Anders og Mette Kappel
Sibirien 6
4863 Eskilstrup
CVR nr. 29235147

TILLADELSE TIL ETABLERING AF ENSILAGEPLADS PÅ
SIBIRIEN 6
17-08-2020

Guldborgsund Kommune har den 13. august 2020 modtaget ansøgning om
etablering af en ensilageplads på Sibirien 6, 4863 Eskilstrup. Ansøgningen er
indkommet via husdyrgodkendelse.dk og har skema nr. 220927.
Afgørelse
Guldborgsund Kommune vurderer, at den ansøgte ensilageplads kan opføres på
Sibirien 6, uden at det udløser krav om miljøgodkendelse efter § 16 a i
husdyrbrugloven1.
Afgørelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 4 i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen2.
Afgørelsen annonceres d.d. på Miljøstyrelsens hjemmeside for digital
miljøadministration: DMA.mst.dk.
Er afgørelsen ikke udnyttet inden 6 år fra annonceringsdatoen bortfalder den.
Afgørelsen er truffet på baggrund af nedenstående vurderinger.
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Vurdering
I henhold til § 11 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen kan
ensilageopbevaringsanlæg opføres på husdyrbrug uden forudgående
miljøgodkendelse eller tilladelse, men udelukkende efter anmeldelse. Der er dog en
række betingelser, der skal være overholdt, for at ensilageopbevaringsanlæg kan
opføres udelukkende efter anmeldelse. I det følgende gennemgås betingelserne.
Ensilageopbevaringsanlægget skal være erhvervsmæssig nødvendig for
driften af ejendommen.
Det vil sige ensilageopbevaringsanlægget skal være til foderopbevaring til
ejendommens eget husdyrhold og/eller til opbevaring af ensilage dyrket på
ejendommens jordtilliggender. Ansøger har oplyst, at ensilagepladsen skal benyttes
til majsensilage af egen avl, og at majsensilagen anvendes i egen besætning.
1
2

Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. jf. lovbek. nr. 520 af 01.05.2019
Bek. om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug nr. 1261 af 29.11.2019
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Guldborgsund Kommune har derfor vurderet, at ensilageopbevaringsanlægget er til
eget brug og dermed erhvervsmæssig nødvendig for driften af ejendommen.
Ensilageopbevaringsanlægget skal opføres i umiddelbar tilknytning til
ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.
Ensilagepladsen ønskes opført i umiddelbar tilknytning til eksisterende plansiloer og
20 m fra eksisterende stald. Ensilagepladsen placeres dermed i umiddelbar
tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer. Placeringen er vist på bilag 1.
Det samlede grundplan af ensilageopbevaringsanlæg og foderlagre opført efter
anmeldelser må ikke overstige 3.000 m2.
Den ansøgte ensilageplads er den første anmeldelse om ensilageopbevaringsanlæg
eller foderlager på Sibirien 6. Der er søgt om en plads på 15*45 m svarende til 675
m2. I og med at det samlede grundplan er under 1.000 m er der lempeligere
afstandskrav til byzone, sommerhusområder, lokalplanlagte boligområder og
nabobeboelser. Men som det fremgår nedenfor overholder ensilagepladsen de
strenge afstandskrav og har ikke brug for at se på de lempelige krav på henholdsvis
100 m og 75 m.
Ensilageopbevaringsanlæg skal opføres min. 150 meter fra byzone,
sommerhusområder og lokalplanlagte boligområder o.l.
Fra ensilagepladsen bliver der over 2,5 km til henholdsvis nærmeste byzone,
nærmeste sommerhusområde og nærmeste lokalplanlagte boligområde.
Kornlageret skal opføres min. 100 meter fra nabobeboelse.
Der er over 400 meter til nærmeste nabobeboelse.
Ensilageopbevaringsanlæg skal opføres min. 50 meter fra søer og vandløb.
Nærmeste naturlige sø ligger mere end 300 m væk. Der er også ca. 300 m til
nærmeste vandløb. Ejendommens eget forsinkelsesbassin til tagvand ligger lige lidt
mere end 50 m væk fra den ansøgte ensilageplads.
Der må ikke ske terrænregulering på mere end 1 meter
Den nye ensilageplads ønskes opført på fladt terræn og i samme niveau som de
omliggende bygninger. De nødvendige terrænreguleringer holder sig således under
1 m.
Ensilageopbevaringsanlægget må max have en højde på 3 m.
Den ansøgte ensilageplads etableres som en støbt plads uden sider.
Afskærmende beplantning
Normalt er der krav om afskærmende beplantning, men kommunalbestyrelsen kan
fravige kravet efter en vurdering af de landskabelige forhold. I denne sag er det
vurderet, at den ansøgte ensilageplads vil syne så lidt i landskabet i forhold til den
eksisterende bygningsmasse, at der ikke giver mening at sætte krav om
afskærmende beplantning omkring pladsen.
Samlet vurdering
Samlet er det vurderet, at ensilagepladsens dimensioner og placering overholder alle
kravene for at kunne opføres uden krav om miljøgodkendelse/-tilladelse.
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Høring
Det er Guldborgsund Kommunes vurdering, at den ansøgte ensilageplads ikke vil
give anledning til øgede nabogener, og dermed er af underordnet betydning for
naboerne. Guldborgsund Kommune har derfor jf. § 56, stk. 2 i husdyrbrugloven
vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre yderligere nabohøring i den aktuelle
sag.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Hvis der indgives klage over afgørelsen fra anden side, vil du og din konsulent blive
orienteret herom.
Klagefrist
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøger og offentliggjort på
DMA (Digital MiljøAdministration) link: https://dma.mst.dk/. Ved offentlig
bekendtgørelse regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.
En eventuel klage skal være korrekt indgivet via Klageportalen og tilgængelig for
Guldborgsund kommune i Klageportalen senest den 14. september 2020.
Hvem kan klage
Afgørelser kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og
organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald
jf. husdyrbruglovens §§ 84-87.
Hvordan klager man
Klage skal ske ved brug af digital selvbetjening til Miljø- og Fødevareklagenævnet via
Klageportalen på ét af følgende links https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoeog-foedevareklagenaevnet, https://www.borger.dk/ eller https://indberet.virk.dk/. Søg
efter ”Klageportal” ved brug af de to sidstnævnte links. Endvidere skal efterfølgende
kommunikation om klagesagen ske via Klageportalen.
Klagen sendes gennem Klageportalen automatisk til den myndighed, der har truffet
afgørelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afviser en klage, der ikke er
indgivet via digital selvbetjening på Klageportalen. Nævnet kan dog undlade at afvise
en klage, hvis der er særlige forhold, der berettiger fritagelse for brug af digital
Klageportal.
Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til Guldborgsund Kommune, på mail:
teknik@guldborgsund.dk, telefon 5473 1000 eller ved at sende et brev til
Guldborgsund Kommune, Center for teknik og Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Husk at søge i meget god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden
klagefristen udløber.
Klagegebyr
Når du klager skal du betale et klagegebyr, før at klagen betragtes som korrekt
indgivet. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen i forbindelse med oprettelse af klagen. Du kan finde yderligere
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vejledning om gebyrordningen på Klageportalen på følgende link:
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet.
Virkning af at der klages
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden
(Miljø- og Fødevareklagenævnet) bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen kan
udnyttes, og ikke behøver at afvente en afgørelsen i klagenævnet. Udnyttelse af
påklaget afgørelse er for ejers egen regning og risiko.
Eventuel domstolsprøvelse
Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder efter at afgørelsen er
meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen.
Yderligere information
Har du spørgsmål eller kommentar til denne afgørelse, er du velkommen til at
kontakte Mette Wolthers på tlf. 5473 2006 eller på E-mail mewol@guldborgsund.dk.

Med venlig hilsen

Annette Bruun Hansen
Miljøtekniker

Mette Wolthers
Teknikumingeniør

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række
oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan
læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

Kopi af afgørelsen er sendt til:
-

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, via E-mail:
sjl@sst.dk
Det Økologiske Råd, via E-mail: husdyr@ecocouncil.dk
Danmarks Naturfredningsforening, via E-mail: dnguldborgsund-sager@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, via E-mail: natur@dof.dk
DOF Storstrøm, via E-mail: guldborgsund@dof.dk og kontakt@dofstor.dk
Konsulent Mikael Kirkhoff Samsøe, VKST I/S, via E-mail: mks@vkst.dk

