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op til 30 heste 
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CHR-nummer  

CVR-nummer 27371477 

Ansøgers konsulent 
 

Agrovi I/S v/Nordsjællands landboforening & Dansk Ud-
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1 Indledning 
Ejeren af Bakkegården, Gammel Holtevej 139, 2970 Hørsholm har søgt om § 16 b miljøtil-
ladelse efter husdyrbrugloven1 til udvidelse af eksisterende hestepension fra 10 til et heste-
hold på 25-30 heste i blandet størrelse, bestående af hovedsageligt egne terapi heste. 
 
Ejendommen har et samlet matrikelareal på 75.891 m2, er beliggende i landzone og værdi-
fuldt landskab, har landbrugspligt og omfatter matr.nr. 1r og 12a Sandbjerg By, Birkerød. 
Bebyggelsen ligger på matr. nr. 12a Sandbjerg By, Birkerød. 
 
Der har gennem mange år været et hestehold på ejendommen. 
 
Der ansøges om at ændre produktionsarealet fra 145 m2 til 423 m2 til heste på dybstrøelse. 
Eksisterende staldbygning og løsdriftsstald ønskes bevaret, og der ønskes opført en ny 
staldbygning, 2 løsdriftsstalde og en ridehal. 
 
Kommunen har vurderet, at der kan meddeles miljøtilladelse til det ansøgte. 
 
Ansøgningen om § 16 b tilladelse er indsendt den 10. februar 2020 og senere revideret den 
29. juli 2021 gennem Husdyrgodkendelse.dk med skema nr. 217130. 
 

 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. 

 

                                                
1 Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. nr 520 af 01/05/2019 
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2 Miljøtilladelsen 
På baggrund af oplysningerne i ansøgningen meddeler Rudersdal Kommune miljøtilladelse 
efter § 16 b stk. 1 i Husdyrbrugloven til husdyrholdet på Bakkegården, Gammel Holtevej 
139, 2970 Hørsholm. Husdyrbruget har ingen tidligere miljøtilladelser, 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, og dermed en 
fuld regulering efter reglerne i husdyrbrugloven. 
 
Tilladelsen omfatter opførelse af (se Bilag 1, 2, og 3): 

• en hestestald på i alt 208 m2 produktionsareal 
• to nye løsdriftsstalde på i alt 70 m2 produktionsareal 
• en ridehal på 22 meter x 42 meter i grundplan 
• en plads på 24 m2 til en gødningscontainer 

 
Produktionsarealet ændres fra 145 m2 til 423 m2 til heste på dybstrøelse. Eksisterende 
staldbygning med et produktionsareal på 130 m2 ønskes bevaret. 
 
Rudersdal Kommune vurderer, at byggeriet er nødvendigt for det ansøgte dyrehold, og at 
indretning og drift af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse med gældende regler og 
uden væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrbrugloven og husdyr-
godkendelsesbekendtgørelsen. 
 
Miljøtilladelsen meddeles på en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyr-
bruget, som har ansvaret for, at det sker. Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der 
ligger til grund for afgørelsen, i afsnit 5 ”Miljøtilladelsens forudsætninger - Beskrivelse og 
vurdering af det ansøgte”. 
 
Husdyrbruget skal desuden til enhver tid overholde de øvrige gældende regler i love og be-
kendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpende i forhold til denne miljøtil-
ladelse. 
 
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 meddelel-
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 an-
det dyrehold, skal der foretages en ny myndighedsvurdering. 
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Der gøres opmærksom på, at en afgørelse om miljøtilladelse efter § 16b, iht. reglerne i 
husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter 
anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af 
bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat 
hos Rudersdal Kommune. 
 
Miljøtilladelse gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i pro-
duktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyre-
holdets sammensætning, før ændringen er anmeldt og godkendt af Rudersdal Kommune. 
 

2.1 Meddelte lanzonetilladelser og dispensationer  
I forbindelse med udarbejdelse af denne § 16 b tilladelsen er der meddelt følgende dispen-
sationer. 
 
• Landzonetilladelse til etablering af hestepension til brug for terapi med heste og tilknyt-

tede fysiske anlæg. 
 
Efter planlovens § 35, stk. 1, er der på en række vilkår meddelt landzonetilladelse til ud-
videlse af hestepension og opførelse af ridehal, hestestald og to læskure på landbrugs-
ejendommen Bakkegården, Gammel Holtevej 139, matr. nr. 1r og 12a Sandbjerg By, 
Birkerød. Hestepensionen skal anvendes til trænings- og rehabiliteringscenter for ud-
satte børn og unge. Den ansøgte bebyggelse opføres på matr. nr. 12a. 
 
Landzonetilladelsen blev meddelt den 1. juli 2021 med en klagefrist på 4 uger. 

 
• Rudersdal Kommune meddelte den 24. september dispensation til at etablere 2 løs-

driftsstalde på matr. nr. 12a tættere på naboskel og offentlig vej end afstandskravet i 
husdyrbrugloven § 8, stk. 1, nr. 7. 

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. 

3.1 Generelle vilkår 

1. Tilladelsen omfatter alle de landbrugsmæssige aktiviteter, der er knyttet til driftsbyg-
ningerne på ejendommen Bakkegården, Gammel Holtevej 139, 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) 
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3. Ved ophør af husdyrholdet, skal kommunen orienteres, og der skal bl.a. udføres føl-
gende begrænsende foranstaltninger mod forurening 

- Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, og skal bortskaffes 
efter 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. 

3.2 Vilkår for staldbygninger 
5. Der kan etableres en ny staldbygning på i alt 420 m2 og med et produktionsareal på 

208 m2, vist på bilag 1. 

6. Der kan etableres to nye løsdriftsstalde på i alt 71 m2 og med et produktionsareal 
på 70 m2. Placering som vist på bilag 1. 

7. Stald og løsdriftsstaldene skal opføres i overensstemmelse med det ansøgte. 

8. Staldbygninger skal have fast og tæt belægning/gulv med afløb til opsamlingsbehol-
der. 

9. Løsdriftsstaldene kan være uden fast bund og afløb til opsamlingsbeholder, hvis 
bunden udgøres af dybstrøelse, og driftskravene i Landbrugets Byggeblad for løs-
driftsstalde til ammekvæg nr. 095.03-01/2009 følges. 

10.  Lysbåndene i ridehallens tagflader skal reduceres til et enkelt bånd for hver tag-
flade og båndene skal udføres i matteret materiale. 

11.  Ridehallens og den nye staldbygnings facader skal udføres i mørkt træ. 

12.  De to nye læskure skal placeres i ly af eksisterende beplantning i tilknytning til de 
relevante foldarealer. 

13.  Læskurene skal fjernes, når de ikke længere er i brug til heste. 

14.  Eventuelle hestetrailere skal parkeres på allerede eksisterende adgangs- og parke-
ringsareal. 

15.  Ny hegning omkring folde skal etableres med træpæle og tværgående tråd. 

3.3 Vilkår for produktionsareal 
16. Husdyrbrugets produktionsareal, staldsystem og dyretyper skal være i overens-

stemmelse med oversigten nedenfor: 
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Oversigt fra ansøgningsskema i Husdyrgodkendelse.dk 

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

Placering af stalde ses på Bilag 1. 

17. De tilladte dyretyper i flexgrupperne ses her: 

 

Oversigt fra ansøgningsskema i Husdyrgodkendelse.dk 

3.4 Vilkår for husdyrgødning 
18. Husdyrgødningen skal opbevares i overdækket gødningscontainer på eksisterende 

containerplads på i alt 24 m2. 

19. Placeringen af gødningscontaineren fremgår af miljøtegningen i Bilag 1. Arealet af 
containerpladsen må ikke ændres, da dette indgår i ansøgningens ammoniakbereg-
ning. 

20. Containerplads og gødningscontainer skal indrettes, så forurening af grundvand og 
overfladevand ikke finder sted. Overfladevand fra omliggende arealer og tagflader 
må ikke løbe ind på møddingarealet. Se byggeblad for gødningscontainere2. 

                                                
2 Landbrugets Byggeblad for Container til opsamling af fast gødning fra heste, mink m.v. b.b. 
103.06-08 
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21. Containerpladsen skal være indrettet med afløb fra laveste punkt til opsamling af 

møddingsaft, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en ajlebeholder eller lig-
nende.  
 

22. Containerpladsen skal være udført af bestandige materialer, som fugt ikke kan 
trænge igennem.  
 

23. Gødningscontaineren skal tømmes helt og besigtiges for tæringer og skader, hvert 
5 år. Forekommer der tæring eller skader, skal containeren udskiftes. 
 

24. Containerpladsen skal besigtiges for revner og skader, hvert 5 år. Forekommer der 
revner eller skader, hvorfra der kan ske nedsivning af møddingssaft, skal skaderne 
udbedres. 

3.5 Vilkår for jord, grundvand, overfladevand 
Landbrugsmaskiner mv. 

25. 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. 

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

27. Reparationer af maskinel skal foregå på en plads med fast og tæt belægning. Evt. 
spil skal samles op med kattegrus, klude eller lignende. 

28. Brændstof og kemikalier skal opbevares i tætte og egnede beholdere og placeres 
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 an-
det olieabsorberende materiale. 

29. Tanke og beholdere, der indeholder benzin, olie, kemikalier eller lignende, skal 
være sikret mod påkørsel. 

Afledning af vand 

30. 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. 

31. Restvand fra vaskepladser/vandspiltov i stalde skal ledes til en opsamlingsbehol-
der. 

32. Inden vaskepladsen etableres, skal der indhentes særskilt tilladelse hertil samt til 
håndtering af spildevandet. 
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Ridebane 

33. Ved renovering og genopfyldning af ridebanen, må der kun benyttes naturmateria-
ler. Hvis det påtænkes at benytte kunststofmaterialer til ridebanerenovering/genop-
fyldning, skal der inden arbejdet påbegyndes søges om særskilt tilladelse til dette. 

3.6 Vilkår for lugt og renholdelse 

34. 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. 

35. Der skal holdes rent på arealerne omkring stalde og containerplads for gødnings-
container, således at risikoen for forurening af vandmiljøet minimeres. 

36. 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. 

3.7 Vilkår for støj 
37. 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, Holte By, 
Søllerød 

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. 
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Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra 
fx kørsel på ejendommens bygningsparcel, dog ikke støj fra f.eks. markdriften. 
 

38. 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. 

3.8 Vilkår for støv 

39. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. 
Vurderingen foretages af Rudersdal Kommune. 

3.9 Vilkår for skadedyr 

40. 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. 

41. 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. 

42. 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. 

3.10 Vilkår for udendørs belysning 

43. Der må ikke opsættes udendørsbelysning i tilknytning til ridebanen, men alene lys-
kilder i kanten af ridebanen. 

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

45. Udendørs belysning og lys fra løsdriftsstalde skal afskærmes, således at der ikke 
opstår væsentlige lysgener for omkringboende. 

3.11 Vilkår for opbevaring af farlige stoffer og affaldshåndtering 
46. Olie- og kemikalieaffald skal opbevares i egnede, tætte beholdere med tætsluttende 

låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydeligt mærkede med 
angivelse af indholdet. Ved både indendørs og udendørs opbevaring skal 
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kemikalierne opbevares på tæt bund uden risiko for, at indholdet kan løbe til jord el-
ler kloak ved spild eller uheld og være sikret mod nedbør. 

47. Virksomhedens oplag af farligt affald, inkl. kasserede medicinalvarer, skal håndte-
res i overensstemmelse med kommunens Regulativ for Erhvervsaffald og skal bort-
skaffes løbende til godkendt ordning. Farligt affald skal som minimum bortskaffes 
én gang årligt. 

3.12 Vilkår vedrørende tilsyn og egenkontrol 

48. Ved tilsyn skal kommunen have adgang til relevant dokumentation for overholdelse 
af vilkårene. 

3.13 Opmærksomhedspunkter 
Husdyrholdet må ikke udvides eller ændres produktions-, drifts-, bygnings- eller anlægs-
mæssigt i forhold til det godkendte uden tilsynsmyndighedens forudgående vurdering af, 
om udvidelsen eller ændringen kræver tilladelse. jævnfør § 16b stk. 2 i husdyrbrugloven. 
 
Miljøtilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor en frist på 6 år efter meddelel-
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. 
 
Eventuelle tilladelser og godkendelser efter andre lovgivninger skal indhentes særskilt, her-
under nedrivningstilladelse til nogle af de eksisterende bygninger. 
 
Det ansøgte kræver bl.a. byggetilladelse i henhold til byggelovens3 § 16. Ansøgning om 
byggetilladelse sker via www.bygogmiljoe.dk. I den forbindelse behandles eventuel tinglys-
ning 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 overfladevand 
samt fra arealer, hvor der er benyttet kunststofmaterialer fx på ridebaner. Ansøgningen skal 
ske via www.bygogmiljoe.dk. 
 

                                                
3 Bekendtgørelse af byggeloven, LBK nr. 1178 af 23/09/2016 

http://www.bygogmiljoe.dk/
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Inden der etableres vaskepladser til såvel dyr som materiel, skal der ligeledes indhentes 
særskilt tilladelse inden etableringen. Ansøgningen sendes til Teknik og Miljø, tom@ru-
dersdal.dk. 
 
4. Plangrundlag/beliggenhed 
Landbrugsejendommen Bakkegården, Gammel Holtevej 139, er beliggende i landzone, in-
den for skovbyggelinje på et smalt areal mod Gammel Holtevej og delvist inden for Natur- 
og Miljøklagenævnets afgørelse af 25. maj 2016 om fredning af Søllerød Naturpark. Derud-
over er ejendommen omfattet af Lokalplan 257 for et større landområde omkring Sandbjerg 
landsby. 
 
Ejendommen ligger i det småbakkede landskab syd for Gøngehusvej med østskel mod 
Gammel Holtevej og ca. 500 meter fra Rude Skov, som er registreret som Natura 2000-ha-
bitatområde. 
 
I Kommuneplan 2021 ligger ejendommen i værdifuldt landskab og i Fingerplan 2019 i indre 
grøn kile. I kommuneplanen ligger ejendommen i rammeområde Hø.L2, der fastlægger om-
rådets anvendelse til større rekreativt område, jordbrugsområde og naturområde. 
 
Ejendommen har et samlet matrikelareal på 75.891 m2 og er bebygget med et stuehus og 
tre oprindelige stald- og driftslænger omkring en gårdsplads samt en række større og min-
dre driftsbygninger, der indgår i eksisterende hestepension. 
 
I 2008 blev der meddelt landzonetilladelse til etablering af hestepension med indretning af 
hestebokse i eksisterende fritliggende ladebygning på 270 m2, opførelse af læskur på 15 
m² og opstilling af container til mødding. Syd for ladebygningen/staldbygningen er der en 
ridebane på 20 x 60 meter. 
 
Kommuneplanens retningslinjer for landbrugsejendomme fastlægger, 

• at hestehold, der ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for en landbrugsejendom, 
skal søges indrettet i eksisterende bebyggelse, 

• at der ved placering af fritliggende læskure skal tages hensyn til stedets topografi 
og mulighed for visuelt at ligge i ly af eksisterende beplantning, 

• at der ved opførelse af ridehaller, staldbygninger og lignende skal ske en underord-
ning i forhold til det omkringliggende landskab, terræn, eksisterende bebyggelse, 
eksisterende beplantning og naboer og at der ikke må isættes glaspartier eller an-
det materiale, der kan medføre dominerende lyspåvirkning på omgivelserne, herun-
der rytterlys i tag, 

• at læskure og tilknyttede faciliteter skal fjernes ved ophør af heste- og dyrehold, 
• at permanent oplag og parkering af hestetrailere m.m. skal ske i tilknytning til ejen-

dommens hovedbygninger og under hensyntagen til det omgivende landskab og 
miljø i øvrigt, og 

• at dyrehegn og hegning omkring hestefolde skal etableres som almindeligt land-
brugshegn med pæle i træ og tværgående glatte tråde. 

mailto:tom@rudersdal.dk
mailto:tom@rudersdal.dk
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Lokalplanen fastlægger i § 3.4, at supplerende erhvervsaktiviteter på landbrugsejen-
domme, bl.a. salgs- og træningscentre, skal behandles efter planlovens landzonebestem-
melser. Det samme skal behovet for opførelse af ridehaller, fritliggende læskure og mindre 
staldbygninger, samt indretning af ubebyggede arealer til folde, ridebaner med mere til så-
danne supplerende erhvervsaktiviteter. 
 
Forvaltningens vurdering 
Det er forvaltningens vurdering, at en anvendelse af landbrugsejendommen Bakkegården 
til hestepension til brug for trænings- og rehabiliteringscenter for udsatte børn og unge kan 
imødekommes på nogle vilkår i forhold til den ansøgte bebyggelse. 
 
Anvendelsen til hestepension til brug for trænings- og rehabiliteringscenter med nybyggeri 
vurderes ikke at ville påvirke Natura 2000-habitatområdet. Dels er der tale om en afstand til 
habitatområdet på ca. 500 meter, og dels vurderes den ansøgte anvendelse ikke at med-
føre en ekstra belastning af området i forhold til miljø, trafik, støjgener og lignende. 
 
5. Miljøtilladelsens forudsætninger - Beskrivelse og vurde-
ring af det ansøgte 
Dette afsnit danner grundlag for de vilkår, som stilles i tilladelsen. Vurderingerne skal be-
lyse konsekvenserne af driften på ejendommen, og om de virkemidler til forebyggelse og 
begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgningen er tilstrækkelige. 
 
5.1 Beskrivelse af det ansøgte 
Ansøgers beskrivelse 
Ejer ønsker at etablere et hestehold bestående hovedsageligt af egne terapiheste. 
 
Der ansøges om miljøtilladelse efter §16b og landzonetilladelse til et hestehold bestående 
af 25-30 heste i blandet størrelser. 
 
Der er en eksisterende hestestald med 10 hestebokse, samt faciliteter til maskiner og foder 
mv. samt en 20 m * 60 m ridebane. 
 
Der ansøges om et samlet produktionsareal på 423 m2 til heste på dybstrøelse. 
 
I forbindelse med denne ansøgning ønskes der opført og ændret følgende på ejendom-
men: 
• En ny hestestald med 13 hestebokse og et samlet produktionsareal på 208 m2 
• En ny containerplads 3 m x 8 m – samt opsamlingsbeholder 
• En ny ridehal på 22 m x 42 m 
• 2 stk. læskure á 35 m2 
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Produktionsarealet, som skal vurderes i forhold til husdyrbrugloven, går fra et nuværende 
areal på 145 m2 til 423 m2. 
 
Ejendommen har 7,5 ha og har landbrugspligt, og er beliggende i landzone. 

Rudersdal Kommunes vurdering 
Det er kommunens vurdering, at en anvendelse af landbrugsejendommen Bakkegården, til 
hestepension for terapiheste, er i overensstemmelse med de planmæssige bestemmelser. 
Ejendommen har i mange år været anvendt til hestepension for omkring 10 heste, og fort-
sat anvendelse af ejendommen til hestepension vurderes ikke at medføre væsentlige miljø-
gener i omgivelserne. 
 
Der er tale om en anvendelse, der naturligt hører hjemme på en landbrugsejendom. Det er 
endvidere positivt, at den ansøgte ridehal og hestestald, af hensyn til ejendommens belig-
genhed i et værdifuldt landskab, placeres i tilknytning til og i princippet på linje med ejen-
dommens eksisterende gårdbebyggelse og med et materialevalg, der falder naturligt ind i 
landskabet. 
 
Det samlede bygningskompleks, der skal anvendes til opstaldning af heste og terapifunkti-
oner, ligger skjult bag levende hegn mod naboejendommen mod vest. Afstanden mod øst 
til stuehus med stald- og driftsbygninger er ca. 30 meter og til Gammel Holtevej ca. 85 me-
ter. Ridehallen placeres ca. 1,0 meter lavere i terrænet end eksisterende og ny staldbyg-
ning. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at ridehal med staldbygninger ikke 
vil virke dominerende i landskabet set fra naboejendomme og Gammel Holtevej. 
 
Ridehallens mål, både i forhold til grundplan og højde, skal give mulighed for, at der kan fo-
regå ridning for flere udsatte børn og unge ad gangen. Der skal være rum omkring den en-
kelte, som kan være sårbar over for forstyrrelser. Det er forvaltningens vurdering, at ride-
hallens mål er velegnet til træning for det ønskede antal heste og for den ansøgte anven-
delse. 
 
Der stilles vilkår om placering og størrelse af stald, ridehal og løsdriftsstalde. 
 
5.2 Generelt om tilladelsen 
Denne miljøtilladelse omfatter husdyranlægget (stalde, løsdriftsstalde, ridehal og gødnings-
containerplads m.m.) på Bakkegården, Gammel Holtevej 139, 2970 Hørsholm. 
 
For at sikre, at tilladelsens vilkår er tilgængelige for de ansatte, stilles der vilkår om, at tilla-
delsen skal foreligge på ejendommen. 
 
Da tilladelsen følger ejendommens adresse, gælder vilkårene fortsat ved eventuelt ejer-
skifte, og der stilles vilkår om at oplyse om dette. 
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5.3 Staldanlæg  

Ansøgers beskrivelse 
Der er på nuværende tidspunkt 145 m2 produktionsareal på gården. Heraf 130 m2 i den ek-
sisterende stald og 15 m2 i eksisterende løsdriftsstald. 
 
Ejer ønsker at etablere yderligere en stald på i alt 420 m2 med et produktionsareal på 208 
m2 samt to løsdriftsstalde med et samlet produktionsareal på 70 m2. se bilag 1-3. Løsdrifts-
staldene placeres ca. 100 meter syd for den eksisterende staldbygning. Den ene løsdrifts-
stald ligger skjult bag levende hegn mod naboejendommen mod vest og den anden løs-
driftsstald ligger skjult bag levende hegn mod Gammel Holtevej mod øst. 

Rudersdal kommunes vurdering 
Planmæssigt er det kommunens vurdering, at den ansøgte ridehal og hestestald, af hensyn 
til ejendommens beliggenhed i et værdifuldt landskab, placeres i tilknytning til og i princip-
pet på linje med ejendommens eksisterende gårdbebyggelse og med et materialevalg, der 
falder naturligt ind i landskabet. Samt at løsdriftsstalde placeres i læ af beplantning. Situati-
onsplan for ejendommen med eksisterende og ansøgt bebyggelse fremgår af bilag 1. 
 
Rudersdal Kommune kan på den baggrund godkende det ansøgte, og der stilles vilkår om 
placering og størrelse af stald og løsdriftsstaldestaldene. 
 
5.4 Produktionsareal 

Produktionens miljøpåvirkning med ammoniak og lugt afhænger af staldanlæggets stør-
relse opgjort som produktionsarealet, af dyrearter/typer, af anvendte staldsystemer, af 
overfladearealet af husdyrgødningslagre samt anvendte teknologier i stalde og lagre. 

Udgangspunktet for vurderingen (nudrift og 8-årsdrift) er det hidtil anvendte produktions-
areal til den hidtil tilladte produktion i de eksisterende stalde ud fra oplysningerne om pro-
duktionsareal i nuværende drift og de hidtil anvendte husdyrgødningslagres overfladeareal. 
Der er indenfor de seneste 8 år ikke foretaget udvidelser af hverken staldanlægget og der-
med produktionsarealet eller af husdyrgødningslagre, hvorfor nudrift og 8 års drift er ens. 

Rudersdal Kommunes vurdering 

Der er ansøgt om tilladelse til etablering af et samlet produktionsareal på 423 m2 mod det 
nuværende produktionsareal på 145 m2. Produktionsarealet fordeles på to stalde på i alt 
338 m2 og tre løsdriftsstalde på i alt 85 m2. 
 
Stalde skal som udgangspunkt have fast bund med afløb til en opsamlingsbeholder. Løs-
drifsstalde til heste behøver dog ikke at have fast bund, hvis der til stadighed er dybstrø-
else til at opfange væske, og dybstrøelsen behandles som beskrevet i Landbrugets Bygge-
blad om løsdriftsstalde. Der stilles vilkår herom. 
 
Af miljøtegning af 29. september 2021 fremgår det, at den nye stald ønskes anlagt i forlæn-
gelse af den eksisterende stald, se bilag 1. 
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Der stilles vilkår om, at der skal indhentes særskilt tilladelse til håndtering af vand fra area-
ler, hvor der er anvendt kunststofmaterialer. 

Det er størrelsen af produktionsarealet samt dyre- og gulvtype, der er afgørende for pro-
duktionens miljømæssige belastning, derfor stilles der vilkår om, at det ansøgte produkti-
onsareal, gulv- og dyretype skal overholdes. 
 
5.5 Lokalisering – afstandskrav 

Ansøgers beskrivelse 
Ejer af Bakkegården har ansøgt om tilladelse til at opføre to løsdriftsstalde tættere på na-
boskel og skel til offentlig vej end afstandskravet på henholdsvis 30 meter til naboskel og 
15 meter til offentlig vej, jf. husdyrbrugloven § 8, stk.1. nr. 7. 
 
Placering af løsdriftsstaldene fremgår af bilag 1. 
 
Øvrige afstandskrav i husdyrbruglovens § 6 og § 8 er overholdt. 

Rudersdal Kommunes vurdering 
Kommunen vurderer ikke at placering af de nye løsdriftsstalde vil medføre miljømæssige 
gener i forhold til de omkringboende naboer, og har på derfor på en række vilkår meddelt 
dispensation fra husdyrbruglovens afstandskrav, jf. § 9, stk. 3. 

 
5.6 Husdyrgødning 

Ansøgers beskrivelse 

Ved den maksimale drift vil der være plads til 30 heste på ejendommen. Der er forudsæt-
ninger og muligheder for en større eller anden sammensætning af dyreholdet. 
 
Gødningsproduktionen forventes at være som angivet i nedenstående tabel beregnet ud 
fra, at dyrene er på stald hele året. 
 

Staldsystem Antal årsdyr Vægtklasser Dybstrøelse 
Ton pr. dyr 

Dybstrøelse i 
tons 

Dybstrøelse 30  Fra 500-700 kg 5,13 154 
I alt    154 

*Gødningsberegning er med alle heste på stald hele året – dvs. worst case. 
 
Hestene er opstaldet på et dybstrøelsessystem, med daglig fjernelse af hestepærer. Antal-
let af dyr er bestemt af produktionsarealet, nedenstående gødningsberegning er ud fra en 
forventet maks. produktion.  
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Der ønskes etableret en ny containerplads på ca. 3 m * 8 m med afløb til opsamlingsbehol-
der. Møddingscontaineren har en kapacitet på ca. 24 m3. Hermed er der en opbevaringska-
pacitet til ca. 1 måned. 
 
Reelt forventes opbevaringskapaciteten at være større, da volumen forventes at være væ-
sentlig mindre, da det ikke er planen at anvende halm, men træpiller eller lign. strøelse. 
Hermed fjernes der kun klatter, hvilket reducerer mængden af dybstrøelse væsentligt. 
 
Møddingscontaineren tømmes og afhentes af godkendt vognmand til kompost, der forven-
tes en aftale om fast afhentning hver 14. dag. 
 
Anvendelse af husdyrgødning indberettes årligt i gødningsregnskabet der indberettes til 
plantedirektoratet. Gødningsregnskabet gemmes i minimum 5 år. 
 

Rudersdal Kommunes vurdering 
Rudersdal Kommune vurderer, at kravet til opbevaringskapacitet er opfyldt, og at opbeva-
ring af gødningen på møddingspladsen lever op til kravene i lovgivningen. Der stilles vilkår 
om indretning af møddingspladsen. 
 
5.7 Ammoniak påvirkning af natur 

Rudersdal Kommune skal i forbindelse med denne tilladelse vurdere, om det ansøgte vil 
have en væsentlig påvirkning af naturen. Visse naturområder kan være følsomme overfor 
luftbåren ammoniak fra dyreholdet. Ammoniak kan medføre eutrofiering, som kan forringe 
områdernes naturmæssige værdi. I forbindelse med husdyrbrug vil der normalt ske en for-
dampning af ammoniak fra stalde og lagere. En stor del af den fordampede ammoniak fal-
der i kort afstand fra kilden, og kan derfor forringe kvaliteten af nærliggende naturområder. 

I miljøgodkendelsesordningen er der som udgangspunkt taget det nødvendige hensyn til 
de følsomme naturområder, idet ammoniakdepositionen fra husdyrbruget skal overholde 
beskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Der er 3 kategorier af natur, 
med hvert sit beskyttelsesniveau.  

Beskyttelsesniveau ved ammoniakfølsomme naturområder: 

De ammoniakfølsomme naturområder opdeles i kategori 1-natur, kategori 2-natur og kate-
gori 3-natur. Beskyttelsesniveauet for kategori 1-natur og kategori 2-natur omfatter en for-
budszone på 10 m, hvor der ikke må etableres, udvides eller foretages ændringer af stalde 
eller gødningsopbevaringsanlæg, samt krav til den tilladte totaldeposition. Beskyttelsesni-
veauet for kategori 3-natur kan efter en konkret vurdering være et krav om en maksimal 
merdeposition. 

Kategori 1-natur 

Ammoniakfølsomme naturtyper i Natura 2000-områder, hvor et enkelt husdyrbrug maksi-
malt må totalbelaste med 0,2-0,4-0,7 kg N/ha/år afhængigt af beliggenheden af andre 
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husdyrbrug i nærheden. 0,2 kg N/ha/år ved mere end 1 husdyrbrug, 0,4 kg N/ha/år ved 1 
husdyrbrug og 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug. 

Kategori 2-natur 

Nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-områder: højmo-
ser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha. Et husdyrbrug må 
totalbelaste med maksimalt 1,0 kg N/ha/år. 

Kategori 3-natur 

Anden ammoniakfølsom natur (moser samt mindre heder og overdrev) og ammoniakføl-
somme skove. Skovene kan være udpeget som naturmæssig værdifuld, tilgroet lysåben el-
ler gammel skovjordbund og skal være bevoksede med træer. Ved disse naturtyper med 
særlige regionale eller lokale beskyttelsesinteresser kan kommunen ud fra en konkret vur-
dering stille krav om en maksimal totalbelastning, hvis merdepositionen er over 1,0 kg 
N/ha/år. 

Rudersdal Kommunes vurdering 
Totaldepositionen er den ammoniakdeposition, som stammer fra husdyrbrugets stalde og 
lagre - både fra den eksisterende og den ansøgte drift. Merdepositionen er den ekstra am-
moniakdeposition, som det ansøgte forårsager. Beregningen i ansøgningen angiver dels 
merdepositionen fra ændring af produktionsarealet i forhold til nudriften og 8-årsdriften og 
dels totaldepositionen fra hele ejendommens produktionsareal. 

Ammoniakemissionen fra ejendommen er 272,7 kg N/år. I skemaet herunder er vist de 
nærmest liggende naturområder som beregningen er udført på. 

 

 
Figur 3. Udpegede naturpunkter 
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I det følgende har kommunen foretaget en vurdering af, om naturområderne i nærheden af 
staldanlæg og møddingsplads i det aktuelle projekt, kan blive påvirket væsentligt som følge 
af kvælstoffordampningen. 

Kategori 1-natur (ammoniakfølsomme habitatnaturtyper inden for Natura 2000-områ-
der) 

Det nærmeste Natura 2000-område er Rude Skov 525 m vest for ejendommen. Her ligger 
også det nærmeste område med Kategori 1 natur (bøg på morbund). Beregning af total-
ammoniakdepositionen viser 0 kg NH3-N, og det vurderes, at det ansøgte ikke vil påvirke 
områdets dyre- og planteliv. Kumulation med andre husdyrbrug er ikke relevant, 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 projek-
ter kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt. 

Kategori 2-natur (habitatnaturtyper uden for Natura 2000-områder) 

Kravet til maksimal totaldeposition til kategori 2-natur er på 1 kg N/ha/år. Det nærmeste Ka-
tegori 2 område er et moseområde, der ligger umiddelbart syd for ejendommen, og påvir-
kes med 0,1 kg NH3-N/ha/år. 

Kravet til totaldepositionen ligger dermed under husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens be-
skyttelses-niveau og kommunen vurderer derfor, at ændringen på husdyrbruget ikke inde-
bærer nogen risiko for en væsentlig negativ påvirkning af kategori 2-naturområder. 

Kategori 3-natur (§ 3 Heder, moser og overdrev og ammoniakfølsomme skove) 

Nærmeste kategori 3 natur er en skov, der ligger ca. 30 meter vest for den eksisterende 
stald. Der er beregnet en merdeposition på 0,6 kg N/ha/år til skoven. Der er udpeget tre an-
dre § 3-områder i nærheden, den beregnede merdeposition for disse områder ligger alle 
under 1,0 kg N/ha/år. Dermed er kravet om maksimal merdeposition på 1,0 kg N/ha/år 
overholdt. 

Samlet vurderer Rudersdal Kommune at ammoniakbelastning i forhold til naturområder er 
overholdt. Placering af naturområderne fremgår af bilag 3. 

Bilag IV arter 

I henhold til § 11 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale natur-
beskyttelsesområder 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 rasteområ-
der 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 to arter opført 
på habitatdirektivets bilag IV i Rude Skov indenfor en radius på 1,5 km vest for ejendom-
men. 

Ifølge Miljøportalens naturdata har der været observeret spidssnudet frø i Ager Sø ca. 800 
m vest for Bakkegården og i en anden sø i Rude Skov ca. 1,4 km vest for ejendommen 
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samt Grøn buxbaumia, der er et sjældent mos i Danmark, som vokser på åben morbund og 
frønnet træ i skove. Denne mos er fundet i Rude Skov ca. 1,5 km vest fra ejendommen 

 
Ammoniakdepositionen fra det ønskede projekt vil være 0,0 kg N/ha/år, og det vurderes 
ikke, at det vil ændre på søernes eller skovens tilstand, og at der dermed vil ske skade på 
de to bilag IV arter. 

Det ansøgte giver ikke anledning til direkte påvirkning af søerne i form af forurening eller 
overskygning, som vil påvirke levestedet for spidssnudet frø. Det vurderes, at potentielle 
yngle- og rasteområder omkring vandhuller for spidssnudet frø ikke isoleres ved det an-
søgte projekt. 

Rudersdal Kommune vurderer, at yngle- og rasteområder for bilag IV-arter ikke vil blive be-
skadiget eller ødelagt som følge af den ansøgte udvidelse. 
 
5.8 Lugt 
Lugtgener stammer generelt fra opbevaring af husdyrgødning i stalde og på møddingsplad-
ser samt fra transport og udspredning af husdyrgødning. 
 
Ved etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug skal geneniveauet for lugt overhol-
des i forhold til tre kategorier af omkringboende i byzone, i samlet bebyggelse og for enkelt-
bolig i det åbne land, som ikke har landbrugspligt og ikke ejes af ansøger. Dette er for at 
sikre, at der ikke opstår væsentlige gener for husdyrbrugets naboer. 
 
Lugten fra staldene er i ansøgningen for hver af de tre kategorier beregnet til: 
 

Bakkegården,  
Gammel Holtevej 139 

spidssnudet frø 

Grøn buxbaumia 



Side 23 af 37 

  

  

Områdetype Beregnet geneafstand 
(korrigeret) 

Vægtet gennem-
snitsafstand 

Nærmeste nabobeboelse uden 
landbrugspligt 
Månedalen 3, 2970 Hørsholm 
Gøngehusvej 269, 2970 Hørsholm 

 
 
16,2 m 
16,2 

 
 
298,2 m 
317,5 m 

Samlet bebyggelse 
Gøngehusvej 269, 2970 Hørsholm 

 
28,9 m 

 
316,4 m 

Byzone Holte By, Søllerød 51,3 m 299,2 m 
 
Hvis gennemsnitsafstanden er kortere end geneafstanden, vurderes der at være en væ-
sentlig virkning på miljøet. Lugtgeneafstanden beregnes ud fra den lugt, der udledes fra 
husdyrbrugets produktionsarealer, dvs. stalde m.v. De måles fra staldmidten på hver stald-
bygning og vægtes, hvis der er flere staldbygninger. 
 
Desuden skal der tages højde for en eventuel kumulation fra andre husdyrbrug. 
 
Beregningen viser, at alle genekriterierne er overholdt. Der er ikke andre husdyrbrug i en 
afstand af 100 meter fra Gammel Holtevej 139, og der er derfor ikke indregnet påvirkning 
fra andre husdyrbrug og geneafstanden skal ikke forøges. 
 
Der er ikke truffet særlige foranstaltninger til begrænsning af lugtgenerne fra anlægget, ud 
over hvad der ligger i den daglige drift. Der er naturlig ventilation fra anlæggene. 
 
Rudersdal Kommunes vurdering 
For alle husdyrbrug gælder, at lugtemissionen kan begrænses ved at opretholde en god 
staldhygiejne, så dannelse af lugtende stoffer minimeres. Der er derfor sat vilkår om rengø-
ring af staldanlæggene for at sikre, at lugtemissionen begrænses mest muligt. 
 
Det er, ud fra de beregnede geneafstande og de stillede vilkår, Rudersdal Kommunes vur-
dering, at der ikke er risiko for væsentlige lugtgener i forhold til de omboende. 
 
5.9 Jord, grundvand, overfladevand (Opbevaring af spildevand fra husdyrholdet.) 

Spildevand fra staldanlægget fra vaskefaciliteter o.lign føres til lukket beholder. Spilde-
vand/regnvand fra containerpladsen skal ligeledes opbevares i lukket beholder. 

Produktion af spildevand pr. år 
 Vaskevand fra stalde Container plads 24 m2 
Vurdering 30 m3/år / 
0,7 m3/m2 / 17 m3/år 

Det er vurderet, at en opsamlingsbeholder på ca. 20 m3 vil være tilstrækkelig til projektet, 
det svarer til at opsamlingsbeholderen skal tømmes 2-3 gange om året. 
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Projektet projekteres af autoriseret kloakmester, og vil blive anmeldt i forbindelse med byg-
gesagen. 

Spildevandet kan anvendes på egne arealer hele året – dog ikke på vandlidende eller fros-
sen jord. Alternativ kan det afhentes af godkendt vognmand. 

Rudersdal Kommunes vurdering 
I henhold til de generelle bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen skal al afløbs-
vand fra stalde herunder vaskevand ledes til gyllebeholder/opsamlingstank. Det samme 
gælder spildevand fra vask af maskiner og redskaber, hvorfra der kan forekomme gød-
ningsrester og afløb fra møddingspladser. 
 
For at undgå forurening af jord og grundvand stilles der vilkår om, at vask af heste og ma-
skiner skal foregå på en støbt plads med opsamling af vaskevandet, så det kan bortskaffes 
som restvand i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

Der stilles vilkår om, at vand fra vask af heste fx i vandspiltov, skal ledes til en opsamlings-
beholder, så det kan bortskaffes som restvand på afgrøder i henhold til husdyrgødningsbe-
kendtgørelsen. 

Der bliver stillet vilkår om håndtering af spildevand fra stalde og containerplads for gød-
ningscontainer. 
 
Der stilles ligeledes vilkår til håndtering og opbevaring af farlige stoffer og affaldshåndte-
ring. 
 
5.10 Støjkilder og rystelser 
Ansøgers beskrivelse 
Generelt forventes støjen fra anlægget at være mindre end miljøstyrelsens angivelser (55 
dag/ 45 aften / 40 nat dbA). 
 

Støjkilder Efter 
Dyreholdet  Der er daglig drift på ejendommen med dyr og maskiner. Hovedparten af 

aktiviteten er hovedsageligt fra kl 8 til kl. 17 alle dage. 
 

Transporter 
til og fra ejen-
dommen 

Transporterne kommer normalt i dagtimerne og forventes ikke at 
give anledning til støjgener.  
Se beskrivelsen under transport. 
 

Interne ma-
skiner, traktor 
o.lign. 

Der er en daglig drift med maskiner til fodring og daglig vedligehold 
Fra kl 7 – 18.  
 

 
Rudersdal Kommunes vurdering 
Rudersdal Kommune vurderer ikke, at der vil være aktiviteter, der vil medføre væsentlige 
støjgener. 
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I forhold til boliger i landzone stilles der vilkår om overholdelse af støjgrænser for ”Blandet 
bolig og erhverv”, og i forhold til byzoneområder stilles der krav om overholdelse af støj-
grænser for ”Boligområder for åben og lav boligbebyggelse”, jf. Miljøstyrelsens vejledning 
(5/1984) om Ekstern støj fra virksomheder. 
 
Hvis Rudersdal Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj og rystelser er velbegrun-
dede, 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 støjgrænserne. 
 
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. 
 
5.11 Støv, skadedyr og fluer 
Ansøgers beskrivelse 
Der forventes ingen væsentlige støv- eller støjgener fra det ansøgte projekt. Der forebyg-
ges for skadedyr og fluer, i stedet for bekæmpelse. 
 
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 der er 
nødvendigt. 
 
Hvis der opstår problemer med rotter, vil disse blive bekæmpet med det samme. Der an-
vendes autoriserede kasser med rottegift, til bekæmpelse af rotter. 
 
Rudersdal Kommunes vurdering  
En væsentlig kilde til eventuelle støvgener kan være håndtering af hø og halm, indlæsning 
af foder, og ridebaneaktiviteter. Disse forhold vurderes at være af begrænset karakter og 
varighed, og Rudersdal Kommune vurderer ikke, at husdyrbruget vil give anledning til støv-
påvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende. 
 
Der stilles dog vilkår om, at der ikke må opstå væsentlige støvgener for de omkringboende. 
 
Stalde med dyr på dybstrøelse kan give vækstbetingelser for fluer. Det skal søges at mini-
mere gener fra fluer og skadedyr, hvilket fastholdes gennem vilkår 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. 
 
Konstateres der rotter på ejendommen, skal det straks meddelelse til kommunen, og be-
kæmpelse skal iværksættes. 
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5.12 Transport, til- og frakørsler 
Ansøgers beskrivelse 
Der forventes nedenstående antal af transporter til ejendommen under normal drift. 

 Ved den normale drift  
Foder/halm/strøelse/diverse Maks. 1 lastbil om måneden. 

 
Transport af dyr (hestetrailer – små 
lastbiler) til og fra ejendommen 

Ca. 3-4 transportbiler om måneden. 

Personbiler - til og fra ejendommen  
 

ca. 5-10 eksterne personbiler om dagen. 
 

Afhentning af gødningscontainer  2 lastbiler om måneden. 
 

 
Rudersdal Kommunes vurdering  
Det forventes ikke, at der ændres væsentligt på ejendommens til- og frakørselsforhold i for-
hold til nuværende drift, og det vurderes ikke, at en udvidelse af hestepensionen til 25-30 
heste og de beskrevne terapitilbud vil medføre øget trafikal belastning i området og dermed 
være til væsentlig gene. 
 
5.13 Lys 
Ansøgers beskrivelse 
Der vil ved den normale daglige drift ikke være arbejdsprojektør på ejendommen. 
 
Der er orienteringslys ved indgangene til stalden. Normalt er der ikke lys i staldene om nat-
ten – der vil evt. være en svag vågebelysning. 
 
Der ønskes etableret lys langs med indkørslen, samt omkring ridebanen. Lyset er i maks. 
højde af 1,2 m og vil pege nedad, for at undgå det bliver arbejdslys - men udelukkende ori-
enteringslys. 
 
Rudersdal Kommunes vurdering  
Rudersdal Kommune vurderer ikke, at der vil være gener fra lys i og omkring staldbygning, 
ridehal og løsdriftsstalde. 
 
Der stilles dog vilkår for belysning af stalde, driftsbygninger og den udendørsridebane, 
samt om at der ikke må være væsentlige lysgener for de omkringboende. 
 
5.14 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.) 
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• Forbrændingsegnet affald (papirssække, emballage etc) 
• Deponeringsegnet affald 
 
Forbrændingsegnet affald fra produktionen opbevares i container indtil afhentning af god-
kendt renovatør. 
 
Ikke forbrændingsegnet affald forefindes normalt ikke på ejendommen, men i tilfælde af så-
danne 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  
Rudersdal kommune vurderer, at den beskrevne affaldshåndtering på ejendommen er for-
svarligt. 
 
Kommunen skal dog gøre opmærksom på, at affald skal sorteres, opbevares og bortskaf-
fes i overensstemmelse med gældende lovgivning, 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 affald, skal der søges om fri-
tagelse fra afleveringspligten til Norfors I/S. Endvidere skal affaldsdannelsen generelt mini-
meres mest muligt. 
 
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 husdyrbru-
get, med mulighed for opsamling af eventuelt spild. 
 
Det vurderes i forbindelse med tilsyn, om opbevaring og bortskaffelse af affald sker i over-
ensstemmelse med Rudersdal Kommunes affaldsregulativ. Der stilles ikke vilkår til at sikre 
dette, da husdyrbruget som virksomhed i kommunen er forpligtet til at overholde de gæl-
dende retningslinjer i affaldsregulativet. 
 
Regulativet for erhvervsaffald kan findes på kommunens hjemmeside, hvor der også findes 
flere oplysninger om affald. 
 
5.15 Anvendelse af BAT – Bedste tilgængelige teknologi 
Rudersdal Kommunes vurdering  
Ammoniakemissionen fra husdyrbruget på 272,7 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 
ammoniak-emission, og heller krav om andre parametre med baggrund i BAT. 
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5.16 Samlet vurdering 
Rudersdal Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte, da husdyr-
bruget kan drives på ejendommen uden at medføre væsentlige gener. 

6 Offentlighed og klagevejledning 
6.1 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 15. oktober 2021 med en frist på 2 uger til 
at indsende bemærkninger. 
 
Der er i forbindelse med høringen ikke kommet bemærkninger til miljøtilladelsen. 
 
Udkast til afgørelsen blev sendt til nedenstående - hørringsberettigede: 

• Ansøger: Eva Nabi og Morten Christensen, Gammel Holtevej 139, 2970 Hørsholm  
• Ansøgers konsulent: Agrovi v. Mette Gold Frederiksen, Tuse Næs Vej 7, 4300 Hol-

bæk 
Berørte naboer: 

• Gøngehusvej 259-261 
• Gøngehusvej 267 
• Gøngehusvej 269 
• Gøngehusvej 275 
• Høje Sandbjergvej 4 

 
6.2 Offentliggørelse af miljøtilladelsen 
Rudersdal Kommune meddeler den 17. november 2021 § 16 b miljøtilladelse til etablering 
af hestepension for terapi heste på ejendommen Gammel Holtevej 139, 2970 Hørsholm. 
 
Miljøtilladelsen annonceres på Rudersdal Kommunes hjemmeside www.rudersdal.dk 

den 17. november 2021. 

 
Nedenstående er orienteret om miljøtilladelsen: 

 
• Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling rudersdal@dn.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  
• Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  
• Rådet for Grøn Omstilling, husdyr@ecocouncil.dk  
• Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  
• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

 

http://www.rudersdal.dk/
mailto:fr@friluftsraadet.dk
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6.3 Retsbeskyttelse  
Vilkårene i tilladelsen er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. husdyrbruglovens § 40. Det 
betyder, at tilsynsmyndigheden som udgangspunkt ikke kan stille nye krav til driften før der 
er forløbet 8 år med mindre:  

• der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 
• forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved 

tilladelsens meddelelse, 
• forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved tilladelsens medde-

lelse, 
• væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en bety-

delig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store 
omkostninger, 

• det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er 
påkrævet, at der anvendes andre teknikker. 

 
Kommunen kan efter 8 år ændre vilkårene i tilladelsen. Hvis husdyrbruget medfører væ-
sentlig forurening, der ikke kan nedbringes, kan Rudersdal Kommune nedlægge forbud 
mod fortsat drift. Husdyrbruget må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller drifts-
mæssigt, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af tilsynsmyndigheden, jævnfør § 16b 
stk. 2 i husdyrbrugloven. 
 
6.4 Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger efter offentlig-
gørelse, det vil sige, at eventuel klage skal være indsendt til Klageportalen senest den 15. 
december 2021. 
 
Klageberettigede er enhver der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række 
foreninger og organisationer, jf. lovens §§ 85-87. 
 
Miljøtilladelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside og på hjemmesiden Digital 
MiljøAdministration, dma.mst.dk. Du skal søge på adressen under offentliggørelser. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. 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 indgi-
vet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et 
gebyr. Gebyrsatsen er på 900 kr. for privatpersoner, mens virksomheder og organisationer 
skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Ge-
byret 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 Fødevarekla-
genævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

https://dma.mst.dk/
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Idet der opføres bygninger (faste læskure) uden tilknytning til hidtidig bebyggelse, har 
eventuel klage opsættende virkning, dvs. tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens ud-
løb 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 henhold til 
§ 90 i husdyrbrugloven inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse. 
 
Partshøring 
Ansøger har ret til at søge om aktindsigt i sagen samt til at udtale sig i henhold til forvalt-
ningsloven4 inden der træffes endelig afgørelse om tilladelsen. Rudersdal Kommune har 
sendt udkast til tilladelsen til udtalelse hos ansøger den 15. oktober 2021. 
 
  

                                                
4 Bekendtgørelse af forvaltningsloven nr. 433 af 22/04/2014 
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Bilag 
Bilag 1: Situationsplaner, plantegninger stald og ridehal samt ejendommens areal 

 
 

 
Miljøtegning - Oversigt over eksisterende og nye bygninger og containerplads på matr.nr. 
12a Sandbjerg By, Birkerød 
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Plantegning ny stald 



Side 33 af 37 

  

  

 
 
Plantegning facader og snit ridehus 
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Ejendommen har et samlet areal på 75.891 m2 og omfatter matr.nr. 1r og 12a Sandbjerg 
By, Birkerød. Bebyggelsen ligger på matr. nr. 12a Sandbjerg By, Birkerød. 
  



Side 35 af 37 

  

  

Bilag 2: Eksisterende stald og nye løsdriftsstalde 
 
Foto af eksisterende stald 

 
 
 
Eksempler på nye løsdriftsstalde/læskure 
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Bilag 3: Naturområder 
 

Kategori 1- og 2-natur 
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Kategori 3 natur – skov og mose 
 

 


