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Tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrlovens § 12
1. Indledning
Benjamin Christensen har indsendt en anmeldelse efter husdyrlovsbekendtgørelsens1 § 28 om
etablering af to plansiloer. Det har efterfølgende vist sig, at det er en forudsætning for at benytte sig af anmeldeordningen, at der 50 m til et åbent vandløb.
Det afstandskrav kan ikke overholdes, da der kun er 22 m fra enden af ensilagepladsen til
vandløbet.
Vordingborg Kommune har på den baggrund vurderet at ansøgningen skal behandles som et
tillæg til miljøgodkendelsen.
2. Høring
Efter § 56 stk.1 i husdyrlovens2 bestemmelser skal godkendelser i 3 ugers høring hos naboer,
når ansøgningen ikke er omfattet af bestemmelserne i § 55, som gælder når ændringen kan
medfører væsentlig øget forurening.
Efter § 56 stk. 2 kan en høring udelades, hvis Vordingborg Kommune vurderer, at ændringen er
af underordnet betydning for naboerne
Vi har vurderet, at nedrivning af to nedslidte ensilagepladser, som erstattes af to nye er uden
væsentlig betydning for miljøet, hvorfor det efter vores opfattelse falder uden for § 55. Vi vurderer desuden, at det er uden betydning for naboerne selvom pladserne parallelforskydes en
smule. På den baggrund er ansøgningen ikke sendt i nabohøring
3. Afgørelse
Tillægget omfatter landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen, Hovgårdsvej 4, 4780 Stege
matr. 16, Pollerup By, Keldby. Ejendommens CVR er 19605280 og der er tilknyttet en husdyrproduktion af malkekvæg med CHR nr. 14688.
Der sker ingen udvidelse af dyreholdet i forbindelse med dette tillæg.
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Der ønskes alene opført to nye ensilagepladser i tilknytning til de eksisterende. Pladserne vil
være på hver 8x39 m svarende til et areal på 312 m2. Altså i alt 624 m2.
Det betyder at pladserne bliver mindre end de to som de erstatter. De nuværende er på 820
m2. Der afledes altså mindre saft/regnvand fra pladserne. Dermed bliver der ikke et øget behov
for opbevaringskapacitet.
Afløbssystemet fra siloanlægget renoveres samtidig. Afløbet føres som hidtil til fortank ved kostald.
Pladserne er til erstatning for et par gamle som nedrives. De gamle pladser ligger 15 m fra et
vandløb. De nye pladser etableres så enderne ned mod vandløbet flugter med de øvrige pladser. Det betyder at de nye pladser parallelforskydes væk fra vandløbet i forhold til de eksisterende. Afstanden fra pladserne til vandløbet vil blive 22 m.
På baggrund af ansøgningsmaterialet samt kommunens registreringer af områdets grundvand-,
vandløbs- og naturforhold har Vordingborg Kommune vurderet, at etableringen af ensilagepladserne ikke vil påvirke miljøet negativt.
Ansøgningen overholder alle betingelser for at gå ind under anmeldeordningen i husdyrlovsbekendtgørelsens § 28 bortset fra afstandskravet på 50 m til vandløb.
4. Natur - Vandløb:
Vordingborg Kommune har vurderet om placeringen af ensilagepladserne nærmere end 50 m
fra et åbent vandløb har nogen betydning. Pladserne etableres længere væk fra vandløbet end
de eksisterende som fjernes. Der er ikke fald mod vandløbet og pladserne er lukket i den ende,
som vender mod vandløbet. Desuden sker al håndtering af foder min 50 m væk fra vandløbet.
Vi vurderer derfor samlet, at det ikke har en negativ påvirkning for vandløbet, at de nye ensilagepladser placeres på det ønskede sted.
5. Landskabelige værdier:
Bygningsmæssigt er der tale om en nye ensilagepladser på 39 x 8 x 3 (lxbxh), der etableres
som erstatning for eksisterende og ud for de øvrige eksisterende ensilagepladser. Etableringen
medfører ikke væsentlige terrænændringer. Der er allerede en del afskærmende beplantning
ved pladsen, hvor det ikke er et problem i forhold til arbejdsmæssige hensyn
Der sker altså ikke en påvirkning af de landskabelige værdier i området ved opførelsen af de to
nye plansiloer.
Vi vurderer på den baggrund at ensilagepladserne er uden betydning for de landskabelige værdier i området.
Samlet vurdering
Samlet er det Vordingborg Kommunes vurdering, at der ikke vil opstå yderligere gener eller forurening fra det ansøgte projekt.
På grundlag af de foreliggende oplysninger meddeler Vordingborg Kommune et tillæg til § 12
godkendelse af 5. september 2011 til husdyrbruget på følgende vilkår.
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Vilkår
1. Ensilagepladsen skal opføres i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet herunder
placeres som anført.
2. Ensilagepladsen skal være opført senest 2 år fra dette tillæg er meddelt
3. Ensilagepladsen skal etableres i sædvanlige byggematerialer i ikke-reflekterende overflader.

4. Etableringen af pladsen må ikke medføre væsentlige ændringer i eksisterende terræn.
5. Kanten på en ensilageplads med tilhørende støttemure må ikke opføres mere end 3
meter over eksisterende terræn, medmindre ensilagepladsen helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og -anlæg på ejendommen, og pladsens højde ikke overstiger
højden på den laveste eksisterende bygning eller anlæg målt fra terræn til tagryg.
6. Eksisterende beplantning ved ensilagepladsen skal så vidt muligt bevares og beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.

6. Generelle forhold
Meddelelse om godkendelse
På grundlag af de foreliggende oplysninger meddeler Vordingborg Kommune godkendelse til
etablering af ensilagepladserne. Det er endvidere Vordingborg Kommunes samlede vurdering,
at miljøgodkendelsen med det stillede vilkår ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet.
Bedriften skal ud over denne miljøgodkendelse også leve op til de øvrige miljøgodkendelser på
ejendommen samt de enhver tid gældende love og bekendtgørelse for landbrug.
Gyldighed, retsbeskyttelse og revurdering
Etableringen af ensilagepladserne skal være gennemført og udnyttet inden 2 år fra godkendelsen er meddelt.
Der følger 8 års retsbeskyttelse med tillægget. Retsbeskyttelsen udløber den 14. februar 2025.
Kommunen kan dog i særlige tilfælde meddele forbud eller påbud før der er forløbet 8 år, jf. §
40, stk. 2 i husdyrloveni3
Husdyrbrugets miljøgodkendelse skal regelmæssigt og mindst hvert 10 år, tages op til revurdering jf. 17 i husdyrlovsbekendtgørelsen4. Den første revurdering skal dog foretages efter 8 år,
dog følger et tillæg hovedgodkendelsen og derfor sker revurdering allerede i 2025.
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Sagens akter:
Anmeldelse af ensilageplads Husdyrlovens § 28, kortbilag samt supplerende oplysninger fra
ejer om afløbsforhold og opbevaringskapacitet.
Lovgrundlag
Ansøgningen er behandlet i henhold til reglerne i husdyrloven. Ansøgningen er tillige blevet
vurderet i forhold til habitatdirektivet5.
Afgørelsen er sendt til
Benjamin Berner Christensen, Hovgårdsvej 4, 4780 Stege

Interessenter, der er klageberettiget ved lov
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. K. dnvordingborg-sager@dn.dk
Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. mst@mst.dk
Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, husdyr@ecocouncil.dk
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia, mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk
Friluftsrådet, v. Terkel Jakobsen, Nellikevej 4, 4930 Maribo, terkeljmaribo@gmail.com
DOF Storstrøm v/Michael Thelander, vordingborg@dof.dk
Østmøn Naturforening v/ Margaretha Dahlström, medlem@oestmoennaturforening.dk

Lovgrundlag
Ansøgningen er behandlet i henhold til reglerne i husdyrloven. Ansøgningen vil tillige blive vurderet i forhold til habitatdirektivet

Offentliggørelse
Tillægget vil blive offentliggjort på Vordingborg Kommunes hjemmeside fra den 14. februar til
og med den 11. marts kl. 23.59 hvor klagefristen udløber.

Klagevejledning
I og andre med væsentlig interesse i sagen kan klage over denne afgørelse. Hvis I ønsker det,
kan der klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klager indsendes på Klageportalen, der kan
findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. mens
virksomheder og organisationer og foreninger skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret kan betales med betalingskort i Klageportalen.
Hvis I har spørgsmål til systemet, eller oplever fejl i systemet kan Miljø- og Fødevareklagenævnets supportfunktion kontaktes på nmkn@naevneneshus.dk eller på telefon 72 40 56 00.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevarer nævnet, der træffer afgørelse om anmodningen kan
imødekommes.

5 Bekendtgørelse nr. 1383 af 26-11-2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
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Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen, det vil sige, at klagen skal være indtastet og gebyret til Klageportalen betalt senest den 11. marts 2017 kl. 23:59.

Civilt søgsmål
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål jf. husdyrlovens § 90 være anlagt senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Hvad skal der videre ske
Hvis der indkommer klager inden for klagefristen, vil I blive orienteret om det. Hvis der ikke indkommer klager over afgørelsen, afsluttes sagen uden yderligere kommunikation

Udnyttelse af godkendelsen på trods af klage
Husdyrbruget vil kunne udnytte godkendelsen i den tid Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Nævnet bestemmer andet.
Eventuelle klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørelsen udnyttes
inden klagefristens udløb, eller mens en eventuel klage behandles af klagenævnet, sker det på
ansøgers egen regning og risiko.

Klageberettiget
Klageberettiget er ansøger, diverse organisationer samt enhver, som har væsentlig individuel
interesse i sagen. Se evt. husdyrloven.

Med venlig hilsen

Ulla Holmberg Olesen
Miljøsagsbehandler
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Situationsplan over ejendommen med pladserne indtegnet
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