
 

 
Vidste du… 
 
	

… at Bukkerupgård, Bukkerupvej 67, har indsendt en 
ansøgning til Holbæk Kommune, med ønske om at udvide deres 
svinebesætning fra de nuværende 8.500 slagtesvin til 30.700 slag-
tesvin? Det betyder bl.a. at der skal opføres en ny stald og nye 
gyllebeholdere. 
 
Det er vi en gruppe beboere, der er nabo til Bukkerupgård, som er 
meget bekymret for. Vi mener, at det vil have en betydning for vo-
res livskvalitet og vores dagligdag – og her snakker vi ikke noget 
positivt. 
 
Af samme årsag har repræsentanter fra Soderup og Bukkerup holdt 
et bekymringsmøde som har betydet, at vi inviterer til vi et 
 
 

PROCES-MØDE 
Torsdag d. 12. maj kl. 19:00 – 21:00 

på Stestrup Skole 
 
 
Formålet med mødet er, at fortælle om processen i denne slags 
sager, hvor vi som borgere har mulighed for at komme med vores 
idéer og bemærkninger til sådan en udvidelse – for spørgsmålet er: 
hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke ønsker at blive nabo til en større 
svinebesærning? Du kan fortælle det til kommunen senest mandag 
den 23. maj 2016. 
 
Det værste du kan gøre er IKKE at gøre noget!  
 
Kommunen skal inddrage offentligheden så tidligt i sagsforløbet 
som muligt, og det er her du kommer ind i billedet, for hvis ikke DU 
gør noget, er der ingen der gør noget … det er sådan du skal tænke. 
 
Så hver en mail og hvert et brev til kommunen betyder noget – og 
det betyder også noget for dig, for hvis du har vist interesse for sa-
gen bliver du underrettet direkte af kommunen – ellers gør du ikke! 
 
 

* * * * * 
 

 



 

 
Se næste side 

Det kan du gøre 
 
 
Har du noget på hjertet, som du mener kommunen bør vide, så 
skriv 

en mail til landbrug@holb.dk eller 
et brev til Vækst og Bæredygtighed, Att. 

Landbrugsteamet, 0899 Kommuneservice, 4300 Holbæk 
 
Skriv om det, der bekymrer dig. Er det trafikken, lugten, indvirknin-
gen på naturen, din huspris, din livskvalitet, aftensmaden må spises 
indendøre selv i sommervejr, frygten for at havefesten spoleres, 
risikoen for at sidde på terrassen en sommeraften med venner i en 
konstant gyllelugt, eller….? - alt er gyldigt, for det er DIT liv det 
handler om.  
 

Holbæk Kommunen skal have din mail/brev 
senest den 23. maj 2016 

 
Når Holbæk Kommune har skrevet et udkast til afgørelse sendes det 
til landmanden, naboer og de borgere, der har vist interesse i sa-
gen. Man viser interesse i sagen ved at sende en mail eller brev til 
kommunen inden den 23. maj 2016. Kommunens udkast er i høring 
i 6 uger inden sagen færdigbehandles. 
 
På kommunens hjemmeside offentliggøres den endelige afgørelse, 
der efterfølgende kan påklages til Natur-og Miljøklagenævnet. Fris-
ten for at klage over afgørelsen er 4 uger. 
 
Hvis du er interesseret i at se selve ansøgningen, kan den findes på 
kommunens planhjemmeside www.planer.holbaek.dk – kig under 
menupunktet “Aktuelle afgørelser og tilladelser”. Scroll lidt ned og 
find ansøgningen med overskriften “Bukkerupgård, Bukkerupvej 67, 
4340 Tølløse”. Skulle det volde problemer, så skriv til 
dannie@rize.dk – så videresender jeg et link. Om et par dage vil du 
også kunne se yderligere på www.soderup.dk.  
 
Vi håber at se dig den torsdag d. 12. maj kl. 19:00 til mødet på 
Stestrup Skole. 
	
	

Velmødt! 
Vinnie (Soderup Bylav) og Dannie (Rosenvænget) 

4. maj 2016 


