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1. Stamoplysninger  
Virksomhedens placering Laugøvej 17 
Matrikel nr. 5 a Laugø By
Virksomhedens art Kvægproduktion  
Virksomhedens ejerforhold 
Ejendommen er ejet af 

Flemming Trojel
Laugøvej 17
3200 Helsinge

Hovedaktivitet Produktion af slagtekalve 
Væsentlige biaktiviteter 
CVR nr. 
CHR. .nr. 

13132704
10748

Listebetegnelse 
(hovedaktivitet) 

Virksomheden er omfattet af § 
10 i Miljøministeriets Lov nr. 
1486 af 4. december 2009, om 
miljøgodkendelse m. v. af 
husdyrbrug. 

Offentliggjort 19.09.2014 – 15.10.2014 
Tilsynsmyndighed: Gribskov Kommune 

2. Offentlighedsfaser

I henhold til §56 i husdyrloven skal Gribskov Kommune give naboerne en skriftlig 
orientering inden der træffes afgørelse i sagen. Der har været foretaget en 3 ugers 
høring hos naboerne og øvrige interessenter i perioden 25.08.2014 – 15.09.2014.

3. Lovgrundlag

Ansøgning er behandlet, og tilladelsen er udarbejdet i henhold til:

• Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1486 af 04/12/2006 
(husdyrloven)

• Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 294 af 
31/03/2009

• Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 
nr. 915 af 27/06/2013 (husdyrgødningsbekendtgørelsen)

4. Meddelelse om tilladelse

På grund af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Gribskov Kommune hermed
tilladelse til etablering af produktion af slagtekalve og ammekøer med opdræt på 
nedenstående vilkår. Vilkårene har til hensigt at beskytte det omgivende miljø, så 
projektet kan gennemføres ude væsentlige påvirkninger på miljøet og uden 
væsentlige gener for naboer.

Landbrugsdriften på ejendommen må ikke etableres, udvides eller ændres 
bygningsmæssigt eller driftsmæssigt før dette er godkendt af tilsynsmyndigheden, jf. 
husdyrloven.   

Tilladelsen er meddelt i medfør af §10 i husdyrloven.  
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Tilladelsen gælder kun for det ansøgte. 

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter den er meddelt. 
Herved forstås, at etableringen skal være gennemført. 

Tilladelsen kan udnyttes selv om der indgives klage, og medmindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det er en forudsætning at andre nødvendige 
tilladelser er indhentet. Det skal bemærkes, at Natur- og Miljøklagenævnet ved sin 
behandling kan ændre eller ophæve en tilladelse. Udnyttes en tilladelse, der er klaget 
over, sker det derfor for egen regning og risiko. 

Enhver ændring af husdyrbrugets besætning, stalde, udspredningsareal eller andre af 
tilladelsens forudsætninger skal indsendes til vurdering i kommunen, der træffer 
afgørelse om, hvor vidt ændringerne kan ske inden for rammerne af denne tilladelse.

5. Klagevejledning og offentliggørelsen

Denne tilladelse er meddelt i overensstemmelse med §10 i husdyrloven.

Kommunens afgørelse om tilladelse annonceres den 19.09.2014 på kommunens 
hjemmeside www.gribskov.dk samt efterfølgende i lokalavisen Ugeposten. Afgørelsen 
der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrloven, kan påklages til Natur- og 
Miljøklagenævnet indenfor 4 uger efter afgørelsens annoncering. Klagegebyr kan ses 
på www.nmkn.dk. En eventuel klage over denne afgørelse har ikke opsættende 
virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. §81 stk. 1 i 
husdyrloven. Natur- og Miljøklagenævnet kan ved sin behandling stadfæste, ændre 
eller ophæve tilladelsen. Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, 
væsentlig interesse i sagen d.v.s. naboer og klageberettigede personer, organisationer
og myndigheder.

En eventuel klage skal være skriftlig og stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, 
Rentemestervej 8, 2400 København NV. Klagen skal indsendes til Gribskov Kommune, 
Rådhusvej 3, 3200 Helsinge eller pr. mail til tms@gribskov.dk, som videresender 
klagen med sagens akter.
Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. Husdyrlovens § 90. En 
eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. Såfremt 
afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Kopi sendt til:

Ejer og rådgiver
• Flemming Trojel, Laugøvej 17, 3200 Helsinge
• Agrovi I/S v/ Niels Mellerup, Industrivænget 22, 3400 Hillerød 

Naboer (høring)
• Husstanden Laugøvej 20, 3200 Helsinge
• Husstanden Laugø Gade 6, 3200 Helsinge
• Husstanden Laugø Gade 4, 3200 Helsinge
• Jeanne Rasmussen, Laugø Gade 2, 3200 Helsinge
• Husstanden Laugø Byvej 5, 3200 Helsinge
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• Astrid Margrethe Olsen, Laugø Byvej 7, 3200 Helsinge
• Husstanden Kurrebrovej 7, 3200 Helsinge
• Husstanden Laugøvej 11, 3200 Helsinge
• Aage Birch Pedersen, Birkehøjvej 20, 3200 Helsinge 
• Husstanden Havretoften 3, 3200 Helsinge
• Husstanden Havretoften 6, 3200 Helsinge
• Husstanden Guldmosevej 5, 3200 Helsinge
• Husstanden Guldmosevej 4, 3200 Helsinge
• Husstanden Guldmosevej 6, 3200 Helsinge

Øvrige
• Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité – dngribskov-sager@dn.dk
• Det økologiske Råd - husdyr@ecocouncil.dk
• Dansk Ornitologisk Forening - natur@dof.dk
• DOF Nordsjælland – formand@dofnordsj.dk  
• Danmarks Sportsfiskerforbund – jacs@sportsfiskerforbundet.dk
• Friluftsrådet – fr@friluftsraadet.dk

6. Vilkår

Generelle 
• Ejendommen skal til enhver tid drives og leve op til gældende regler i love og 

bekendtgørelser - også selvom disse regler eventuelt bliver skærpede i forhold 
til denne tilladelse.

• Ejendommen og produktionen skal placeres, indrettes og drives i 
overensstemmelse med ansøgningen, den miljøtekniske beskrivelse og de 
fastsatte vilkår.

• Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på 
virksomheden. De vilkår der vedrører driften skal være kendt af de ansatte, der
er beskæftiget med den pågældende del af driften. Hvis der er udenlandsk 
arbejdskraft skal relevante vilkår oversættes til et sprog, de udenlandske 
medarbejder forstår.

• Tilladelsen bortfalder, såfremt denne ikke er udnyttet inden 2 år efter 
meddelelsen, eller hvis den ikke har været udnyttet 3 på hinanden følgende år. 

Dyrehold 
• Ejendommen tillades drevet med et dyrehold på 6 stk. ammekøer, 3 stk. kalve, 

3 stk. opdræt, 113 stk. tyrekalve og 226 stk. slagtekalve, svarende til i alt 
74,41 DE.

• Der må maksimalt udbringes husdyrgødning fra 74,41 DE på ansøgte areal.
• Håndtering og udbringning af husdyrgødning må ikke medføre gener.  
• Der skal til enhver tid, overfor tilsynsmyndigheden, kunne fremlægges 

gødningsregnskab og dokumentation for husdyrproduktionen. 

Stalde og anlæg
• Afledning af gylle til gyllebeholder skal ske via dykket indløb, således at 

flydelaget ikke brydes. Der er foreslået en konstruktion, hvor der omkring 
hylde/sliske etableres en lukket tragt der munder ud i et rør der føres ned til 40
cm over gyllebeholderens bund. Forhold skal bringes i orden inden udgangen af 
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2014. Kommunen skal dog forbeholde sig ret til, at kræve forhold ændret, 
såfremt den foreslået konstruktion ikke ses, at have den ønskede effekt med 
hensyn til beskyttelse af flydelag eller forhindring af ammoniakfordampning 
m.m. 

• Der skal opsættes tagrender, således at overfladevand fra omliggende arealer 
og tage ikke kan løbe ind på møddingsarealet. Tagrender skal være opsat inden 
udgangen af 2014.   

• I dybstrøelsesstald skal der strøes halm eller andet tørstof i mængder der sikre,
at dybstrøelsesmåtten altid er tør, og drives i overensstemmelse med 
Landbrugets Byggeblad for dybstrøelsesstalde - ”etablering af løsdriftsstalde 
uden fast bund til ammekøer, ungdyr m.v. på dybstrøelse”. 

• I læskuret skal der strøes halm eller andet tørstof i mængder der sikre, at de 
udskilte næringsstoffer optages i strøelsen. Læskuret skal karakteriseres som 
en primitiv bygning, d.v.s. som består af en relativ simpel bygningsmæssig 
konstruktion, er uisoleret, er relativt let at fjerne eller flytte, samt uden indlagt 
elektricitet og vand. Højden af læskur skal begrænses til det for formålet 
nødvendige. Læskuret må kun anvendes til dyrs midlertidige ophold og ikke til 
egentlig opstaldning, opbevaring af foder eller lignende. 

Støj
• Virksomhedens bidrag til det eksterne støjniveau målt i skel til nabobeboelse 

udenfor ejendommens område i det åbne land må på intet tidspunkt overstige 
grænseværdierne anført i nedenstående tabel:

Mandag-fredag
kl. 7-18 (8 t)

Lørdag 
kl. 7-14 (7 t)

Alle dage 
kl. 18-22 (1 t)

Lørdag
kl. 14-18 (4 t)

Søn- og helligdag
kl. 7-18 (8 t)

Alle dage
kl. 22-7 (½ t)

Alle dage
kl. 22-7

Maksimal værdi

55 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, 
korrigerede støjniveau i dB(A). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den 
pågældende periode. 

• Virksomheden skal, for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, 
hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

• Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid 
gældende støjberegningsvejledning og foretages i punkter som forinden aftales 
med tilsynsmyndigheden. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma. 

• Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes én gang 
årligt, med mindre den seneste kontrol viser at støjkravene ikke kan 
overholdes. 

Lugt
• Der skal opretholdes en god staldhygiejne. Bygninger, anlæg og omgivelser skal

renholdes, således at lugtgener begrænses mest muligt for de omkringboende. 
• Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der 

vurderes at være væsentlig større end der kan forventes i følge grundlaget for 
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miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og 
gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støv
• Virksomheden skal indrettes således, at der ikke opstår væsentlige støvgener 

for omkringliggende nabobeboelser m.m. 

Lys 
• Der må ikke opstå væsentlige lysgener for omkringboende eller set ud fra et 

landskabeligt hensyn.  

Affald og andre gener
• Virksomheden skal håndterer og bortskaffer affald i henhold til de kommunale 

regulativer. 
• Farligt affald skal opbevares indendørs eller under tag, og på tæt bund med 

opkant, og uden risiko for forurening af grund- og overfladevand.  
• Animalsk affald skal bortskaffes til godkendt destruktionsfirma.  
• Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning 

og foderrester m.v. 
• Opbevaring af foder skal ske på en måde, så der ikke opstår risiko for tilhold af 

skadedyr (rotter m.m.).
• Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse, som minimum 

er i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Statens 
Skadedyrslaboratorium. 

7. Beskrivelse af projektet

Agrovi har på vegne af ejer den 27.02.2014 fremsendt ansøgning om § 10 tilladelse til
produktion af slagtekalve og ammekøer med opdræt i eksisterende driftsbygninger. 
Ejendommen er overtaget i foråret 2014, og ejer vil flytte sin produktion af 
slagtekalve fra tidligere landbrugsejendom Laugøvej 1 til Laugøvej 17. Den tidligere 
ejer af ejendommen Laugøvej 17 havde i 1999 en produktion på 123 DE, og i 2013 
var der registreret 19 DE. Produktion og opstaldning af dyreholdet skal ske i de gamle
eksisterende staldbygninger, som har være anvendt i mange årtier. Der etableres ikke 
nyt staldanlæg eller andet nyt byggeri. Der er foretaget en vurdering af om det 
ansøgte kunne være omfattet af anmeldeordning for husdyrbrug – udvidelse af 
dyrehold i eksisterende stalde. Det viste sig dog ikke at være tilfældet 

Der er foretaget besvarelse af alle 10 spørgsmål om miljø, natur, landskab og 
naboforhold. Der er svaret ja til 8 spørgsmål. Til spørgsmål nr. 1 i skemaet er der 
svaret nej. Det oplyses, at der kun er 8 m fra staldbygning til beboelsen på 
ejendommen.  
Til spørgsmål nr. 2 i skemaet er der svaret nej til at anlæggene overholder afstand på 
mindst 300 m fra beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ligger i 
samlede bebyggelse i landzone, og som har en anden ejer end driftsherren.  
Kommunen skal ved vurdering af en ansøgning om etablering, udvidelse eller ændring
af et dyrehold sikre sig, at risikoen for forurening eller væsentlige gener for 
omgivelserne begrænses, hvis anlægget ligger mindre en 300 m fra ovennævnte 
områder. Gribskov Kommune vurderer, at de overnævnte forhold er af underordnet 
betydning, idet beboelsen på ejendommen har ligget det pågældende sted i årtier. 
Staldbygningen ligger ca. 95 m fra et stuehus, som er en del af en samlet bebyggelse.
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Idet der ikke etableres nyt staldanlæg i forhold til den samlede bebyggelse, vurderes 
det pågældende forhold ikke at have en væsentlig betydning. 
Med de anførte vilkår er der taget højde for at der ikke vil forekomme gener i form af 
støj, lugt, fluer m.m. for de omkringboende.    
Placering af ejendommen fremgår af situationsplan jf. bilag 1.

8. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Dyreholdet på ejendommen er over 15 DE og under 75 DE, og dermed omfattet af § 
10 i husdyrloven. Projektets mulige indvirkning på det omgivende miljø, landskab og 
naboforhold er foretaget på baggrund af en konkret vurdering, hvor hovedpunkterne 
er:

· Beskyttelse af eventuelle gener fra lugt, støv, støj og transporter.
· Sikring af korrekt affaldshåndtering.
· Beskyttelse af overfladevand og natur med dens bestand af vilde 

planter og dyr, samt deres levesteder.       
· Hensynet til de landskabelige værdier.
· Anvendelse af bedste tilgængelig teknik (BAT).

8.1 Landskabsvurdering

Den samlede bygningsmasse hørende til ejendommen Laugøvej 17, er beliggende i 
landzone i et område med landbrugsinteresser, der overordnet kan beskrives som et 
traditionelt landbrugslandskab med spredte gårde og opdyrkede landbrugsarealer.

Ejendommen er beliggende ca. 1,5 km nord for Helsinge bys afgrænsning mod det 
åbne land. Ca. 700 m syd for ejendommens bygningsmasse er der inden for 
kommuneplanperioden (2013-25) udlagt et fremtidigt byzone-areal, benævnt 
”Helsinge Nord”, der udgør ca. 645475.0 m² (64,5 Ha). Ca. 70 m syd-øst for 
ejendommen ses en mindre klynge huse, der udgør selve Laugø landsby. 

Ejendommen er placeret i et område med værdifulde kulturmiljøer, men er i øvrigt 
beliggende uden for diverse bygge- og beskyttelseslinier (sø-beskyttelseslinie, å-
beskyttelseslinie, skovbyggelinie, strandbeskyttelseslinie, kirkebyggelinie og 
fortidsmindebeskyttelseslinie).

Kommunens vurdering:
Da etableringen af slagtekalveproduktion og ammekøer med opdræt sker indenfor de 
eksisterende rammer, i en eksisterende driftbygning, vurderer kommunen, at selvom 
ejendommen er placeret i et område med værdifulde kulturmiljøer, hvor man som 
udgangspunkt ikke bør planlægge nybyggeri mv., så er der i nærværende tilfælde tale
om etablering af husdyrhold i allerede eksisterende driftbygninger, hvorfor denne 
udpegning ikke anses at være en hindring for det ansøgte. 

8.2 Lokalisering

Ejendommen er beliggende i landzonen og er en del af et mindre landsbysamfund i 
Laugø by. I følge Kommuneplan 2013-25 udgør Laugø ejerlav et forholdsvis 
uforstyrret landskab, hvor man kan se fra landsby til landsby. Fragmenter af 
udskiftningsdiger er bevaret omkring Laugø  landsby og vidner om tidligere tiders 
jordreformer. Ejerlavet er i særlig grad sårbart med hensyn til det visuelle indtryk af 
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hele dyrkningsfladen, der i dag fremstår som autentisk i middelalder- og 
udskiftningssammenhæng. Enhver ændring af arealanvendelsen vil forstyrre det 
sjældne helhedsindtryk. I særdeleshed vil vejomlægning forstyrre det klare indtryk af 
stjerneudskiftningen. Endvidere er selve landsbyen autentisk i sin grundplan, og 
ethvert anlæg vil her forstyrre helhedsindtrykket.    
Rammer for lokalplanlægning 1L.02 Laugø Landsby omfatter anvendelsen: 
Landsbyformål, herunder boliger og landbrug samt erhverv og aktiviteter, der kan 
indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne.  

Ejendommen er beliggende i en afstand af ca. 160 m til til den nærmeste 
nabobeboelse.

Nedenfor er angivet afstande fra staldbygning til anden bebyggelse mv.:

Til Afstand (m) Krav (m)
Ikke-almene 
vandforsynings-
anlæg

> 1 km 25

Almene 
vandforsynings-
anlæg 

> 700 m 50

Vandløb (herunder 
dræn*) og søer

ca. 300 til sø v. Laugø St. 15

Offentlig vej og 
privat fællesvej

 ca. 50 15

Levneds-
virksomhed

> 1.000 25

Beboelse på 
samme ejendom

ca. 8 15

Naboskel ca. 150 30
Nabobeboelse ca. 160 50
*Det er ejers ansvar, at ny anlæg placeres mere end 15 m fra dræn.  

Kommunens vurdering:
Projektet overholder, på nær beboelse på samme ejendom, afstandskravene i §6 i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen og §8 i husdyrloven. Ejendommens lokalisering er i 
overensstemmelse med gældende afstandskrav og vurderes ved overholdelse af 
meddelte vilkår for lugt, lys og støj ikke at medføre uacceptable gener for 
omkringboende.
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8.3 Produktion

Der søges om tilladelse til etablering af følgende husdyrhold:
Der etableres følgende dyrehold:
Dyreart Staldsystem Antal dyr Dyreenheder (DE)

Ammekøer (Angus) 
over 600 kg 

Dybstrøelse, kort 
ædeplads m/fast 
gulv

6 4,29

Kalve (Angus)
tung race (0-6 mdr.)

Dybstrøelse 
hele arealet

3 0,81

Opdræt (Angus)
tung race (6 mdr.- 
kælvning) 

Dybstrøelse, kort 
ædeplads med fast 
gulv 

3 1,50

Tyrekalve
tung race (6 mdr. - 
slagtning 440 kg. 

Spaltegulvbokse 113 11,32

Slagtekalve
tung race (6 mdr. - 
slagtning 440 kg)

Sengestald med 
spaltegulv (kanal 
linespil)

226 56.50

I alt 74,41

8.4 Staldanlæg

Staldanlæg er beliggende som den vestlige del af ejendommen. Her er det primært 
den sydvendte, den østvendte og en mindre del af den nordvendte stald der ønskes 
anvendt. 
Den sydvendte stald skal indrettes med slagtekalveproduktion (9-12 mdr.) der går i 
spaltebokse.
Den østvendte stald skal indrettes med tyrekalve (3-6 mdr.) og slagtekalvene (6-9 
mdr.) der går i sengebåse med spaltegulv.
En del af den nordvendte stald skal om vinteren indrettet med løsdrift i 
dybstrøelsesstald til ammekøer m. opdræt, som ellers går ude en stor del af året på 
græsfold med læskur. 

Kommunens vurdering: 
Med de anførte vilkår vurderes det, at forurening af overfladevand og grundvand fra 
stalde og læskur ikke vil finde sted.

8.5 Husdyrgødning og harmonikrav

På ejendommen er beliggende en eksisterende gyllebeholder på 795 m3. 
Den samlede kapacitet i gyllekanaler er oplyst til ca. 50 m3. Ligeledes er der en 
ajlebeholder på ca. 90 m3. 
Ejendommens møddingsplads er på 150 m3. Dybstrøelse fra løsdriftsstald lægges på 
møddingsplads inden udbringning. 

Den årlige flydende gylleproduktion er beregnet til 878 m3. Produktion af dybstrøelse 
er beregnet til 72 m3. Opbevaringskapaciteten for den flydende husdyrgødning er 
angivet til 10,5 måneder. Den anførte opbevaringskapacitet for den fast gødning er 
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angivet til mere end 12 måneder.   

Ejendommens udspredningsareal er oplyst til 48,5 ha og fremgår af bilag 2. Med det 
samlede dyrehold er der behov for et areal til udbringning af gødning på 43,77 ha, 
svarende til et husdyrtryk på 1,7 DE pr. ha. 

Kommunens vurdering:
Den eksisterende opbevaringskapacitet ses at være tilstrækkelig ifølge de udførte 
beregninger. 
Udbringning af husdyrgødningen formodes, at efterleve principperne i et godt 
landmandskab, således at dybstrøelse og gylle udbringes på de mest optimale 
tidspunkter, til mindst muligt gene for de omkringboende, samt med bedst mulig 
udnyttelse af næringsstofferne i gødningen.

8.6 Støj 
Støjgrænserne omfatter kun støj fra faste installationer f.eks. ventilationsanlæg, 
korntørringsanlæg m.m. Støj fra almindelig markarbejde er ikke omfattet af 
støjgrænserne. 

Kommunens vurdering:
Der er i tilladelsen stillet vilkår om overholdelse af fastlagte støjgrænser for at sikre 
nærmeste naboer mod støjgener. Det vurderes dog, at ejendommens faste tekniske 
installationer ikke vil medføre støj, som kan være til væsentligt gene for de 
omkringboende.  

8.7 Støv

Støvgener kan opstå ved håndtering af halm og foder, samt i forbindelse med 
markarbejde. 

Kommunens vurdering:
Da støv i forbindelse med disse aktiviteter kun vil forekomme i korte perioder 
vurderes det ikke at ville medføre væsentlig forøgelse af støvpåvirkning af 
omgivelserne. 

8.8 Transport

Transport fra offentlig vej til og fra ejendommen vil foregå via Laugøvej. Kørsel med 
traktor vil finde sted i forbindelse med markarbejde og transport af foder, halm m.v..  
Estimat over erhvervsrelateret tung trafik til- og fra ejendommen på årsbasis:

- levering af tilskudsfoder mv. fra foderstof ca. 3 gange 
- levering af andre materialer herunder brændstof ca. 12 gange
- transport af dyr ca. 24 gange 
- afhentning af døde dyr ca. 4 gange 

Estimat over erhvervsrelateret let trafik til- og fra ejendommen på årsbasis
- dyrlægebesøg ca. 6 gange
- blandet kørsel (mekaniker, rådgiver, offentlig kontrol, m.m.) ca. 16 gange
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Kommunens vurdering:
Det vurderes, at bedriftens til- og frakørselsforhold ikke er til væsentlig gene for 
omkringboende, hvorfor der ikke er behov for yderligere vilkår vedrørende transport.

8.9 Lugt

Staldanlæg forventes at være i drift hele året. Der er naturlig samt mekanisk 
ventilation, og dyrene går på dybstrøelse. 
Agrovi har foretaget en fiktiv beregning af lugtgeneafstanden i it.ansøgningssystemet 
- husdyrgodkendelse.dk. Beregningerne viser, at der ikke er lugtproblemer ved den 
ansøgte produktion. Den beregnede geneafstand til enkeltbolig er på 44,26 m, til 
samlet bebyggelse 78,68 m, og 139,96 m til eksisterende eller fremtidig byzone. 

Kommunens vurdering:
Geneafstanden er overholdt, og staldanlæg skulle hermed ikke give anledning til 
lugtgener for beboerne i sommerhusområdet. 

8.10 Ammoniak 

Inden fra 1000 meters afstand fra anlægget ligger ingen naturområder der er 
beskyttet af § 7 i husdyrloven.   

8.11 Beskyttelse af overfladevand og grundvand 

Overfladevand
Beskyttelse af vandområder mod nitratbelastning i forhold til overfladevand fokuserer 
på de oplande, der afvander til de mest sårbare Natura 2000- områder. Ved 
miljøvurderingen af tilladelser efter §10 i husdyrloven, skal oplande til mindre sårbare 
områder følge generelle regler uanset reduktionspotentiale. De skærpede harmonikrav
beregnes derfor kun i oplande i meget sårbare områder, d.v.s. nitratklasse II og III. 
Ejendommen har ingen udspredningsarealer, som ligger inden for nitratklasse II eller 
III, og ej heller i områder der er fosforfølsomme.

Kommunen vurderer: 
Der er særlige forhold, som kan begrunde en fravigelse af det generelle 
beskyttelsesniveau i forhold til udvaskning af kvælstof og fosfor. Med de stillede vilkår 
vurderer kommunen, at en evt. risiko for udvaskning af næringsstoffer ikke vil 
forekomme.   

Grundvand
Ejendommen har ingen udspredningsarealer, som ligger i områder der er 
nitratfølsomme i relation til grundvand, og dermed er der ingen konflikter mellem 
ejendommen og nitratfølsomme drikkevandsinteresser.

Kommunen vurderer: 
At de generelle regler for landbrugets behandling og opbevaring af gødning er 
tilstrækkelig til at tilgodese grundvandsinteresser.
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8.12 Natur

De eksisterende bygninger på ejendommen Laugøvej 17, der ønskes anvendt til det 
ansøgte formål, er overordnet beliggende mellem Helsinge by og det åbne land. 

Inden for 300 m fra ejendommens bygninger findes der ingen arealer med  
beskyttede naturtyper, jf. Naturbeskyttelseslovens §3. Inden for 1000 m bufferzonen 
er der lokaliseret følgende beskyttede naturtyper (eng, mose og sø):

• et kombineret eng- og moseareal beliggende ca. 840 m. nord for ejendommens 
bygninger.

• Laugø-renden, der har sit forløb som delvist åben og delvist lukket å, beliggende 
ca. 580 til 750 m. nord og nord-vest for ejendommens bygninger.

• to mindre søer/vandhuller beliggende hhv. ca. 310 og ca. 790 m. øst for 
ejendommens bygninger.

• en sø/vandhul beliggende ca. 680 m. øst-vest for ejendommens bygninger.
• tre søer/vandhuller beliggende hhv. 620, 840 og 940 m. syd for ejendommens 

bygninger. 
• fire mindre søer/vandhuller beliggende hhv. 725, 730, 735 og 920 m. sydvest for 

ejendommens bygninger.
• to søer/vandhuller beliggende hhv. 620 og 765 m. vest for ejendommens 

bygninger.
• to søer/vandhuller beliggende hhv. 435 og 680 m. nord-vest for ejendommens 

bygninger.

Foruden ovenstående registrering, er det undersøgt, om de aktuelle bygninger på 
ejendommen ligger helt eller delvis inden for, eller mindre end 300 m eller mindre end
1000 m fra bygningerne til følgende særligt beskyttede naturtyper, der er omfattet af 
husdyrlovens §7: 
1) Højmose. 
2) Lobeliesø. 
3) Hede større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og 
beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. 
4) Overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og 
beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder. 
5) Hede, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende inden for 
internationale naturbeskyttelsesområder. 
6) Overdrev, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og beliggende inden for 
internationale naturbeskyttelsesområder. 
7) Ammoniakfølsomme søer, herunder kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 
og brunvandede søer og vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 
og beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder."

Følgende kan oplyses om de 7 ovenfor nævnte punkter:
1) Ikke til stede
2) Ikke til stede
3) Udgår da der ikke forefindes hede eller overdrev
4) Udgår da der ikke forefindes hede eller overdrev.
5) Er ikke relevant idet der ikke forefindes Hede, som er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3, i nærheden af ejendommens bygninger.
6) Er ikke relevant idet der ikke forefindes overdrev, som er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3, i nærheden af ejendommens bygninger.
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7) Er ikke relevant idet der ikke forefindes ammoniakfølsomme søer, herunder kalkrige
søer og vandhuller med kransnålalger og brunvandede søer og vandhuller, som er 
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, i nærheden af ejendommens bygninger.

Kommunen vurderer:
At der ikke på matr. nr. 5a Laugø By findes natur, der kræver beskyttelse udover de 
almindeligt gældende regler for udbringning af husdyrgødning, idet ingen af de 
ovenfor nævnte beskyttede naturtyper forefindes på matr. nr. 5a.

Internationale naturbeskyttelsesområder /habitatvurdering
Inden et projekt kan godkendes skal der ifølge habitatbekendtgørelsen §7, stk. 1
foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre
projekter og planer kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Ved vurderingen
af, om et projekt kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt, skal der ses på den
eventuelle skade projektet kan have på området og dens bevaringsmålsætning jf.
Habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 2. Hvis skaden vurderes at kunne skade området,
kan der ikke meddeles godkendelse til det ansøgte. Hvis vurderingen derimod viser, at
projektet ikke kan skade området, kan der meddeles godkendelse til det ansøgte.

Ejendommens samlede bygningsmasse ligger i en afstand af ca. 4,5 km fra Natura 
2000 område 133, ”Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov" mod øst, ca. 4,4 km fra 
Natura 2000 område 135, "Tisvilde Hegn og Melby Overdrev" mod vest, samt ca. 5,1 
km fra Natura 2000 område 134, "Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose" mod syd-
vest.

Det vurderes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre
projekter og planer ikke vil påvirke et Natura 2000 område væsentligt.

Strengt beskyttede arter
Der er ikke kendskab til forekomst af Bilag IV-arter i området.

9. Anvendelse af bedste tilgængelige teknik(BAT)

BAT princippet er en forpligtigelse til at vælge den bedste tilgængelige teknologi, som 
set ud fra en helhedsvurdering, forebygger og begrænser virksomhedens forurening 
mest muligt. Ved vurderingen skal der først og fremmest lægges vægt på, hvad der 
kan opnås, i hvilket omfang det er påkrævet at anvende rensningsforanstaltninger, og 
om der er behov for yderligere foranstaltninger for at begrænse forureningen.

Kommunens vurdering: 
Ved krav til anvendelsen af BAT for husdyrbrug, der søger en tilladelse efter §10 i 
husdyrloven, er udgangspunktet, at den generelle regulering er tilstrækkelig, når der 
ikke er forhold, der taler for yderligere BAT tiltag. Det vil sige, at husdyrbruget 
overholder den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, som 
fastsætter minimumskrav til indretning af stald, krav til opbevaring af gødning, 
ensilage, spildevand, krav til indretning af afløb og til drift samt vedligeholdelse.
Det forudsættes, at den gældende lovgivning overholdes og eventuelle gener forsøges
imødekommet. Ligeledes forudsættes det, at der opretholdes en god hygiejne, et 
fornuftigt management og en løbende kontrol af vand- og energiforbrug, hvorfor det 
vurderes, at der ikke er behov for yderligere vilkår vedrørende BAT. 
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10. Samlet vurdering

Samlet set vurderer kommunen, at når §10 tilladelsens vilkår overholdes, har ansøger
truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved 
det ansøgte dyrehold. Det skønnes i den forbindelse, at husdyrbruget kan drives på 
stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til 
omgivelserne, og at drift af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse med gældende 
regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet. 
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Bilag 1: Situationsplan
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Bilag 2: Udbringningsarealer
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