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Afgørelse om, at der ikke skal foretages miljøvurdering af 
(udarbejdes miljøkonsekvensrapport til) beholder til afgasset 
biomasse på matrikel 3a, Sjolte By, Snesere beliggende Sjoltevej 11, 
4733 Tappernøje 
 
Næstved Kommune har vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter 
screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (lovbek. nr. 1976 af 
27/10/2021). Vores konklusion er, at den ansøgte gyllebeholder ikke vil 
have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal der ikke udarbejdes en 
miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse). 
 
 
Nærmere redegørelse 
 
Den ønskede gyllebeholder kræver screening, da der er tale om en 
gyllebeholder der etableres til modtagelse af afgasset biomasse fra et 
biogasanlæg, hvilket er omfattet af bilag 2 pkt. 11d (anlæg til bortskaffelse 
af affald) i lovbek. nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer, 
programmer og af konkrete projekter.  
 
Ansøger har anvendt ansøgningsskema svarende til bilag 1 i bek. 1376 af 
21/06/2021 om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete 
projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter. Næstved Kommune har foretaget en GIS-screening/ 
konfliktsøgning, der også indgår i vurderingen. 
 
Næstved Kommune har vurderet, at den ansøgte gyllebeholder ikke vil 
kunne påvirke miljøet væsentligt. 
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Projektets karakteristika 
 
Ansøger ønsker at etablere en 5000 m3 stor beholder til opbevaring af 
afgasset biomasse fra Køng Biogas i tilknytning til eksisterende bygninger 
på landbrugsejendommen Sjoltevej 11, 4733 Tappernøje, matr. nr. 3a, 
Sjolte By, Snesere. 

Beholderen skal anvendes til midlertidig opbevaring af afgasset biomasse 
inden udbringning på arealer i omdrift, som drives af Søbjerggaard I/S. 

Beholderen opføres med en diameter på 37 meter i grå betonelementer 
med en sidehøjde på 3,5 meter over terræn og en dybde på 1,5 meter 
under terræn. Beholderen dækkes med en grå teltdug, der når op i en 
højde på ca. 6,6 meter over beholderen, dvs. i alt ca. 10,1 meters højde 
over terræn. 

 
 
 
Projektets placering og potentielle indvirkning 
 
Gyllebeholderen placeres på matrikel 3a, Sjolte By, ved gård og 
staldanlæg på Sjoltevej 11 i den nordvestlige del af landsbyen Sjolte. 
Placering er vist med rødt herefter først i kommunen og i Sjolte og derefter 
i forhold til eksisterende bygninger, to kommende kornsiloer med orange 
og en nærliggende beskyttet sø med blå skråskravering.  
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Der er ca. 100 m til nærmeste nabo syd for beholderen, ca. 75 m til 
ejendommens bolig og ca. 75 til sø på ejendommen.   
 
 

Landskab og planmæssige forhold 

Ejendommen Sjoltevej 11 ligger i et område, der er registreret som 
Bevaringsværdigt Landskab i Kommuneplan 2021-2033, og indenfor 
Kystnærhedszonen.  
 
Det vurderes at gyllebeholderen ikke vil påvirke oplevelsen af landskab fra 
syd, i det den har omtrent samme højde som ejendommens hal og andre 
bygninger, der ligger mellem beholder og Sjoltevej. Det vurderes at 
oplevelsen af landskabet fra nord, øst og vest ikke påvirkes væsentligt, når 
skærmende beplantning er etableret. Da vil beholderen med plantninger i 
forgrunden og andre bygninger i baggrunden opleves som en del af det 
samlede gårdanlæg.  
 
Kystnærhedszonen er en planlægningszone. Gyllebeholderen vil ikke 
påvirke kystlandskabet. 

Beskyttet natur og lign. i nærheden  
Umiddelbart øst for gyllebeholderen ligger en beskyttet sø i en afstand af 
ca. 75 meter. Søen er indtegnet med blå skravering på ovenstående 
luftfoto. 

Søer, moser og vandløb er beskyttet mod tilstandsændringer jf. 
naturbeskyttelseslovens §3.  
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Bilag-IV-arter 
I hele kommunen, og således også i området omkring beholderen til 
afgasset biomasse, kan der på egnet levesteder være forekomst af bilag 
IV-arterne: spidssnudet frø, springfrø og stor vandsalamander samt 
forskellige arter af flagermus. 
 
Beholderen etableres på areal i omdrift. Padder som f.eks. springfrø og 
spidssnudet frø kan vandre til ynglevandhuller via dyrkede arealer. Stor 
vandsalamander opholder sig efter yngleperioden fortsat lige omkring 
vandhullet eller 200-300 m derfra. I området, hvor beholderen til afgasset 
biomasse skal etableres, er der foruden det nærtliggende beskyttede 
vandhul yderligere et ca. 365 m mod øst og et ca. 240 m mod sydvest. De 
tre vandhuller er sidst besigtiget i oktober 2012. Der er ikke vurderet at 
være padder i nogle af dem. Kommunen vurderer, uanset evt. forekomst i 
vandhullerne nu, at etableringen af beholderen ikke vil have indflydelse på 
paddernes yngle- og rasteområder og heller ikke vil have indflydelse på 
paddernes spredningsmuligheder. 
 
Etablering og drift af beholderen til afgasset biomasse medfører ikke 
fældning af træer eller andre aktiviteter, der kan påvirke flagermus yngle- 
og rasteområder. 
 
Natura 2000 
Den ansøgte beholder opføres ca. 1,5 km NV for det nærmeste Natura 
2000 område N168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. 
Det er vores vurdering, at det ansøgte ikke påvirker Natura 2000 området 
væsentligt grundet afstanden og anlæggets karakter. 
 
Hydrologi 
Gyllebeholderen etableres ikke i et område med særlige 
drikkevandsinteresser, og der ændres ikke på overfladeafstrømningen ved 
projektet. Gyllebeholderen er omfattet af reglerne for 10 års 
beholderkontrol. 
 
Støv, støj og lugt  
Støv- og støjgener i forbindelse med etableringen af beholderen vurderes 
at være af kortvarig karakter (ca. 2 uger) og ikke væsentlige for 
omkringboende grundet afstanden og anlæggets beliggenhed bag 
bygninger. Graveaktivitet forventes ikke at give anledning til støvgener. 
Generelt kan støvgener fra anlægsarbejde mindskes ved vanding i tørre 
perioder. Projektet vurderes ikke at generere væsentlige støv- eller 
støjgener i driftsfasen.  
 
Lugtgener må forventes i driftsfasen som fra gylletanke – men mindre 
dominerende idet biomassen her er afgasset. Da tanken samtidig er 
overdækket og der er en vis afstand til naboer og Sjoltevej, vurderes 
anlægget ikke at give væsentlige gener. 
 
Vej- og Trafikforhold  
Beholderen til den afgassede biomasse vil ikke umiddelbart medføre mere 
samlet trafik, men den vil medføre en mindre ændring i trafikmønsteret. 
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Der vil blive transporteret afgasset biomasse til beholderen i Sjolte løbende 
fra Køng, hvor der i lokalområdet tidligere blev transporteret gylle fra gårde 
til flere gårdanlæg. Adgang til beholderen vil ske fra Sjoltevej ad 
eksisterende markvej fra vest. Opførelse af beholderen genererer således 
ikke øget trafik gennem landsbyen Sjolte, da trafikken kommer fra vest. 
 
Øvrige forhold 
Øvrige potentielle forhold, der skal screenes for jf. lovbek. nr. 1976 af 
27/10/2021, vurderes ikke relevante for det konkrete anlæg. 
 
Kommunen har fortaget ”GIS-screening/konfliktsøgning” for at tjekke for 
eventuelle konflikter med arealudpegninger, forbud, fredninger mm. 
 
 
Anbefalinger, kommentar, tilpasninger og nødvendige tilladelser 

Kommunen gør opmærksom på, at denne screening ikke tilsidesætter 
anden lovgivning, som forventes overholdt, eller hvorefter der skal søges 
om tilladelser eller dispensationer. 
 
 
Lovgrundlag 

Her er en oversigt over de regler, som vi har nævnt i brevet: 

Afgørelsen om, at der ikke er krav om miljøvurdering er truffet efter 
screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 – dens gyldighed 
efter § 39. 

Artsbeskyttelsen er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 7 og 10. 

Natura 2000 er reguleret af habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7. 

Forbud mod tilstandsændringer omkring beskyttet natur er beskrevet i 
naturbeskyttelseslovens §3 

 

Du kan finde lovene på www.retsinformation.dk 

 
Klagevejledning og annoncering 
 
Enhver med retlig interesse kan klage over denne afgørelse til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet angående retlige forhold jf. miljøvurderingslovens § 
49. Et retlig forhold kan for eksempel være, om kommunen har brugt de 
rigtige bestemmelser og udført vurderinger rigtigt.  
 
Klagen skal sendes gennem klageportalen i Nævnenes Hus, 
www.naevneneshus.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal have 
modtaget klagen senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden – altså 
senest den 11. januar 2022. 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.  

http://www.retsinformation.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at denne afgørelse ikke 
må udnyttes før klagenævnets afgørelse jf. miljøvurderingslovens §53. 
 
Hvis kommunens afgørelse skal behandles af en domstol, skal sagen 
rejses senest 6 måneder efter offentliggørelsen. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Tina Nygaard Dombrowski og Lars Kristian Laustsen 
Planlæggere 
Næstved Kommune 
 
 
 
Kopi sendt til  
Danmarks Naturfredningsforening Næstved, naestved@dn.dk 
Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftsraadet.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
Næstved Museum, naestved@museerne.dk 
Museum Sydøstdanmark, museerne@museerne.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk

http://www.naevneneshus.dk/
mailto:naestved@dn.dk
mailto:sydvest@friluftsraadet.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:naestved@museerne.dk
mailto:museerne@museerne.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:naestved@dof.dk
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk

