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Der skal ikke udføres miljøvurdering 
Vi har vurderet om udlæg af affaldsforbrændingsslagger under 4.890 m2 

køreareal samt under staldarealer og driftsbygninger på ca. 10.444 m2 på 

ejendommen matr.nr. 1, Vinderup by, Sandby, på adressen Vinderuphøjvej 

1, 4171 Glumsø, kunne udløse krav om VVM-redegørelse. 

 

Afgørelse 
Kommunen har overordnet vurderet konsekvenserne efter 

screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 1. Vores konklusion 

er, at udlæg af affaldsforbrændingsslagger under 4.890 m2 køreareal og 

under staldarealer og driftsbygninger på ca. 10.444 m2 ikke vil have 

væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en 

miljøvurdering (tidligere Vurdering af Virkninger på Miljøet, VVM-

redegørelse). 

 

Nærmere redegørelse 

Udlæg af affaldsforbrændingsslagger under 4.890 m2 køreareal er omfattet 

af miljøvurderingsbekendtgørelsens bilag 2, punkt 11b, " Anlæg til 

bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).". Vi har 

derfor vurderet på det ansøgte efter §33-miljøgodkendelse og tidligere 

udlæg af slagger efter Restproduktbekendtgørelsens mulige påvirkning af 

miljøet efter bilag 6 i Miljøvurderingsloven2 . Blandt andet har vi vurderet 

konsekvenserne i forhold til landskabet, naturen og vandmiljøet. 

Næstved Kommune har accepteret anmeldelse af brug af slagger den 25. 

februar 2021 samt tillæg til endnu en bygning den 1. juni 2021, som 

bundsikring under staldarealer og driftsbygninger på ca. 10.444 m2, fordi 

anlægget er omfattet af reglerne i Restproduktbekendtgørelsen3. Næstved 

Kommune finder af disse accepter også skal inddrages i denne vurdering 

 
1 Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr. 

244 af 22.02.2021 
2 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM) nr 973 af 25/06/2020 
3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1672 af 15/12/2016 om anvendelse af restprodukter 

og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og 
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om påvirkning af miljøet, så det bliver en samlet vurdering ved anvendelse 

af slagger. 

  

Ejendommen er beliggende i landzone og omgivet af landbrugsdyrkning. 

Vi vurderer, at det ansøgte er i overensstemmelse med kommunens 

planlægning. 

 

 
Oversigtskort Vinderuphøjvej 1 markeret med rød prik 

 

 
Udlæg af slagger under køreareal, markeret med lysegrønt, mørkegrønt er udlæg under stalde 
og drift bygninger. 

 

 

Vurdering af påvirkning af landskab: 

Affaldsforbrændingsslagger udlægges under køreareal, stalde og drift 

bygninger som bundsikring i stedet for jomfruelige materialer (f.eks. grus). 
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Denne ændring har ingen påvirkning af landskabet i forhold til meddelt 

Husdyrgodkendelse, de landskabelige forhold er indeholdt. 

 

Baggrund for vurdering af påvirkning af naturen – dyr og 

planter 
 

Inden for 100 meter af kørearealer, som er funderet på slagger, er der 2 

mindre søer, som er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens §3. 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder Nærmeste internationale 

naturbeskyttelsesområde (Natura2000) er ”Suså, Tystrup-Bavelse Sø, 

Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose”. Nærmeste del af 

Natura2000-området ligger ca. 5 km sydvest for husdyrbruget og dermed 

også slaggeudlæg. 

 

Bilag IV-arter og andre beskyttede eller fredede arter 

I Danmark findes der 76 dyre- og plantearter, der er omfattet af EF-

Habitatdirektivets bilag IV (kaldet bilag IV-arter) som særlig strengt 

beskyttet i deres naturlige udbredelsesområde ifølge direktivets artikel 12. I 

Næstved Kommune findes sikkert, med stor sandsynlighed eller er tidligere 

fundet ca. 25 dyre- og plantearter, som er omfattet af bilag IV. 

 

Beskyttelsen indebærer bl.a. forbud mod beskadigelse eller ødelæggelse 

af arternes levesteder og yngle- og/eller rasteområder. Udover 

beskyttelseskrævende bilag IV-arter skal ansøgningen vurderes i forhold til 

rødlistede og fredede arter.  

 

Ved godkendelse af projekter skal kommunen vurdere, om projektet 

beskadiger eller ødelægger yngle- eller rasteområder i det naturlige 

udbredelsesområde for bilag IV-arterne. Projektet kan kun godkendes, hvis 

der ikke sker beskadigelse eller ødelæggelse herunder gradvis forringelse 

af yngle- eller rasteområder jf. Habitatbekendtgørelsen4  § 10 og 

Naturbeskyttelseslovens § 29a.  

 

Bilag IV-padderne: Springfrø, stor vandsalamander og spidssnudet frø 

forekommer i denne del af kommunen, og omkring anlægget findes der 

desuden med stor sandsynlighed skrubtudse, grøn frø, butsnudet frø og 

lille vandsalamander. Alle padder og deres yngel er fredede i Danmark. 

 

Springfrø er udbredt på Sydsjælland og specielt i områder nær løvskov. I 

skovrige områder med mange vandhuller eller oversvømmelser kan den 

optræde endog meget talrigt. Springfrø holder sig i skov og beplantninger 

uden for yngletiden.  

Stor vandsalamander er almindelig i det sydøstlige Danmark i vandhuller 

og formodes at findes i op mod halvdelen af vandhullerne i kommunen. 

Især i vandhuller med bedst vandkvalitet og uden fisk vil sandsynligheden 

 
4 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 af 06.12.2018 
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være størst. Arten opholder sig efter yngleperioden forsat lige omkring 

vandhullet eller 2-300 meter derfra.  

Spidssnudet frø er ikke i samme grad som springfrø knyttet til egentlige 

vandhuller, men foretrækker i langt højere grad oversvømmede partier i 

moser og på enge (fladvand). Uden for ynglesæsonen lever spidssnudet 

Frø i enge, moser og udyrkede fugtige arealer. Det er en art, der kræver 

høj naturkvalitet på såvel yngle- som rastelokaliteter.  

 

Udover de nævnte bilag IV-padder findes med stor sandsynlighed en 

række flagermus-arter i området. De almindeligste og mest sandsynlige 

arter i Næstved Kommune er vandflagermus, brunflagermus, langøret 

flagermus, sydflagermus og dværgflagermus. Levesteder for flagermus er 

bl.a. hule træer, gamle spættehuller og bygninger. 

 

Omkring anlægget på Vinderuphøjvej 1 findes flere vandhuller. 

Vandhullerne er primært beliggende som markvandhuller på agerjord og i 

vildtremiser. 

 
Figur 1 OVERSIGT OVER §3 SØER (fra husdyrgodkendelsen af 27. maj 2021) 
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Lokalitet nr 8 og 10 (som nævnt i Husdyrgodkendelsen) er de 2 nærmeste søer 

 

 

Søen - lokalitet 8 (på figur 1) - er beliggende på et udyrket areal 

(græsmark) og hvor der er spredt beplantning rundt om søen. Søens areal 

er på 1.038 m2. Der er udløb fra drænrør flere steder i søen. Vandet i søen 

var på besigtigelsen grumset. Langs søbredden blev der fundet bredbladet 

dunhammer, smalbladet dunhammer, rørgræs, fladstrået siv, håret star, 

almindelig syre, fliget brøndsel, lodden dueurt, eng-forglemmigej, bittersød 

natskygge, vand-pileurt, lyse-siv, vejbred-skeblad, sværtevæld, lugtløs 

kamille, lav ranunkel, kær guldkarse, glat dueurt og pengebladet fredløs. 

Naturtilstanden blev vurderet til moderat. Der blev ikke observeret padder i 

eller ved søen ved besigtigelsen i oktober 2020, men ved en tidligere 

besigtigelse i maj 2011 blev der observeret grøn frø og æg af stor 

vandsalamander. Det vurderes, at søen fortsat kan være levested for 

forskellige paddearter.   
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Søen - lokalitet 10 (på figur 1)  – er beliggende tæt på det ansøgte anlæg 

og var på besigtigelsen i oktober 2020 helt udtørret. Den udtørrede sø er 

beliggende i en gammel have, og omgivet af træbevoksning mod øst. Mod 

vest ind mod haven er der en bevoksning af rørgræs. Der er fra markerne 

på den anden side af vejen et drænrør, der har udløb i søen, men på 

besigtigelsestidspunktet kom der ikke vand fra røret. Muligvis er der i 

vinterhalvåret vand i søen. På besigtigelsestidspunktet blev der ikke 

registreret padder i området, men ved besigtigelse i maj 2011 blev der 

observeret mange lille vandsalamander. Hvis/når der er vand i vandhullet, 

vil det være et egnet paddevandhul. Naturtilstanden blev vurderet til dårlig. 
 

Foto af sø nr. 8 (på figur 1) fra besigtigelsen den 27. oktober 2020. 
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Foto af udtørret sø (lokalitet 10 på figur 1) fra besigtigelsen den 27. oktober 2020 

 

Kommunens vurdering af påvirkning af bilag IV arter 

Der vil ikke være afledning af vand fra slaggerne til områdets vandhuller 

der vil medføre tilstandsændringer af søerne og dermed heller ikke af 

levesteder for bilag IV-padderne eller andre padder.  

 

Det er således Næstved Kommunes vurdering, at godkendelsen af udlæg 

af slagger under vejareal på Vinderuphøjvej 1 ikke vil betyde en væsentlig 

negativ påvirkning af levesteder for bilag IV-padder.  

 

Der fældes ikke gamle hule træer og der nedrives ikke bygninger i 

forbindelse med det ansøgte og det ansøgte anlæg vurderes ikke at 

medføre tilstandsændringer af levesteder for flagermus. Så hvad angår 

forekomsten af flagermus i området, vurderer Næstved Kommune, at 

projektet ikke påvirker raste- eller yngleområder for flagermus.  
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Vurdering af projektets påvirkning af dyre- og planteliv 

Næstved Kommune vurderer at projektet kan gennemføres uden 

påvirkning af dyre- og planteliv, fordi etablering sker på mark i omdrift og 

uden for raste- og levesteder for fredede dyr og planter. 

 

 

Baggrund for vurdering af påvirkning af grundvand 

Højgård er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser 

(OSD), men udenfor grundvandsdannede oplande og indvindingsoplande 

til de omkringliggende almene vandværker. De omkringliggende almene 

vandværker Glumsø Vandværk, Sandby Vandværk, HerluflilleTorpe 

Vandværk, Hjelmsølille Vandværk samt deres kildepladser er alle 

beliggende i en afstand af mere end 3 km fra Vinderuphøjvej 1. 

Grundvandet i området indvindes primært i kalk dannet i Selandien, som er 

beskyttet af et overliggende lag på 45-60 meter glacialt moræneler. 

Kalkmagasinet er spændt. 

 

Ansøger oplyser, at der er en afstand fra projektet til en boring med ukendt 

formål på ca. 54 meter. Boringen på ejendommen DGU nr. 216.337 har et 

ukendt formål, og der findes ikke indvindingstilladelse. Ejer skal, jf. 

vandforsyningsloven, sørge for at boringer, der ikke længere anvendes, 

bliver sløjfet forskriftsmæssigt. 

 

For at undgå udvaskning af miljøfremmede stoffer via opstigning af 

grundvand, sættes der vilkår om at affaldsforbrændingsslaggerne 

udlægges mindst 1 meter over det højeste, naturlige grundvandsspejl. 

Affaldsslagger, der er beskyttet mod udvaskninger fra regnvand eller 

kontakt med det øvre grundvand, betragtes som inert materiale.  

 

Samlet vurdering af påvirkning af grundvand 

Næstved Kommune vurderer at der ikke er risiko for 

grundvandsressourcen ved at anvende affaldsforbrændingsslagger under 

kørearealer, når der i miljøgodkendelsen sættes vilkår om: 

• Udlægning sker mindst 1 m over højeste, naturlige 

grundvandsstand 

• Affaldsforbrændingsslagger overdækkes med tæt asfaltbelægning 

eller betonfundament. 

 

 

 

Anbefalinger og nødvendige tilladelser 
Anvendelse af affaldsforbrændingsslagger på et areal på 4.890 m2, som 

bundsikring under vej og køreareal får miljøgodkendelse, fordi udlæg af 

affaldsforbrændingsslagger under køreareal ikke er omfattet af 

restproduktbekendtgørelsens regler. Miljøgodkendelsen meddeles og 

annonceres samtidig med denne afgørelse om ikke at udføre 

miljøvurdering.  
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Svinebruget har den 27. maj 2021 fået husdyrgodkendelse, hvor der bl.a. 

også er indarbejdet påvirkninger af miljøet. 

Ved denne MV-screening tager kommunen primært stilling til risiko for 

påvirkning af grundvandet og dyre- og planteliv ved anvendelse af 

affaldsforbrændingsslagger under kørearealer, stalde og drift bygninger, 

idet alle andre forhold er behandlet ved husdyrgodkendelsen. 

 

 

Klagevejledning og annoncering 

Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet angående retlige forhold. Det kan for eksempel 

være, om kommunen har brugt de rigtige bestemmelser og udført 

vurderinger rigtigt. Klagen skal sendes gennem Nævnets klageportal. Der 

er adgang til klageportalen gennem Nævnenes Hus, 

www.naevneneshus.dk . 

Nævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på 

www.naestved.dk d.v.s. den 19.07.2020. Det er en betingelse for nævnets 

behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 900 kr. 

(privatpersoner). Nævnet sender en opkrævning til klageren, efter klagen 

er registreret. Klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet har som 

udgangspunkt ikke opsættende virkning. 

 

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk  

 

Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen 

rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen. 

 

Betingelser mens en klage behandles 

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og 

Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at I kan 

handle efter Næstved Kommunes afgørelse. Udnytter du afgørelsen, 

indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre 

eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende 

virkning, skal I afvente nævnets afgørelse før det anmeldte projekt kan 

gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge 

og anlægsarbejder standset. 

 

 

Venlig hilsen 

Center for Plan og Miljø 

 

Jeannie Kristensen 

Miljøtekniker 
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