

sisterende bygningsmæssige rammer opstaldes et begrænset antal heste i pension. 
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 Husdyrgødning 

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. 

 

Opbevaring af husdyrgødning: Der produceres årligt ca. 199 tons dybstrøelse, i volu-

men svarer det til ca. 340 m3 dybstrøelse. 

Den nuværende møddingsplads fjernes i forbindelse med etablering af ny staldbyg-

ning. Ny mødding placeres skjult bag ved sideindgang på nordsiden af stalden. 

Dybstrøelsen kan opbevares på flere måder, der alle lever op til gældende regler for 

opbevaring af husdyrgødning. 

1. En nedgravet container med fast overdækning, evt. fast låg med hydraulik. 

2. En møddingsplads i beton - enten med randzone eller afgrænsnings mur. Der 

skal etableres afløb til opsamlingsbeholder. 

3. En fast nedgravet plads, med afløb, til åben container. 

4. Container, placeret på stabilt underlag/beton, uden afløb. 

Ansøger har endnu ikke fastlagt, hvilken opbevaringstype til dybstrøelse der ønskes 

anvendt, der anmodes om at kunne vælge imellem flere typer, men med en kapacitet 

på ca. 20-30 m3. Dybstrøelsen vil blive afhentet 1-4 gange om måneden.  

Der ønskes etableret en fast aftale om afhentning af husdyrgødning af godkendt vogn-

mand. Denne aftale er endnu ikke etableret, idet projektet endnu ikke er udført. 

Anvendelse af husdyrgødning vil desforuden blive indberettet i det årlige gødnings-

regnskab til plantedirektoratet. Gødningsregnskabet gemmes i minimum 5 år. 

Alt efter valg af opbevaringsmetode til dybstrøelsen, kan der opstå et behov for opsam-

ling af regnvand fra møddingspladsen. Der forventes et maksimalt befæstet areal ved 

møddingsfaciliteterne på 20 m2, der er et årligt opsamlingsbehov på 0,7 m3 pr. m2 be-

fæstet areal hvilket svarer til 14 m3 spildevand til opbevaring i en opsamlingsbeholder. 

Anlæg til gødningsopbevaring kræver ikke en byggetilladelse jf. bygningsreglementet 

§5 stk. 1 nr. 10. 

Rudersdal Kommunes vurdering 

Ifølge § 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen vil en opbevaringskapacitet svarende til 

mindst 7 måneders produktion normalt være tilstrækkelig til, at udbringningen og gød-

ningsanvendelsen kan ske i overensstemmelse med de generelle miljøregler. Dog skal 

der være minimum 6 måneders kapacitet. 
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Gødningsproduktionen er relateret til antal dyr og ikke til m2 produktionsareal. Denne § 

16 b miljøtilladelse stiller ikke krav om dyrenes maksimale antal, og ejendommens op-

bevaringskapacitet beregnet i måneder kan variere år for år. Opbevaringstypen er 

endnu ikke valgt, men forventes at blive med et volumen på 20-30 m3, hvilket svarer til 

½ - 1 måneds gødningsproduktion. 

Der skal derfor i henhold til i husdyrgødningsbekendtgørelsen være en skriftlig aftale 

med en aftager, hvilket vil blive kontrolleret ved kommunens tilsyn. 

Ammoniakemissionen er ikke afhængig af, hvilken type af de nævnte møddingsanlæg, 

der vælges. Da reglerne for konstruktionen er fastlagt i husdyrgødningsbekendtgørel-

sen eller byggebladene, er det ikke påkrævet med vilkår for typen, men visse typer vil 

fordre afløb til en opsamlingsbeholder eller en § 19 tilladelse fra miljøbeskyttelseslo-

ven. 

I ansøgningen er der angivet flere mulige løsninger for opbevaring af husdyrgødning. 

En af de løsninger, der foreslås er en nedgravet container med fast overdækning. Hertil 

kan kommunen oplyse, at Miljøstyrelsen har præciseret, at nedgravede gødningscon-

tainere ikke opfylder kravet til opbevaring af fast gødning, jf. husdyrgødningsbekendt-

gørelsen. Rudersdal kommune kan derfor ikke godkende denne løsning. 

Der stilles ikke vilkår om opbevaringstypen, men krav om at den skal opfylde kravene i 

husdyrgødningsbekendtgørelsen eller byggebladet for containere til husdyrgødning. 

Ammoniakemissionen beregnes ud fra møddingspladsens placering og overfladeareal, 

og disse to parametre er stillet som vilkår. 

 Ammoniak påvirkning af natur 

Lovgivningen 

Plantesamfund i terrestriske naturområder kan være følsomme overfor luftbåren am-

moniak. Ammoniak kan medføre eutrofiering, som kan forringe områdernes naturmæs-

sige værdi. I forbindelse med en husdyrproduktion vil der normalt ske en fordampning 

af ammoniak fra stald og lager. En stor del af den fordampede ammoniak falder i kort 

afstand fra kilden og kan derfor forringe kvaliteten af nærliggende naturområder.  

I miljøgodkendelsesordningen er der som udgangspunkt taget det nødvendige hensyn 

til naturområder, idet ammoniakdepositionen fra husdyrbruget skal overholde beskyttel-

sesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 

Beskyttelsesniveau ved ammoniakfølsomme naturområder: 

De ammoniakfølsomme naturområder opdeles i kategori 1-natur, kategori 2-natur og 

kategori 3-natur. Beskyttelsesniveauet for kategori 1-natur og kategori 2-natur omfatter 

en forbudszone på 10 m, hvor der ikke må etableres, udvides eller foretages ændringer 

af stalde eller gødningsopbevaringsanlæg, samt krav til den tilladte totaldeposition. Be-

skyttelsesniveauet for kategori 3-natur kan efter en konkret vurdering være et krav om 

en maksimal merdeposition. 
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Totaldepositionen er den ammoniakdeposition, som stammer fra husdyrbrugets stalde 

og lagre - både fra den eksisterende og den ansøgte drift. Merdepositionen er den eks-

tra ammoniakdeposition, som den ansøgte udvidelse forårsager. Merdepositionen skal 

beregnes ud fra alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden 2011 (8-

års driften). 

Kategori 1-natur 

Ammoniakfølsomme naturtyper i Natura 2000-områder, hvor et enkelt husdyrbrug mak-

simalt må totalbelaste med 0,2-0,4-0,7 kg N/ha/år afhængigt af beliggenheden af andre 

husdyrbrug i nærheden*. 

Kategori 2-natur 

Nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-områder: 

højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha. Et hus-

dyrbrug må totalbelaste med maksimalt 1,0 kg N/ha/år. 

Kategori 3-natur 

Anden ammoniakfølsom natur (moser samt mindre heder og overdrev) og ammoniak-

følsomme skove. Skovene kan være udpeget som naturmæssig værdifuld, tilgroet lys-

åben eller gammel skovjordbund og skal være bevoksede med træer. Ved disse natur-

typer med særlige regionale eller lokale beskyttelsesinteresser kan kommunen ud fra 

en konkret vurdering stille krav om en maksimal totalbelastning, hvis merdepositionen 

er over 1,0 kg N/ha/år. 

*0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug; 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug og 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug. 

Rudersdal Kommunes vurdering 

Ammoniakemissionen fra ejendommen er 482 kg N/år. Ansøger og kommune har ud-

peget et antal naturområder til beregning, i skemaet herunder er vist de nærmest lig-

gende. 

Beregningen i ansøgningen angiver dels merdepositionen fra udvidelsen af produkti-

onsarealet i forhold til nudriften og 8-årsdriften og dels totaldepositionen fra hele ejen-

dommens produktionsareal: 

Naturområde Afstand til anlæg 

 

Merdeposition nudrift 

(kg N/ha/år) 

Merdeposition 

8 års-drift (kg N/ha/år) 

Totaldeposition 

(kg N/ha/år) 

Kategori 1 

Bøg på morbund, 9110 

 

950 m vest 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Kategori 2 

Overdrev 

 

410 m sydvest 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

Kategori 3 

Ammoniakfølsom skov 

Gammel skovjordbund 

 

55 m øst 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,6 

Øvrig § 3 

Sø 

 

60 m øst 

 

1,6 

 

1,6 

 

2,3 

Figur 3. Udpegede naturpunkter 
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Kategori 1-natur  

Det nærmeste Natura 2000-område er Rude Skov 950 m vest for ejendommen. Her lig-

ger også det nærmeste område med Kategori 1 natur (bøg på morbund). Beregning af 

totalammoniakdepositionen viser 0,0 kg NH3-N, og det vurderes, at det ansøgte ikke vil 

påvirke områdets dyre- og planteliv. Kumulation med andre husdyrbrug er ikke rele-

vant, da selv det skrappeste krav på max. 0,2 kg N/ha/år bliver overholdt. 

Det vurderes, at den ansøgte udvidelse ikke i sig selv eller i forbindelse med andre pro-

jekter kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt. 

Kategori 2-natur 

Kravet til maksimal totaldeposition til kategori 2-natur er max. 1 kg N/ha/år. Det nærme-

ste Kategori 2 område er et overdrev 410 m fra ejendommen, som ligeledes påvirkes 

med 0,0 kg NH3-N/ha/år. 

Kategori 3-natur 

Det nærmeste udpegede Kategori 3 områder er en potentielt ammoniakfølsom skov 55 

m sydøst for ejendommen. Området modtager 1,3 kg NH3-N i merdeposition. Skoven 

var imidlertid dyrket mark i 1940-erne, 1950-erne og 1960-erne og også i 1800-tallet 

(iht. Miljøportalens ortofoto og høje målebordsblade). Arealet vurderes derfor ikke at 

være skovjordbund over 200 år gammel, og dermed ikke at være ammoniakfølsom, og 

merdepositionen vurderes ikke at medføre tilstandsændring på området. 

Området er desuden fredet i 2014 som Søllerød Naturpark. 

Øvrig § 3 natur 

Der er udpeget et øvrigt § 3-område i nærheden, som kunne blive udsat for tilstands-

ændring: det nærmeste er en sø 60 m øst for stalden. Merdepositionen på søen er 1,6 

kg NH3-N/ha/år ift. den nuværende deposition, som ligger på 0,7 kg N/ha/år. Merdepo-

sition på over 1,0 kg NH3-N har mulighed for at kunne forårsage tilstandsændring.  

Rudersdal Kommune vurderer, at søen, der omgivet af græsfolde, er næringsstofpåvir-

ket i forvejen, både fra gødskning af foldene og formodentlig af tagvand fra ridehallen 

og ammoniak fra afsætning på taget. Det vurderes, at søen ikke er ammoniakfølsom, 

og at merdepositionen fra projektet ikke vil påvirke søens tilstand. 

På kortet er de to nærmeste naturområder markeret med sorte firkanter. 
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Figur 4. Udpegede naturpunkter indenfor Kategori 3 og øvrig § 3 natur. Kategori 1 og 2 ligger 

udenfor kortets ramme. Den nordlige sorte firkant er en sø. Den sydlige sorte firkant er potentiel 

ammoniakfølsom skov. 

Bilag IV arter 

I henhold til § 11 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder er der indført en streng beskyttelse af en række dyre- og 

plantearter. Disse arter fremgår af habitatdirektivets bilag IV og kaldes derfor bilag IV-

arter. Kommunen skal vurdere, om belastningen fra projektet med ammoniak vil skade 

yngle- og rasteområder for de udpegede arter. 

Flere dyrearter omfattet af bilag IV kan have yngle- og rasteområde på eller omkring 

den ansøgte ejendom. Ifølge Miljøportalens naturdata har der været observeret en art 

opført på habitatdirektivets bilag IV indenfor en radius på 2 km: spidssnudet frø ved 

Agersø 1,2 km mod vest. Ammoniakdepositionen fra projektet på området vil være 0,0 

kg N/ha/år, og det vurderes, at det ikke vil ændre på søens tilstand og dermed ikke vil 

skade bilag IV arten. 
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Der sker ikke direkte påvirkning af søen i form af forurening eller overskygning, som vil 

påvirke levestedet for spidssnudet frø. Det vurderes, at potentielle yngle- og rasteområ-

der omkring vandhuller for spidssnudet frø ikke isoleres ved det ansøgte projekt. 

Rudersdal Kommune vurderer, at yngle- og rasteområder for bilag IV-arter ikke vil blive 

beskadiget eller ødelagt som følge af den ansøgte udvidelse. 

 Jord, grundvand, overfladevand 

Ansøgers beskrivelse 

Håndtering af spildevand 

Ansøger ønsker at etablere 2 stk. vandspiltove i hestestalden og 1 stk. vandspiltov i ka-

rantænestalden. Ud over spildevand herfra oplyser ansøger, at der vil forekomme vask 

af flader og gulvarealer i alle staldafsnit.  

Det oplyses, at rest- og spildevand fra staldene vil blive opbevaret i godkendt tæt opbe-

varingsbeholder. Restvand fra stald og vandspiltov vil blive afhentet af godkendt vogn-

mand/maskinstation eller udspredes direkte på marken i gødningssæsonen. 

Ansøger vurderer, at der årligt er et opsamlingsbehov på ca. 100 m3 rest- og spilde-

vand, inklusive evt. vand fra møddingsplads. Det er vurderet, at en opbevarings kapaci-

tet på ca. 50 m3 er tilstrækkelig til opbevaring af rest- og spildevand. Det vil give mulig-

hed for opbevaring i ca. 6 måneder. 

Opbevaringsbeholderen vil være en typegodkendt beholder, som ønskes nedgravet. 

Ansøger anmoder om at afvente den endelige placering, samt type og antal af behol-

dere indtil den endelige projektering af projektet. 

Vandbesparende foranstaltninger 

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/drikke-

kopper. Alt vand leveres fra Birkerød vandforsyning. Regnvand fra tagarealer føres til 

dræn. 

Rudersdal Kommunes vurdering 

Rudersdal kommune vurderer, at der udover det beskrevne restvand fra vandspiltove, 

stalde og møddingsplads også vil komme restvand fra paddocks. Der er stillet vilkår 

om, at vand fra vask af heste fx i vandspiltov, skal ledes til en opsamlingsbeholder, så 

det kan bortskaffes som restvand på afgrøder i henhold til husdyrgødningsbekendtgø-

relsen. 

Der stilles krav om, at paddocks etableres med fast bund og afløb til opsamlingsbehol-

der, om vand herfra kan spredes ud på jorden afhænger af om der i opbygningen af 

paddocksarealer benyttes kunststofmaterialer. Der stilles vilkår om, at der skal indhen-

tes særskilt tilladelse til håndtering af vand fra arealer, hvor der er anvendt kunststof-

materialer. 
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Opbevaring af diesel, olie mm 

Opstilling og afmelding af olietanke reguleres i henhold til olietanksbekendtgørelsen6. 

Rudersdal Kommune vurderer, at der skal stilles vilkår til opbevaring af olie/diesel for at 

undgå forurening af jord og grundvand ved uheld. Der stilles desuden vilkår om absorp-

tionsmateriale til at opsamle spild. 

 Lugt 

Lugtgener stammer hovedsageligt fra opbevaring af husdyrgødning i stalde og på mød-

dingsplads samt fra transport og udspredning af husdyrgødning.  

Beskyttelsesniveauet i lovgivningen kræver, at projektet ikke må give anledning til væ-

sentlige gener, hvilket i forhold til lugt betyder, at projektet skal overholde husdyrbruglo-

vens lugtgeneafstande. Disse afstande afhænger af dyreholdet i de enkelte stalde og 

tre forskellige områdetypers lugtfølsomhed. Det drejer sig om områderne byzone, sam-

let bebyggelse og enkeltboliger i landzone, som ikke har landbrugspligt og ikke er ejet 

af ansøger. 

Lugtgeneafstandene beregnes ud fra den lugt, der udledes fra staldene (lugt fra mød-

ding er beregningsmæssigt inkluderet heri). De måles fra staldmidten på hver staldbyg-

ning og vægtes, hvis der er flere staldbygninger. 

Lugten fra staldene er for de pågældende områder beregnet til: 

Områdetype Mindste geneafstand Faktisk vægtet afstand 

Enkelt-bolig uden landbrugs-

pligt og som ikke ejes af an-

søger  

Gøngehusvej 255 

Lugten er for lav til at 

lugtgeneafstanden kan 

beregnes 

174 meter 

Samlet bebyggelse/lokalplan 

i landzone  

Gammel Holtevej 128 

36 meter 271 meter 

Byzone 

Gammel Holte 

52 meter 192 meter 

Lugtberegningerne viser, at ejendommen overholder husdyrbruglovens lugtgenekriteri-

erne til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone. 

De nærmest liggende naboer og byzone ses på nedenstående luftfoto: 

                                                
6 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1611 af 

10/12/2015 
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Figur 5. Naboer med beskyttelseskriterier. Undtagelser: Gøngehusvej 253 er registreret som 

forretning, ikke bolig. Gøngehusvej 263 ejes af ansøger. Hele ejendommen ligger inde i en lo-

kalplan med bl.a. boligformål, men som også giver mulighed for landbrug. 

 

Rudersdal Kommunes vurdering 

Kommunen vurderer, at der ikke er behov for at stille skærpede vilkår til nabobeboelser 

i forhold til at reducere lugtemissionen. Det fremgår af beregningerne fra ansøgnings-

systemet at, den faktiske afstand til både byzone, samlet bebyggelse og enkeltbebo-

else er længere end den beregnede geneafstand. De i bekendtgørelsen opsatte græn-

seværdier er dermed ikke overskredet for beboelser. På den baggrund vurderer kom-

munen, at anlægget ved normal drift ikke vil være til væsentlig gene for de omkringbo-

ende, hvorfor der ikke stilles vilkår om lugtreducerende tiltag. 

For alle husdyrbrug gælder, at lugtemissionen kan begrænses ved at opretholde en 

god staldhygiejne, og at produktionsforhold og arbejdsgange skal tilrettelægges såle-

des, at dannelse af lugtende stoffer minimeres. På baggrund heraf stiller Rudersdal 

Kommune vilkår vedrørende rengøring af staldanlæggene med henblik på at sikre, at 

lugtgener begrænses mest muligt. 

Der gøres opmærksom på kravet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 7 om, at der 

skal være mindst 50 m fra vandings- og fodertrug på foldene til beboelseshuse. 
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 Støjkilder og rystelser  

Ansøgers beskrivelse 

Generelt forventes støjen fra anlægget at være mindre end miljøstyrelsens angivelser 

(55 dag/ 45 aften / 40 nat dB(A). 

 

Rudersdal Kommunes vurdering 

På baggrund af ejendommens beliggenhed vurderer Rudersdal Kommune ikke, at der 

vil være aktiviteter, som vil medføre væsentlige støjgener for omliggende nabobeboel-

ser. Støj vil hovedsageligt forekomme i forbindelse med transport af dyr samt kørsel 

med foder, strøelse og møg. 

I forhold til boliger i landzone stilles der vilkår om overholdelse af støjgrænser for ”Blan-

det bolig og erhverv”, og i forhold til byzoneområder stilles der krav om overholdelse af 

støjgrænser for ”Boligområder for åben og lav boligbebyggelse”, jf. Miljøstyrelsens vej-

ledning (5/1984) om Ekstern støj fra virksomheder. 

Hvis Rudersdal Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj og rystelser er velbe-

grundede, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan og eftervise at de stillede 

krav er overholdt. Handlingsplanen skal godkendes af Rudersdal Kommune. 

Det bemærkes, at brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgræn-

serne. 

Rudersdal Kommunen vurderer ikke, der er anlæg på husdyrholdet eller andre forhold 

på ejendommen, der umiddelbart kan give anledning til rystelser og lavfrekvent støj, og 

der stilles ikke vilkår herom. 

 Støv  

Ansøgers beskrivelse 

Der forventes ikke væsentlige støvgener fra driften, da udendørsarealer vandes efter 

behov. 
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Rudersdal Kommunes vurdering  

En væsentlig kilde til eventuelle støvgener kan være håndtering af hø og halm, indlæs-

ning af foder, og ridebaneaktiviteter. Disse forhold vurderes at være af begrænset ka-

rakter og varighed og da afstanden til nærmeste nabobeboelse er mere end 100 meter 

vurderer Rudersdal Kommune, ikke at husdyrbruget vil give anledning til støvpåvirkning 

af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende. 

Hvis kommunen vurderer, at der er væsentlige støvgener, skal der udføres afhjæl-

pende tiltag. Det kan f.eks. være vanding af ridebane i tørre perioder. 

Der stilles vilkår om, at der ikke må opstå væsentlige støvgener for de omkringboende. 

 Fluer og skadedyr  

Ansøgers beskrivelse 

Regelmæssig rengøring af stalde og opbevaringsanlæg til foder vil være med til at be-

grænse gener fra skadedyr og fluer. Der anvendes fluebekæmpelse i det omfang, det 

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. 

Rudersdal Kommunes vurdering 

Stalde med produktionsdyr på dybstrøelse og opbevaring af dybstrøelse kan give 

vækstbetingelser for fluer. 

Det skal søges at minimere gener fra fluer og skadedyr, hvilket fastholdes gennem vil-

kår om ryddelighed og om foderopbevaring. 

Der stilles vilkår om, at ansøger skal indsende en plan til kommunen for bekæmpelse 

af fluer, hvis der skulle opstå fluegener for de omboende. Bekæmpelse af fluegener 

skal fx være i overensstemmelse med retningslinjerne fra Skadedyrlaboratoriet, Århus 

universitet, Institut for Agroøkologi, Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring 

gårde med husdyr. 

Konstateres der rotter på ejendommen, skal det straks meddelelse til kommunen, og 

bekæmpelse skal iværksættes. 
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 Transport, til- og frakørsler 

Ansøgers beskrivelse 

Transporter til og fra ejendommen forventes at fordele sig således:  

 
Før pensionsheste Efter stutteri 

Pensions hesteejere med 

bil og evt. trailer 

20-30 biler hver dag. / 

HØS rideklub Før ansøger overtog ejen-

dommen var HØS rideklub 

tilknyttet ejendommen. Den-

gang var der 70 Heste fra de 

omkringliggende landejen-

domme, som havde ret til at 

anvende ridebaner og ride-

huset dagligt, som led i de-

res medlemskab i HØS ride-

klub. Dette gav en daglig tra-

fik af personbiler med heste-

trailere på skønsmæssigt 20-

30 biler dagligt. 

/ 

Hesteejere der har en op-

staldning pga. et trænings-

forløb eller hestekøb / salg 

eller lign. 

/ 5-10 biler hver dag. 

Potentielle køber af avlshe-

stene 

/ 5-10 biler hver dag 

Lastbil med foder / strøelse 

o. lign. 

Det er ikke urealistisk at an-

tage der kom 1 lastbil eller 

mere pr. uge (mange men-

nesker -mange meninger) 

Maks. 1 lastbil om ugen med 

foder/strøelse osv. (vi forventer 

det bliver langt mindre – men 

worst case scenarie) 

Dyrlæge og beslagsmed 

mv. 

Vi formoder der kom omkring 

3-4 biler/varerbiler om ugen 

– som eksempelvis dyrlæge, 

beslagsmed osv. (mange 

mennesker - mange biler) 

Vi forventer 1-2 biler/varebiler 

pr. uge – effektivisering brug af 

samme dyrlæge / beslagsmed 

mv. til alle dyrene. 

Afhentning af dybstrøelse 

fra container/møddings-

plads 

Vi formoder dybstrøelsen er 

blevet afhentet ca. 1 gang 

pr. måned. 

Dybstrøelsen forventes afhen-

tet 2-4 gange pr. måned af 

vognmand 

Fuldtidsansatte / Til pasning af dyreholdet for-

ventes der optil 5 fuldtids an-

satte der som udgangspunkt 

kører til og fra ejendommen i 

hver deres bil hver dag. 

Transporterne til og fra ejendommen bliver væsentligt effektiviseret - og efter situatio-

nen vil efter vores skøn blive reduceret med 20-30 biler pr. dag. 
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Rudersdal Kommunes vurdering  

Der er indkørsel til ejendommen fra Gøngehusvej via en privat fællesvej. Ud over 

Gøngehusfarmen er der én anden ejendom med indkørsel ad samme private fællesvej. 

Derudover er der interne driftsveje på ejendommen, herunder en markvej med overkør-

sel til Gammel Holtevej. Markvejen er beregnet til intern færdsel. 

Udover de i ansøgningen nævnte transporter vil der jævnligt være transport af heste i 

hestetrailer. Der er i dag hestepension på ejendommen, og kommunen vurderer ikke, 

at der fremover vil ske en øget transport til og fra ejendommen i forhold til nu drift. Det 

præciseres i miljøtilladelsens afsnit 3.4 Vilkår for transport og parkering, hvordan for-

skellige transport til og på ejendommen kan ske. I samme afsnit præciseres det, hvor 

parkering af hestetrailere o.a. ska ske. 

Kommunen vurderer på baggrund af husdyrbrugets lokalisering, ikke at transporter vil 

være til væsentlig gene for beboerne i området. Der stilles vilkår om, at transport til og 

fra ejendommen skal ad adgangsvejen fra Gøngehusvej og at markvejen og øvrige in-

terne driftsveje kun må anvendes til intern drift for stutteriet. Derudover stilles vilkår om, 

at kommunen kan forlange en handlingsplan for at nedsætte gener fra husdyrbruget 

ved velbegrundede klager over bl.a. støj og støv.  

 Lys 

Ansøgers beskrivelse 

Den fremtidige placering af de nye læskure (skur A, B og C) kan ses af Bilag 5. De nye 

læskures placering medfører, at der vil kunne ske en reduktion af lys i det åbne land-

skab, idet lysopsætningen langs med driftsvejen mod vest nedlægges.  

Belysning vil kun være nødvendig fra staldanlægget og ned til den nye placering af læ-

skurene. Lys vil være orienteringslys med nedadvendte pullerter. 

Rudersdal Kommunes vurdering 

Lokalplan 257, som omfatter denne ejendom, stiller under punktet Belysning dette krav: 

8.13 Der kan ved overkørsel til og fra bolig- og erhvervsejendomme etableres op til to 

orienteringslys med nedadvendte lyskilder i en maks. højde over naturligt terræn på 1 

meter. Adgangsveje kan ikke belyses udover ved overkørslen. 

Rudersdal Kommune vurderer, at kravet om nedadvendte lyskilder på max 1 meters 

højde også gælder for belysningen på udearealerne på denne ejendom, og det sættes 

som vilkår. 

Der stilles desuden vilkår om, at lys ikke må være til væsentlig gene for de omboende 

samt i omgivelserne. Der er fastlagt vilkår om belysning ved læskure og ridebane. 
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 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 (papirsække, emballage etc.) 

• Deponeringsegnet affald  

Forbrændingsegnet affald fra produktionen 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 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. 

Rudersdal Kommunes vurdering  

Affaldsdannelsen skal generelt minimeres mest muligt og affald skal sorteres og bort-

skaffes i henhold reglerne i gældende lovgivning (for nuværende affaldsbekendtgørel-

sen7) 

Affald skal opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med Rudersdal Kommunes 

til en hver tid gældende affaldsregulativ og efter Rudersdal Kommunes anvisninger. 

Hvis der benyttes en anden ordning for bortskaffelse af ikke-genanvendeligt farligt af-

fald, skal der søges om fritagelse fra afleveringspligten til Norfors I/S. 

For at begrænse risikoen for forurening, fastsættes vilkår om, at opbevaring af farligt 

affald og brændstof altid skal foregå indenfor de dertil specielt indrettede arealer på 

husdyrbruget, med mulighed for opsamling af eventuelt spild. 

Det vurderes i forbindelse med tilsyn, om opbevaring og bortskaffelse af affald sker i 

overensstemmelse med Rudersdal Kommunes affaldsregulativ. Der stilles ikke vilkår til 

at sikre dette, da husdyrbruget som virksomhed i kommunen er forpligtet til at over-

holde de gældende retningslinjer i affaldsregulativet. 

Regulativet for erhvervsaffald kan findes på kommunens hjemmeside, hvor der også 

findes flere oplysninger om affald. 
  

                                                
7 Bekendtgørelse om affald nr. 2159 af 9. december 2020 
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 Egenkontrol 

Rudersdal Kommunes vurdering 

I miljøtilladelsen er opsat vilkår for egenkontrol. Vilkåret drejer sig om at dokumentere, 

at produktionen holdes indenfor de godkendte rammer. Dokumentationen skal vise, 

hvordan og hvorvidt de pågældende vilkår i miljøtilladelsen efterleves, og skal bruges i 

forbindelse med tilsyn.  

Vilkårene i denne tilladelse vil løbende blive gennemgået af tilsynsmyndigheden (kom-

munen) sammen med driftsherren ved miljøtilsyn. 

Ved miljøtilsynet gennemgås også andre krav, hovedsageligt fra husdyrgødningsbe-

kendtgørelsen og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Der gøres opmærksom på, at 

arealer, hvor der eventuelt går dyr midlertidigt og som ikke er medregnet som produkti-

onsarealer, som fx ridehallen og den udendørs grus-ridebane, skal rengøres iht. god-

kendelsesbekendtgørelsens § 38. Kravet er nævnt under egenkontrol for sammenhæn-

gens skyld, da det relaterer sig til produktionsarealernes størrelse. 

 Anvendelse af BAT – Bedste tilgængelige teknologi.  

Ammoniakemissionen fra husdyrbruget er på 482 kg NH3-N/år. Da det er lavere end 

750 kg NH3-N/år, er der ikke krav om, at husdyrbruget skal overholde et maksimalt 

BAT-niveau for ammoniakemission, og heller krav om andre parametre med baggrund i 

BAT. 

Øvrigt 

Det forventes desuden, at antallet af transporter samt støv, støj, lys og skadedyr ikke 

vil give anledning til væsentlige gener for de omkringboende.  

 Samlet vurdering 

Det er Rudersdal Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte husdyrbrug er i over-

ensstemmelse med gældende regler og lovgivning på området, og at husdyrbruget ikke 

vil medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne og miljøet, når tilladelsens vilkår 

overholdes. 

Rudersdal Kommune vurderer, at det ansøgte projekt er erhvervsmæssigt nødvendigt 

for ejendommens drift som hestestutteri. 

Det er kommunens vurdering, at den ansøgte tilbygning med maskinhal og karantæne-

bokse til den eksisterende ridehal på grund af terrænfaldet fra ridehallens eksisterende 

vestgavl til tilbygningens østgavl gør, at den samlede bygning ikke kommer til at frem-

stå markant synlig fra omgivende veje, stier og naboejendomme. I miljøtilladelsen stil-

les vilkår om belysning, materiale- og farvevalg på bygninger og beplantning af hensyn 

til naboer og landskab. 

Med de stillede vilkår er det kommunens vurdering, at kommuneplanens retningslinjer 

er overholdt. 
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Dispensationer 

Afstandskrav i husdyrbrugloven overholdes på nær afstanden fra stald og to af læsku-

rene til naboskel og privatfællesvej. Der stilles i miljøtilladelsen vilkår til driften, og der 

dispenseres fra afstandskravene, se afsnit 6. 

6 Dispensationer 

Dispensation for afstandskravet til privat fællesvej  

Med baggrund i nedenstående meddeler Rudersdal Kommune i medfør af Husdyrbrug-

lovens § 9, stk. 3 dispensation fra kravet i § 8, stk. 1, nr. 4 vedrørende afstand til privat 

fællesvej.  

Ansøgers beskrivelse 

Stalden ønskes opført med en afstand på 5 meter og salgsboksene med en afstand på 

ca. 10 meter til den private fællesvej, der går fra Gøngehusvej og ind til ejendommen, 

se kortet herunder. Afstandskravet i Husdyrbruglovens § 8, stk. 1 nr. 4 er mindst 15 m 

til privat fællesvej. 

 

Der søges om dispensation fra lovens afstandskrav til privat fællesvej for hestestald og 

salgsbokse. Der gøres opmærksom på, at den private fællesvej kun benyttes af ansø-

ger, og den private fællesvej slutter ved ansøgers ejendom og derfor kun benyttes til 

færdsel til den pågældende ejendom. 
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Ønsket om placeringen er af ansøger begrundet således: 

Det nye staldanlæg er placeret med størst mulig hensyntagen til stedet, og dets omgi-

velser. I projekteringen af staldanlægget er der bl.a. taget hensyn til det eksisterende 

ridehus, men samtidig skal indretningen være funktionel og rationel i den daglige drift, 

og byggeriet skal være harmonisk og sammenhængende. 

Derudover skal der også tages hensyn til terrænforskelle og afstandskrav til naturområ-

der. 

Hvis hestestalden flyttes 10 meter mod øst for at opfylde afstandskravet, vil det ændre 

på det samlede staldanlægs udtryk, da gavlene på ridehallen mv. og hestestalden ikke 

vil flugte med hinanden, og facaderne vil hermed også syne meget længere, da man vil 

kunne se ridehallen mv. i baggrunden. Ridehallen er en eksisterende bygning, så der-

for er det ikke hele bygningskomplekset, der bare kan projekteres til en anden place-

ring.  

Et alternativ kunne være at lægge stalden parallelt med den private fællesvej med en 

afstand på 15 meter til vejen, dette vil ændre radikalt på ejendommens udtryk, og det 

vil blive meget synligt i landskabet - ansøger vurderer ikke, dette er en reel mulighed. 

Rudersdal Kommunes vurdering 

Indkørselsvejen til ejendommen er en privat fællesvej, der også benyttes af naboen på 

Gøngehusvej 263, som ejes af ansøger, og som på de nordligste ca. 50 meter er ud-

lagt på naboejendommen Gøngehusvej 255, matr.nr. 4m Sandbjerg By, Birkerød.  

Overfor for stalden, på den anden side af den private fællesvej ligger en græsningsfold 

til ejendommen Gøngehusvej 263. På arealet må der jf. gældende plangrundlag (kom-

muneplan og lokalplan) ikke opføres boligbebyggelse. Beboelsen på Gøngehusvej 263 

ligger 105 m fra stalden. 

Eventuelle gener såsom støj, støv, lugt og fluer hidrørende fra dyreholdet i stald og 

bokse, samt fra flytning af foder, halm og dybstrøelse, vurderes ikke at ville genere den 

øvrige færdsel på vejen væsentligt. Dette skyldes, at ansøgers ejendom ligger ved ve-

jens slutning, og den øvrige færdsel fra naboen, som også kan benytte vejen, udeluk-

kende vil foregå i den nordlige del af vejen, og færdslen skal ikke bruge vejen forbi stal-

den. 

Rudersdal Kommune vurderer, at de beskrevne alternativer for placering af stalden vil 

give en større og mere negativ påvirkning af de landskabelige værdier, end den øn-

skede placering. 

Dispensation for afstandskravet til naboskel 

Med baggrund i nedenstående meddeler Rudersdal Kommune i medfør af Husdyrbrug-

lovens § 9, stk. 3 dispensation fra kravet i § 8, stk. 1, nr. 7 vedrørende afstand til nabo-

skel. 
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Ansøgers beskrivelse 

Afstandskravet for etablering af husdyranlæg (stalde mm) er jf. Husdyrbruglovens § 8, 

stk. 1. nr. 7 mindst 30 meter til naboskel. Stalden ønskes opført med en afstand på 10 

meter og salgsboksene med en afstand på 15 meter til nabomatriklen 4 b Sandbjerg 

By, Birkerød, Gøngehusvej 263, se kortet på foregående side, og læskurene A og B 

ønskes opført med en afstand på hhv. 6 og 10 meter ligeledes til nabomatriklen 4 b 

Sandbjerg By, Birkerød, se kortet herunder. 

 

Der søges om dispensation til naboskel (matrikel. 4b Sandbjerg By, Birkerød) for he-

stestald, salgsbokse og to læskure. Der gøres opmærksom på, at matriklen er en 

græsningsfold uden beboelse. 

Ønsket om placeringen er af ansøger begrundet således:  

Ansøger ønsker, at have læskure i de folde, hvor der er et behov i forhold til driften af 

det erhvervsmæssige hestehold. Ansøger har i samarbejde med Rudersdal Kommune 

placeret læskurene langs med beplantningen i skellinjen. Begrundelsen for den valgte 

placering er at friholde det åbne landskab for bebyggelse. Hermed er læskurene mindst 

muligt synlige, op til en eksisterende beplantning, og det vil hermed ikke genere ind-

sigtslinjerne over arealerne. Der bliver i tilladelsen stillet vilkår om, at det skal sikres, at 

der vedvarende vil være tæt beplantning mod naboskel. 

Det nye staldanlæg er placeret med størst mulig hensyntagen til stedet, og dets omgi-

velser. I projekteringen af staldanlægget er der bl.a. taget hensyn til det eksisterende 

ridehus, men samtidig skal indretningen være funktionel og rationel i den daglige drift, 

og byggeriet skal være harmonisk og sammenhængende. Derudover skal der også ta-

ges hensyn til terrænforskelle og afstandskrav til naturområder.  
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Der gøres opmærksom på at naboarealet er ejet af ansøger. 

Hvis hestestalden flyttes 20 meter mod øst for at opfylde afstandskravet, vil det ændre 

på det samlede staldanlægs udtryk, da gavlene på ridehallen mv. og hestestalden ikke 

vil flugte med hinanden, og facaderne vil hermed også syne meget længere, da man vil 

kunne se ridehallen mv. i baggrunden. Ridehallen er en eksisterende bygning, så der-

for er det ikke hele bygningskomplekset, der bare kan flyttes. Ydermere vil stalden 

komme for tæt på det vandhul, der ligger øst for stalden. Der er et afstandskrav på 15 

meter til vandhuller, med den nuværende placering er der ca. 30 meter, hvis stalden 

rykkes 20 meter vil afstandskravet ikke kunne overholdes. 

Et alternativ kunne være at lægge stalden parallelt med skel og privat fællesvej med en 

afstand på 30 meter til naboskel, dette vil ændre radikalt på ejendommens udtryk, og 

det vil blive meget synligt i landskabet - ansøger vurderer ikke, dette er en reel mulig-

hed.  

Rudersdal Kommunes vurdering 

Naboarealet på matrikel 4b Sandbjerg By, Birkerød er foldarealer, hvor der i henhold til 

gældende plangrundlag (kommuneplan og lokalplan) ikke kan etableres en bolig. Med 

de ønskede placeringer af stald, salgsbokse og læskure vil der være 65 meter fra læ-

skur A og 105 meter fra stalden til beboelsen på ejendommen Gøngehusvej 263. 

Afstandskravet til naboskel er begrundet i hensynet til beboerne overfor synsindtryk, 

lugt og skadedyr fra stald og mødding. Rudersdal Kommune vurderer, at synsindtryk-

ket for naboen ikke vil ændre sig fra den nuværende tilstand, da anlæggene bliver 

skjult af den eksisterende beplantning hele vejen rundt i skellet på matrikel 4b Sand-

bjerg By, Birkerød. Der vil dog være en forøgelse af lugtgener og risiko for støv- og 

fluegener, men da der er åbne foldarealer på den anden side af naboskellet ved stal-

den, og der er en god afstand til beboelsen fra læskurene, vurderes dette ikke at ville 

medføre gener for naboen. Afstandskravet til naboens beboelse er på 50 meter, hvilket 

overholdes for såvel stald som læskure. 

Rudersdal Kommune vurderer, at de beskrevne alternativer vil give en større og mere 

negativ påvirkning af de landskabelige værdier, end den ønskede placering. 

Da naboejendommen Gøngehusvej 263 ejes af ansøger og er ubeboet, har Rudersdal 

Kommune har ikke foretaget høring af den pågældende nabo i forbindelse med ansøg-

ningen om dispensation. 

Der bliver stillet vilkår for at sikre naboen mod gener fra støj, støv, lugt og fluer samt vil-

kår om, at der skal aftales en beplantningsplan med kommunen. 
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7 Offentlighed og klagevejledning 

 Offentlighed og høring 

Høring af naboer og parter 

I forbindelse med sagsbehandlingen har udkast til miljøtilladelsen været sendt i høring 

hos naboer til ejendommen, med matrikel op til husdyrbruget. 

Udkast til miljøtilladelse blev sendt i høring den 13. juli 2021 med en frist på 4 uger til at 

indsende bemærkninger. På grund af sommerferien blev høringsfristen forlænget fra 2 

til 4 uger. 

Der indkom følgende bemærkninger: 

• at Miljøtilladelsen giver mulighed for anvendelse af ejendommen til kombineret he-

stestutteri og -pension, 

• at der sker en kraftig forøgelse af landbrugsejendommens produktionsareal, 

• at der kunne tages større hensyn til omgivelserne ved placering og terrænindpas-

ning af ny bebyggelse, 

• at det ikke er beskrevet, om der er taget fornødent hensyn til en højdemæssig pla-

cering af nye bygninger, 

• at der permanent vil kunne ske en forøgelse af trafikken til og fra ejendommen samt 

parkering, bl.a. pga. tilladelsen til såvel stutteri som til hestepension samt i bygge- 

og overgangsfasen til stutteridrift, 

• at miljøtilladelsen ikke giver et overblik over fremtidige interne vejforhold, og at det i 

den forbindelse er vigtigt, at der ikke etableres nye veje tættere på naboer med 

deraf følgende støj, støv, lysgener og forringede lysindtryk, og 

• at det er uklart hvad konsekvenserne vil være, hvis der ikke er et fuldt skift til stutteri 

i 2027. 

 

Bemærkningerne gav anledning til følgende ændringer:  

• En præcisering af at § 16b Miljøtilladelsen meddeles til 100 % hestestutteri 

• En præcisering af til og frakørselsforhold på ejendommen 

• En præcisering af parkeringsforholdene for personale, besøgende og hestetrailere 

• Vilkår vedrørende omlægning/ændring af driftsvejen med udkørsel til Gammel Hol-

tevej tages ud af miljøtilladelsen og behandles som en selvstændig sag. 

Udkast til afgørelsen blev sendt til nedenstående - hørringsberettigede: 

• Ansøger: BGI Estates ApS, Staktoften 16, 2970 Hørsholm 

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

Naboer: 

• Gøngehusvej 253, 2970 Hørsholm 

• Gøngehusvej 255, 2970 Hørsholm 

• Gøngehusvej 263, 2970 Hørsholm 

• Gammel Holtevej 128, 2970 Hørsholm 

• Gammel Holtevej 139, 2970 Hørsholm 

mailto:mgf@agrovi.dk
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 Offentliggørelse af miljøtilladelsen 

Rudersdal Kommune meddeler den 12. november 2021 § 16 b tilladelse til etablering 

af stutteri på ejendommen Gøngehusvej 259-261, 2950 Hørsholm. 

Miljøtilladelsen annonceres den 12. november 2021 på kommunens hjemmeside 

www.rudersdal.dk. 

Nedenstående er orienteret om miljøtilladelsen: 
 
Klageberettigede i henhold til Husdyrbruglovens § 84: 

• Ejere/ansøger: BGI Estates ApS, Staktoften 16, 2970 Hørsholm 

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

• Miljøministeren: Højbro Plads 4, 1200 København: mim@mim.dk (Når væsentlige 
nationale eller internationale interesser er berørt) 

• Styrelsen for Patientsikkerhed, Islands Brygge 67, 2300 København K: 
stps@stps.dk 

 
Klageberettigede i henhold til Husdyrbruglovens § 85:  

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

• Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup: nb@ferskvandsfi-
skeriforeningen.dk 

 
Klageberettigede i henhold til Husdyrbruglovens § 86 – lokale foreninger: 

• Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling rudersdal@dn.dk 

• Ornitologisk Forening, DOF Nordsjælland formand@dofnordsj.dk 

• Museum Nordsjælland post@museumns.dk  

• Friluftsrådet Nordsjælland, Hallandsvej 75 3140 Ålsgårde nordsjaelland@frilufts-
raadet.dk 

 
Klageberettigede i henhold til Husdyrbruglovens § 87 – landsdækkende foreninger:  

• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.: 
dn@dn.dk  

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

• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.: na-
tur@dof.dk  

• Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV.: fr@friluftsraadet.dk  

• Rådet for Grøn Omstilling, Kompagnistræde 22, 1208 København.: husdyr@eco-
council.dk  

 
Andre: 

• Naturstyrelsen, nst@nst.dk  

 Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger efter of-

fentliggørelse, det vil sige, at eventuel klage skal være indsendt til Klageportalen se-

nest den 10. december 2021. 
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Klageberettigede er enhver der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en 

række foreninger og organisationer, jf. lovens §§ 85-87. 

Miljøtilladelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og på hjemmesiden 

Digital MiljøAdministration, dma.mst.dk. Du skal søge på adressen under offentliggørel-

ser. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger 

på med Nem-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Rudersdal kommune. En 

klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, 

skal du betale et gebyr. Gebyrsatsen er på 900 kr. for privatpersoner, mens virksomhe-

der og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med beta-

lingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i 

klagen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 

uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 

fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imøde-

kommes. 

Idet der opføres bygninger (faste læskure) uden tilknytning til hidtidig bebyggelse, har 

eventuel klage opsættende virkning, dvs. tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens 

udløb og i tilfælde af klage, ikke før klagen er afgjort, jf. husdyrbruglovens § 81, stk. 3. 

Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt i hen-

hold til § 90 i husdyrbrugloven inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse. 

Partshøring 

Ansøger har ret til at søge om aktindsigt i sagen samt til at udtalesig i henhold til for-

valtningsloven8 inden der træffes endelig afgørelse om tilladelsen. Rudersdal Kom-

mune har sendt udkast til tilladelsen til ansøger den 13. juli 2021. 

 

  

                                                
8 Bekendtgørelse af forvaltningsloven nr. 433 af 22/04/2014 

https://dma.mst.dk/
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Bilag 1: Situationsplan 
(Miljøtegning 3.2.2020) 
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3 -D visning af staldbygningskomplekset i grove træk: 
Tegning 5.10. Visualiseringer 15.09.2019  
 

 
Tekst på tegningen: 

 

 
Byggeriet godkendes endeligt i forbindelse med byggetilladelsen 
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Facader 

 
Tegning 5.07. Facader 15.09.2019  
 
 

 
 

Byggeriet godkendes endeligt i forbindelse med byggetilladelsen 
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Bilag 2: Stueetagen på stald, mellembygning og ridehal 
Plan 5.04 stueetagen 15.09.2019 Idé og skitseoplæg 
 

 
 
Ridehallen: Karantænestald og maskinhal har samme gulvniveau som ridebanen, dvs. i undereta-
gen, og fremstår derfor i to etagers højde. Opholdsarealet med borde og stole ved salgsområdet er 
et indskudt dæk med gulvniveau i stueetagen. 
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Bilag 3: Mellembygningen 1. sal 
 

Plan 5.04.1 første sal 15.09.2019 
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Bilag 4: Underetagen på stald, mellembygning og ridehal 
Plan 5.05 underetage 15.09.2019 

 
 
Ridehallen: Karantænestald og maskinhal har samme gulvniveau som ridebanen, dvs. i undereta-
gen, og fremstår derfor i to etagers højde. Omklædning og vaskerum har gulvniveau i underetagen. 
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Bilag 5: Placering af læskure 
Tegning 5.10. Visualiseringer 15.09.2019 
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Bilag 6. Udformning af læskure. 
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Bilag 7. Eksempler på paddocks 

 
 
 
 

Bilag 8. Markvej tilbageføres 
Driftsvejen: 
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Bilag 9: Eksisterende gamle stalde 
 

 
Nuværende forhold 2020 

 

 
 



Side 67 af 68 

  

  

Gamle stalde nr. 1, 2 og 3. 
 

Bilag 10: Terrænsnit 

 
 

Godkendes endeligt i forbindelse med byggetilladelsen 
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Bilag 11: Materiale-eksempler 

 
 


