
Kære	alle	bekymrede	borgere	i	Bukkerup	og	Soderup	

Miljøgodkendelsen er nu sendt i høring. Sidste frist for at afgive høringssvar er 9. au-
gust 2016. I skulle alle have fået en mail eller et brev fra Holbæk Kommune med admi-
nistrationens udkast til miljøgodkendelse af Knud Kjær Knudsens ansøgning om, at ud-
vide sin svinebestand til 30.500 slagtesvin. 

Hvis du ikke har fået den, så kan du ringe til Birgitte Wendelboe i Holbæk Kommune 
på telefon 7236 1375, og bede om at få den tilsendt. 

Vi opfordrer alle til at sende høringssvar til Holbæk Kommune. 

 

Her kan du læse mere om 

 

 

 

 
 

Ø Vi holdt borgermøde på Stestrup skole den 12. maj. Kommunens sagsbehandler var 
inviteret til mødet for at fortælle, hvordan Holbæk Kommune ville behandle ansøg-
ningen. Vi fik at vide, de Kommunen vil behandle den som en ren rutine sag med 
administrationen som beslutningstager.  

Ø Vi har dannet et koordineringsudvalg bestående af Dannie Rise og Vinnie Andersen 
fra Soderup og Inga Hansen fra Bukkerup, suppleret ind imellem af flere, også fra 
Tingerup. 

Ø I har sammen med 70 andre bekymrede naboer til Bukkerupgård fra Bukkerup, So-
derup og Tingerup (i alt 57 mails) skrevet indsigelser og bekymringsmail til kom-
munen inden den 23. maj.  

Ø Koordineringsudvalget søgte og fik foretræde for Holbæk Kommunes Klima- og 
Miljøudvalg den 31. maj. Kommunen indbød også ansøger Knud Kjær Knudsen, der 
mødte op forstærket med en konsulent. Vi fremlagde vores bekymringer og et ønske 
om, at politikerne i Klima- og Miljøudvalget og i Byrådet skulle træffe den endelige 
beslutning om godkendelsen og ikke bare overlade beslutningen til administratio-
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nen. Vi bad også om at fristen for høring blev forlænget eller udsat, så høringsfasen 
ikke ligger i industri og skoleferien, hvor mange er væk.	
 

 
Bliver det vores daglige trafikanter på Bukkerupvej, Aastrupvej, Sadelmagervej? 

 
Mødet handlede meget om det trafiktryk som også udvalget var enige i, vil blive en 
følge af en godkendelse hvor alt skal køres til og køres fra gården. På mødet blev det 
klart, at det biogas anlæg, som nævnes i Kjær Knudsens ansøgning, ikke kan forven-
tes at blive opført inden for næste 5-10 år. På mødet gik det også op for os, at udval-
gets medlemmer ikke kendte til vores/jeres indsigelser. Vi sendte dem derfor til ud-
valget.	

Ø 2 medlemmer af Klima- og miljøudvalget (Ole Hansen og Ole Brockdroff) indstil-
lede til Byrådet, at Byrådet påtog sig ansvaret for afgøre en så omfattende udvidelse 
af svineproduktion og produktionsanlæg.  

Ø Før byrådsmødet sendte vi vores/jeres indsigelser til medlemmerne af byrådet, da 
det gik for os, at Kommunens administration heller ikke havde orienteret byrådet om 
vores indsigelser selvom emnet var sat på dagsordenen. 

Ø Den 15. juni var vi mange fra Bukkerup, Soderup og Tingerup, der mødte op for at 
overvære byrådet drøfte om de skulle tage den endelige beslutning om Kjær Knud-  

 

sens ansøgning. Et flertal i byrådet ønskede ikke, at give byrådet 
denne mulighed. Dermed sagde de nej tak til både at tage en be-
slutning om et lokalsamfunds og kommunens udvikling og til at 
kende de sociale følger og økonomiske omkostninger en eventuel 

godkendelse af Kjær Knudsens ansøgning kan/vil få for os og for Holbæk Kom-
mune. Koordineringsudvalget stillede spørgsmål til beslutningen i byrådets spørge-
tid. 

Ø Alle fremmødte og vi i koordineringsudvalget var chokerede over resultatet og den 
måde byrådet debatterede på. Byrådets flertal afviste at behandle sagen politisk med 
stemmerne 11 mod 18, og der blev ikke tale om at forlænge fristen. Borgmesteren 
truede byrådsmedlemmerne med, at de kunne risikere et sagsanlæg og en erstatnings-
sag, hvis de – til sin tid – stemte ansøgningen ned imod administrationens indstilling.  

Ø På byrådsmødet inviterede vi politikerne til et borgermøde om vores bekymringer. Det 
har vi erstattet til en byvandring og kaffemøde i Bukkerup fordi kun 6 ud af de 31 by-
rådsmedlemmer tog imod vores invitation. Kun én af de 18, der stemte mod vores 
ønske om en politisk afgørelse i sagen, ønskede at deltage i mødet. Med kaffemødet 
ønsker vi en dialog med de interesserede politikere om muligheder og begrænsninger 
for tung og hyppig trafik gennem Bukkerups smalle og snoet vej. 

Ø Koordinationsudvalget var i juni måned flere gange i kontakt med Holbæk Kommune 
om risici for vandkvaliteten, hvis Bukkerupgård får lov til at producere 30.500 slag-
tesvin årligt. Kontakten førte til, at de indbød os til møde den 24. juni. Vi venter på 
referatet. Vi har bedt om, at referatet samtidig bliver et skriftlig svar på de spørgsmål 
vi har stillet om vandkvaliteten. 

 



 

 

Ø at så få politikere, her i blandt borgmesteren, ønsker at møde og være i dialog med 
borgere, der er engageret i og bekymret for udviklingen i deres lokalsamfund. Fler-
tallet i byrådet vælger både at fralægge sig ansvaret for beslutningen i denne sag og 
de fravælger viden om og dialog med os om vores bekymring for udviklingen. 

Ø at administrationens orientering af Klima- og Miljøudvalget og Byrådet om denne 
sag er så begrænset. Ansøgningen handler om at udvide en pæn stor svineproduktion 
med 250 %, opføre af en ny staldbygning på 4.000 m2, gylletanke m.m. og et øget 
trafiktryk med daglige kørsler af svin, foder, gylle m.m. i 40 tons lastbiler osv. Kan 
en sådan ansøgning bare behandles som almindelig udvidelse? 

	

 
	

I  

Kommunens udkast til Miljøgodkendelse 
kan I læse administrationens svar til vores 
indsigelser og bekymringer (fra side 79 og 
frem). Disse svar og svarene på byrådsmødet 

kan summeres op til følgende:  

Ø Store svineudvidelser efter §12 i landbrugsloven er rene ekspeditionssager i 
administrationen.  

Ø Det er overflødigt at behandle ansøgning og godkendelse politisk i byrådet, da 
alle regler altid per definition er overholdt, der er intet at vurdere. 

Ø Andre regler og love ((f. eks trafiksikkerhed, vandmiljø, sundhed, borgeres rets-
beskyttelse af privat ejendom) kan ikke anvendes til at sige nej til en udvidelse, 
fordi 

Ø Relevante regler og love er per definition allerede er indbygget i 
landbrugsloven og det elektroniske ansøger system med fornødne 
grænseværdier, afskæringskriterier …  og hvad de ellers kalder det. Der 
er altså ikke behov for ej heller mulighed for – uanset hvor meget man 
som byrådsmedlem må synes, at det er nødvendigt –at anlægge politisk 
vurdering eller helhedssyn. 

Ø Beboere der har valgt at bosætte sig i et område, der er udlagt til 
landbrug, har per definition ingen rettigheder og må finde sig i gener 
uanset hvor store udvidelser der laves af svinelandbrugene, når de kan 
godkendes i henhold til Husdyrsgodkendelsesloven.  

Ø Hver gård/ejendoms ansøgning skal behandles selvstændigt, og det er 
komplet ligegyldig og irrelevant at samme ansøger eller samme 
ejerkreds har fået domme og pålæg på andre af deres ejendomme for 
ikke at overholde love og regler for landbrug. Det skal der ikke tages 
hensyn til.  

I dette forløb er vi blevet stærkt overrasket over:  

	

Hvad	kan	I	og	vi	gøre	i	
høringsfasen	fra	28.	juni	
til	9.	august?	



Ø Hvis et flertal af byrådsmedlemmer måtte formaster sig til at stemme nej til 
godkendelse kan de få sagsanlæg og erstatningskrav på halsen, fordi de 
overtræder ansøgers rettigheder til at udvide sin landbrugsproduktion. 

Til disse urimelige svar kan I alle skrive fornyede indsigelser/høringssvar. 
 

Koordineringsudvalget er nu i gang med at  

Ø forberede kaffemødet den 6. juli 
Ø undersøge om vi kan få en advokat til at støtte os og ikke mindst undersøge 

hvordan vi kan skaffer økonomi til dette 
Ø forberede udkast til høringssvar. 

Vi laver nogle udkast som vi lægger ud og som alle kan bruge i det omfang I 
ønsker det. Vi satser stærkt på at have dem klar medio juli. 

Derudover er vi i 

Ø kontakt med den lokale og nationale presse for at få dem til at dække vores sag, 
direkte eller indirekte 

Ø kontakt med flere miljøordførere i Folketinget om rejse nogle af de overordnede 
aspekter af en kommune og lokalsamfunds muligheder for at få indflydelse på 
udvikling 

Ø kontakt med fagfolk og foreninger (Danske vandværkers forening, Danmarks 
Naturfredningsforening, Det økologiske Råd med flere) for at høre om de vil 
skrive indsigelser/høringssvar. Mange af dem har automatisk fået tilsendt ud-
kastet til godkendelse af Holbæk Kommune, hvilket er normal praksis. 

Sidder du og brænder med viden, spørgsmål, forslag til aktiviteter, høringssvar 
eller lignende så send en mail til enten 

Dannie: dannie@rize.dk 

Inga: ingabirthehansen@gmail.com 

Vinnie: oldermand@soderup.dk 

Vi prøver at holde jer orienteret, hvis og når der sker nyt i sagen. Og vi glæder os til at 
høre fra dig! 

Sommerhilsner 

Dannie,	Inga	og	Vinnie	

1.	juli	2016	

	


