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Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelse af en plansilo hos malkekvægbesætningen på Tulvej 
5, 4700 Næstved, CVR-nr. 38323180 

VKST v/Heidi Ledskov har på vegne af ansøger og ejer Richard Tersteeg ansøgt om et tillæg til 
ejendommens § 16a, stk. 1 miljøgodkendelse til malkekvægproduktionen på Tulvej 5, 4700 
Næstved. 

Der er i dette tillæg ansøgt om at lovliggøre en delvist etableret plansilo på 20 meter x 50 
meter. Der bliver ikke ændret på det tilladte produktionsareal på 2.657 m², men 
gyllebeholderen på 3.000 m³, som ikke er etableret udgår af godkendelsen. Gyllebeholderen 
vil derfor ikke kunne blive etableret, når dette tillæg er meddelt. 
 
Der sker ingen merpåvirkning af lugt eller ammoniak med det ansøgte, da der reelt kun bliver 
etableret en plansilo, som vil erstatte nogle af de wrapballer og markstakke med ensilage, som 
indtil nu har været oplagret på modsatte side af Tulvej. 
 
På baggrund af nedenstående materiale og de heraf afledte vilkår meddeler Næstved 
Kommune hermed et tillæg til godkendelsen af den 21.2.2019 til kvægproduktion på Tulvej 5, 
4700 Næstved i henhold til § 16a, stk. 4 i Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af 
gødning m.v. – nr. 520 af 1.5.2019: 

- Ansøgningsmateriale vedrørende plansiloen 
- Ansøgning sendt via www.husdyrgodkendelse.dk (nr. 235.362, version 2). 
- Kommunens miljøtekniske beskrivelse og vurdering af drift og anlæg (Bilag 1). 

Ansøgningen er første gang indsendt til Næstved Kommune via husdyrgodkendelse.dk den 
13.6.2022 

Oplysninger om ejendom og husdyrbrug 

Ejendomsnummer 3700005089 

Matrikelnummer 1a Bøgesø By, Everdrup 

CVR 38323180 

CHR 14264 

Ejendommens ejer Nordgård v/ Richard Tersteeg 
Tulvej 5, 4700 Næstved 
Tlf. 2310 0415 / e-mail: richardtersteeg@hotmail.nl 

Husdyrbrugets ejer og 
kontaktperson 

Nordgård v/ Richard Tersteeg 
Tulvej 5, 4700 Næstved 
Tlf. 2310 0415 / e-mail: richardtersteeg@hotmail.nl 

Indledning 
Næstved Kommune har vurderet det ansøgte projekts mulige påvirkning af miljøet og 
omgivelserne. Vurderingen er foretaget i henhold §§ 21-38 i Bekendtgørelse nr. 2225 af 
27.11.2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. 

http://www.husdyrgodkendelse.dk/


 

3 

Vurderingen af det ansøgte projekt fremgår af bilag 1, som sammen med ansøgningen og 
supplerende oplysninger danner baggrund for tillæggets vilkår. Vilkårene sikrer, at etablering 
af plansiloen på 20m x 50m på husdyrbruget på Tulvej 5, 4700 Næstved kan ske uden at 
påvirke miljøet væsentligt. Enkelte vilkår i miljøgodkendelsens tillæg af den 15.4.2020 
erstattes af nye vilkår i dette tillæg. 

Miljøet skal i denne sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder 
befolkning, flora og fauna, vandmiljø, landskab og kulturhistorie. 
 
Resume 
Vi har tidligere i 2022 haft modtaget en anmeldelse om at etablere en plansilo efter 
anmeldeordningen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på Tulvej 5, 4700 Næstved, men i 
vores gennemgang heraf, har vi vurderet, at det ansøgte ville medføre ændringer, som ikke 
kan overholde de faste krav, som gælder i en anmeldeordning. Derfor er der i stedet ansøgt 
om et tillæg til miljøgodkendelsen. 
Da der ved et miljøtilsyn i 2022 blev konstateret, at plansiloen delvist var blevet etableret, så 
vurderer vi, at der er tale om en ansøgning om at få forholdet lovliggjort.  

Det er kommunens samlede vurdering, at naturområder omfattet af lovens § 7 ikke påvirkes 
væsentligt af projektet på Tulvej 5, og at ansøgningen overholder de generelle 
beskyttelseskrav. Den godkendte ammoniakpåvirkning bliver reduceret en smule, da der ikke 
længere indgår godkendelse af en ny gyllebeholder. 

De beregnede lugtemissionsværdier fra det samlede anlæg ligger under de grænser, der er 
fastsat for lugtpåvirkning af henholdsvis byzone, samlet bebyggelse og nabobeboelse. Der 
bliver desuden ikke ændret på forhold, som vedrører lugt. Det betyder, at anlægget på 
ejendommen kan drives, uden at den daglige drift giver anledning til væsentlige lugtgener for 
omgivelserne. 

Støj, støv, vibrationer, lys og opbevaring af døde dyr m.v. vil ikke være til gene for det 
omgivende miljø pga. afstanden til naboer. 

Antallet af transporter til og fra ejendommen forventes ikke at stige. En del af de eksisterende 
kørsler, som krydser Tulvej vil blive reduceret, da foder vil blive oplagret på samme side som 
staldene. I den eksisterende miljøgodkendelse blev antallet af transporter vurderet til et årligt 
antal på ca. 630, svarende til ca. 2 transporter dagligt. 

Vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse af den 21.2.2019 og tillægget af den 15.4.2020 
gælder fortsat for hele ejendommen, hvilket betyder, at de ændringer, som foretages, som 
følge af dette tillæg også vil være underlagt de eksisterende vilkår. Vi ophæver vilkår nr. 7 i 
tillæg af den 15.4.2020, da forudsætningen for det ansøgte er reduceret med hensyn til 
ammoniakpåvirkning og da den ansøgte gyllebeholder har været ansøgt, delvist hvor 
plansiloen bliver opført. 

Tillæggets gyldighed og behovet for supplerende tilladelser m.v. 
Tillægget gælder for det konkrete projekt. Hvis der sker ændringer i grundlaget for vores 
vurdering, skal der indsendes en ny ansøgning. Dette gælder for eksempel ændringer i forhold 
til de ansøgte dyretyper, stald- og opbevaringsanlæg. Miljøgodkendelsen og dette tillæg 
fritager ikke fra krav om eventuel anmeldelse, tilladelse, godkendelse og/eller dispensation 
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efter anden lovgivning, f.eks. Museumsloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven 
Vandløbsloven og byggelovgivningen. 
 
Afgørelsen omfatter alene forholdet til Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af 
gødning m.v. – nr. 520 af 1.5.2019. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser skal 
indhentes særskilt. 
 

Godkendelsen gives på følgende vilkår 
 
Vilkår for driften af anlæggene og husdyrproduktionen 
 
Generelle vilkår 

1. Medarbejdere skal være orienteret om dette tillæg og være bekendt med vilkårene i det. 
 

Landskabelige interesser 
2. Der må ikke ske terrænreguleringer ud over hvor plansiloen er ansøgt. 
 
3. Overskudsjord skal fordeles jævnt og ikke over en højde på 30 cm og må ikke blive 

anvendt som jordopfyldning af lavninger. 
 
4. Plansiloens sideelementer mod nord på ikke overstige 70 cm over terrænet. 

 
Husdyrgødning 

5. Det samlede overfladeareal på ejendommens gyllebeholdere må maksimalt være 831 m2. 
 

 
Vilkår der udgår af eksisterende miljøgodkendelses tillæg nr. 1 af den 15.4.2020  

A. Vilkår 7: Det samlede overfladeareal på ejendommens gyllebeholdere må maksimalt 
være 1.536 m². 

 
Offentlighed og partshøring 

I et brev af den 5.10.2022 blev naboer og omkringboende til Tulvej 5, 4700 Næstved 
orienteret om, at udkast til afgørelse forelå, og at de havde 14 dage til at kommentere det, 
som part i sagen. Parter er i denne forstand ejere af alle matrikler, der støder op til 
ejendommen, samt naboer indenfor lugtkonsekvenszonen. 

Naboorientering og partshøring (lugtkonsekvenszone = 358 m) 

Næstved Kommune har ikke modtaget nogen bemærkninger til udkastet til afgørelsen i 
høringsperioden. 

 

Offentliggørelse, hjemmel og klagevejledning 

Tillæg nr. 2 til miljøgodkendelsen annonceres den 25.10.2022 på kommunens hjemmeside. 
Tillægget vil desuden blive offentliggjort på hjemmesiden dma.mst.dk. Du skal søge på 
adressen under offentliggørelser. 

Tillægget er meddelt med hjemmel i §16a, stk. 4 i Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og 
anvendelse af gødning m.v.– nr. 520 af den 1.5.2019. 
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Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsens 
annoncering, dvs. senest den 22.11.2022. 

Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, 
miljøministeren samt visse organisationer. Klageberettigede er orienteret ved annonceringen, 
og kopi af godkendelsen er sendt til organisationer og myndigheder.  

Klagen skal fremsendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale klageportal, 
der kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk eller 
www.borger.dk eller for virksomheder på www.virk.dk. Vejledning om hvordan man logger på 
og anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider. 

Behandling af en klage ved Miljø- og Fødevareklagenævnet er pålagt et gebyr. 

Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. En klage har ikke opsættende 
virkning for ibrugtagning af godkendelsen medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 
bestemmer andet. 

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jævnfør Husdyrbruglovens § 90. En 
eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. 

 

Retsbeskyttelse 

Dette tillæg til miljøgodkendelse skal ikke regelmæssigt revurderes, idet husdyrbruget ikke er 
et IE-brug med miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a, stk. 2. 

Vilkårene i dette tillæg nr. 2 til miljøgodkendelsen kan efter 8 år fra meddelelsestidspunktet 
ændres ved påbud, eller der kan nedlægges forbud imod fortsat drift, jævnfør 
Husdyrbruglovens § 39-41. Årsager til ændring af vilkår ved påbud kan f.eks. være, at der er 
fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører 
skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis 
forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse. 

Orientering 

Et tillæg efter § 16a, stk. 4 bortfalder, hvis det ikke er udnyttet, inden 6 år efter at tillægget er 
meddelt. Hvis en del af tillægget ikke er udnyttet, bortfalder denne del jævnfør § 59a stk. 1 i 
Husdyrbrugloven. Hvis tillægget efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på 
hinanden følgende år, bortfalder den del af tillægget, der ikke har været udnyttet i de seneste 
3 år, jævnfør lovens § 59a, stk. 2. Udnyttelse anses her for at foreligge når mindst 25 pct. af 
det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Med driftsmæssig udnyttelse forstås, 
at der på det pågældende produktionsareal mindst produceres 50 pct. af det mulige inden for 
rammerne af dyrevelfærdskravene eller andre relevante krav.  

Vi vurderer at dette tillæg nr. 2 er udnyttet, så snart afgørelsen bliver meddelt, da der er tale 
om en lovliggørelse af en plansilo. 

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også 
selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. 
 
Ved akut forurening skal alarmcentralen straks kontaktes på 114. 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Udarbejdelsen af dette tillæg er omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling for 
godkendelse og tilsyn. Taksten og timebetaling er fastsat af Miljøministeriet. 

Næstved Kommune, den 25.10.2022 

Med venlig hilsen 

Jonas Christensen 
Miljøsagsbehandler 
Næstved Kommune 

Bilag:  

1. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering af drift og anlæg 
 
Kopi sendt til: 

- Ansøgers konsulent; VKST v/Heidi Ledskov, Fulbyvej 15, 4180 Sorø,  
e-mail: hsl@vkst.dk 
 

- Ansøger; Richard Tersteeg, Tulvej 5, 4700 Næstved, e-mail: 
richardtersteeg@hotmail.nl 
 

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Embedslægeinstitutionen, Sjælland, Rolighedsvej 
7,2., 4180 Sorø, via e-mail: stps@stps.dk. 

- Landbrugsstyrelsen, Nyrupsgade 30, 1780 København V, via e-mail: 
mail@lbst.dk  

- Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V, via 
e-mail: mail@dkfisk.dk 

- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, NP Danmarksvej 79, 8732 Hovedgård, 
formand Niels Barslund via email: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk. 
 

- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Lokalafdeling: Friluftsrådet 
for SydvestSjælland, att. Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø, via 
mail: sydvest@friluftsraadet.dk 
 

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V, 
via e-mail: ae@ae.dk 

 
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017 København K, via email: 

fbr@fbr.dk. 
 

- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V., natur@dof.dk og 
naestved@dof.dk 

 
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N, via email:  

husdyr@ecocouncil.dk 

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø., via 
email: naestved@dn.dk og dnnaestved-sager@dn.dk 
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mailto:richardtersteeg@hotmail.nl
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mailto:mail@lbst.dk
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