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Gårdejer Mogens Møller
Fuglebjergvej 2A
4250 Fuglebjerg

§ 19 tilladelse til udbringning af sediment fra Sneslev Gadekær på 
Sneslevvej 14, 4250 Fuglebjerg, CVR 27855237

Kære Mogens Møller

Vi har den 23. maj 2020 modtaget en ansøgning om udbringning af 
sediment fra gadekæret i Sneslev på matrikel nr. 10a, Sneslev By, Førslev 
under CVR nr. 27855237. Marken fremgår af bilag 1. 

Det fremgår af ansøgningen, at udbringningen vil omfatte ca. 19 hektar. 
Den samlede mængde sediment er vurderet til ca. 1.200 m3 med en 
tørstofprocent på 62. Jævnfør gennemført analyse er der således et 
forventet næringsindhold i sedimentet på 1.116 kg N og 365 kg P.
Yderligere fremgår det, at formålet med udbringningen er som 
jordforbedringsmiddel og som gødning med N og P.

Sedimentet der er aflejret i gadekæret, stammer fra regnvandsbetingede 
overløb fra oplandet nær gadekæret og fra gammelt plantemateriale. Ifølge 
oplysninger fra Sneslev Bylaug er der ingen tilløb til gadekæret. 
Gadekæret er næringsrigt. I forbindelse med tørken i sommeren 2018 
udtørrede gadekæret helt og samtidigt benyttede sivene anledningen
til at sprede sig over en stor det af bunden. Der er ikke viden om, hvornår 
gadekæret senest har været oprenset. Næstved kommune har givet 
dispensation oprensning af gadekæret. På bunden af gadekæret er der et 
næringsrigt lag af gammelt plantemateriale m.v., som gennem årene er 
forøget i tykkelse, så vandstanden i gadekæret i dag er ringe.

Sedimentet er ikke omfattet af bilag 1 til slambekendtgørelsen, og Næstved 
Kommune vurderer, at en tilladelse til udbringning af sedimentet på 
landbrugsjord derfor skal meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven 
§ 19 jævnfør slambekendtgørelsen § 6.

Den ansøgte udspredning af sedimentet bliver dermed også omfattet af 
VVM-bekendtgørelsen, bilag 2, punkt 11b; Anlæg til bortskaffelse af affald. 
Det betyder, at der skal foretages en screening af anlæggets mulige 
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påvirkning af miljøet i henhold til bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen. 
Screeningen skal klarlægge om udspredningen kan ske uden væsentlige 
miljøpåvirkninger, eller om der skal gennemføres en VVM-vurdering før 
eventuelt tilladelse til udspredningen.

AFGØRELSE
Næstved Kommune meddeler hermed tilladelse til udspredning af 
sediment fra gadekæret i Sneslev som ansøgt. Tilladelsen meddeles på en 
række vilkår, som er anført nedenfor.

Vilkår
1. Denne tilladelse omfatter maksimalt 1.200 m3 sediment fra 

gadekæret i Sneslev.

2. Næstved Kommune skal orienteres om start- og sluttidspunkt for 
opgravningen.

3. Næringsindholdet i sedimentet skal medtages i bedriftens 
gødningsplan og gødningsregnskab.

4. Udspredningen skal ske på de ca. 19 ha på matrikel 10a Sneslev 
By, Førslev jævnfør bilag 1.

5. Tilladelsen bortfalder 2 år efter den er meddelt.

6. Sedimentet skal være i overensstemmelse med deklarationen i 
bilag 2.

7. Fra opgravning og indtil udspredning må sedimentet opbevares 
maksimalt 14 dage i markstak, på den mark hvor det skal 
udbringes. Opbevaringen må ikke give anledning til forurening af 
jord eller grundvand.

8. Efter udspredning af sedimentet må samme areal ikke tildeles 
yderligere affaldsprodukter indenfor samme planperiode.

9. Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål 
(slambekendtgørelsen), kapitel 5-10 er gældende for anvendelse 
og opbevaring af sedimentet.

Vi meddeler tilladelsen, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 19, jævnfør 
slambekendtgørelsens § 6.

Afgørelserne offentliggøres d.d. på Næstved Kommunes hjemmeside på 
www.naestved.dk

Samtidigt meddeles afgørelse om, at aktiviteten ikke er VVM-pligtig. 
Afgørelsen meddeles i henhold til § 21 i VVM-bekendtgørelsen.
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MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING
Sneslev Bylaug har på vegne af Mogens Møller ansøgt om at udbringe 
sediment fra gadekæret i Sneslev på landbrugsjord drevet af Mogens 
Møller, Fuglebjergvej 2A, 4250 Fuglebjerg, CVR nr. 27855237. Der er søgt 
om udbringning af ca. 1.200 m3 sediment med en tørstofprocent på ca. 62, 
svarende til ca. 744 m3 tørstof. I henhold til den foreliggende analyse af 
sedimentet kan der forventes ca. 1.116 kg kvælstof og 365 kg fosfor i 
sedimentet. Disse gødningsmængder skal medtages i bedriftens 
gødningsregnskab.

I øvrigt skal reglerne for opbevaring og udspredning i slambekendtgørelsen 
overholdes. Yderligere er der sat krav om, at oprensningen og 
udspredningen skal være gennemført indenfor 2 år, samt at sedimentet 
skal være i overensstemmelse med de fremsendt analyser.

Sedimentets sammensætning 
Sedimentet overholder alle grænseværdier for tungmetaller og 
miljøfremmede stoffer nævnt i bilagene til slambekendtgørelsen. Indholdet 
af næringsstoffet P (fosfor) er lavt, mens indholdet af N (kvælstof) er lidt 
større. Næringsværdien for kvælstof skal medtages i gødningsregnskabet 
med 40%. 

Der må maksimalt tilføres 7 ton tørstof sediment pr. ha. år, beregnet som 
et gennemsnit over 10 år. 

Næstved Kommune har vurderet, at der ikke er noget i historikken for 
sedimentet, der giver anledning til at anmode om analyser for andre 
parametre, end dem der er nævnt i slambekendtgørelsen. Samtidigt er det 
vurderet, at prøven, der er udtaget og analyseret af Højvang Laboratorier 
A/S, er repræsentativ for sedimentet.

Samlet er det vurderet, at sedimentet kan udbringes uden risiko for miljøet.

Vurdering af udspredningsarealet
Marken ligger i udkanten af et område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD) og ligger ikke i nitratnitratfølsomme områder. Der er tre §3-
beskyttede vandhuller i marken. Der er generelle afstandskrav til 
udbringning nær søer og vandløb, som skal overholdes og vi stiller ikke 
skærpede vilkår hertil. Gadekæret (§3-beskyttet sø), som bundsedimentet 
hentes fra, ligger cirka 20-30 meter fra marken.

Kommunen har ikke kendskab til tidligere udbringning af affaldsprodukter 
på marken, hvorfor vi vurderer, at der ikke er grundlag for at anmode om 
analyser af jorden.
 
Samlet er det vurderet, at arealet er velegnede til udspredningen af den 
ønskede mængde sediment, og at der ikke er risiko for nedsivning eller 
anden uønsket påvirkning af grundvand, overfladevand eller naturområder.
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Påvirkning af international naturbeskyttede områder
Vi har pligt til at tage stilling til om udbringning i sig selv eller i forbindelse 
med andre projekter og planer kan påvirke internationalt naturbeskyttede 
områder væsentligt.
Der vil ikke ske nogen direkte påvirkning af Natura-2000 områder, da 
udbringningsarealet ligger ca. 3,5 km fra nærmeste Natura 2000-område 
(Fuglebeskyttelsesområde). Udbringningsarealet udleder til Karrebæk 
Fjord. Det er en del af Natura 2000-område nr. 169, Havet og kysten 
mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde.
Den overordnede målsætning for området er, at de marine områder skal 
have god vandkvalitet og et artsrigt dyre- og planteliv. Det fremgår af 
Natura-2000 handleplanen 2010-2015 for området, at for de marine 
naturtyper skal det gennem gældende lovgivning sikres, at projekter og 
aktiviteter ikke skader lokaliteten. Desuden skal tilførslen af næringsstoffer 
for de marine naturtyper, søer og vandløb reguleres via vandplanen. Det 
ansøgte overholder gældende lovgivning. Vi vurderer dermed, at der heller 
ikke vil være risiko for en væsentlig indirekte påvirkning af Natura 2000-
områder, f.eks. via udledning af næringsstoffer.

Vi vurderer, at der i området kan forekomme flagermus og padder, som er 
bilag IV-arter i habitatbekendtgørelsen. Det ansøgte medfører ikke 
fældning af træer eller andre aktiviteter, der kan påvirke flagermus leve- og 
ynglemuligheder. Padder som f.eks. springfrø og spidssnudet frø kan 
vandre til ynglevandhuller via dyrkede arealer. Vi vurderer imidlertid, at 
udbringning af affald på landbrugsjord ikke vil have større indflydelse på 
paddernes spredningsmuligheder end almindelig landbrugsdrift med 
udbringning af gylle eller handelsgødning.

Samlet set vurderer vi, at det ansøgte, ikke strider mod hensynene i 
ovennævnte habitatbekendtgørelse.

Opbevaring
I ansøgningen er det ikke oplyst, om udbringningen vil ske direkte i 
forbindelse med opgravningen eller om sedimentet ønskes lagt i markstak 
til opgravningen, er færdig. Ifølge slambekendtgørelsen er det tilladt at 
opbevare slam kortvarigt i markstak i forbindelse med opgravningen. I 
denne sag har Næstved Kommune vurderet, at der ikke er nogen risiko for 
miljøet i forbindelse med en kortvarige opbevaring i markstak. Der er intet i 
analysen af sedimentet eller i historikken, der antyder, at sedimentet 
indeholder andet, end hvad der fremgår af analysen. Der stilles vilkår til at 
sedimenter fra opgravning og indtil udspredning må opbevares maksimalt 
14 dage i markstak, på den mark hvor det skal udbringes. Opbevaringen 
må ikke give anledning til forurening af jord eller grundvand.

Anvendelse og udnyttelse
I slambekendtgørelsens kapitel 9 er der en række detaljerede krav til 
anvendelsen herunder maksimale udspredningsmængder. Disse regler er 
fastholdt ved at sætte vilkår om at anvendelsen skal ske i henhold 
slambekendtgørelsens kapitel 5-10.
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Det er Næstved Kommunes vurdering, at bekendtgørelsens krav er 
tilstrækkelige til at sikre, at der ikke er væsentlige miljøpåvirkninger i 
forbindelse med anvendelsen.

Eventuelt tilbagekaldelse af tilladelsen
Vi forbeholder os retten til at tilbagekalde eller ændre tilladelsen, jævnfør, 
miljøbeskyttelseslovens § 20 stk. 1 og 2 uden erstatning, af hensyn til fare 
for forurening af vandforsyningsanlæg, ændret spildevandsafledning eller 
miljøbeskyttelsen i øvrigt.

Klagemuligheder
Afgørelser i henhold til slambekendtgørelsens § 6, der vedrører mindre end 
10.000 tons produkt pr. år, kan ikke påklages jævnfør 
slambekendtgørelsens § 30.

Du kan dog lægge sag an mod kommunen – dvs. anlægge et civilt 
søgsmål. Fristen for dette er seks måneder fra du har modtaget brevet. Du 
kan få vejledning om et civilt søgsmål på www.domstol.dk

VVM – SCREENING
I bilag 4 er den ansøgte udspredning af sedimentet screenet for den mulige 
påvirkning af miljøet i henhold til kravene i bilag 3 i VVM-bekendtgørelsen. 
Som det fremgår af screeningen, er der ikke fundet risiko for væsentlige 
miljøpåvirkninger, hvorfor det er vurderet, at udspredningen ikke er VVM-
pligtig. 

VVM klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet med en frist på 
4 uger. Evt. klage skal indsendes elektronisk direkte til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen, som findes på 
naevneneshus.dk

En eventuel klage skal være modtaget senest onsdag den 5. august 2020. 
En klage har ikke opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet.

Ønskes sagen afgjort ved domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 
måneder efter afgørelsen er offentliggjort, eller efter endelig 
klageafgørelse.

Foruden dig selv kan afgørelsen påklages af alle med retslig interesse i 
miljøvurderingen samt visse organisationer.  

Hvis Næstved Kommune modtager klager over afgørelsen, vil du blive 
orienteret herom.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnet behandling af evt. 
klage, at klager indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
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Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatperson og 1.800 kr. for 
virksomheder og organisationer. Du betaler klagegebyret med 
betalingskort i Klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnet hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Udtalelser
I henhold til slambekendtgørelsen § 6, stk. 3 skal kommunen indhente en 
udtalelse fra henholdsvis sundhedsstyrelsen og veterinærchefen i 
fødevareregionen inden der meddeles tilladelse efter § 19 i 
miljøbeskyttelsesloven. Et udkast til tilladelsen til udspredning af sediment 
fra gadekæret i Sneslev har derfor været i høring hos de 2 myndigheder. 

Fødevarestyrelsen har den 30.6.2020 sendt følgende udtalelse:

”Fødevarestyrelsen vurderer ud fra det fremsendte materiale til Sags nr.: 
07.20.14-K08-1-20, at sagen ikke giver anledning til bemærkninger, idet 
produktet og anvendelsen ikke er underlagt reglerne i 
Biproduktforordningen 1069/2009.”

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst har den 
24.6.2020 sendt følgende udtalelse:

”Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke sundhedsfaglige bemærkninger til 
udbringningen af sediment på landbrugsjord. ”

Konklusion
Samlet har Næstved Kommune vurderet, at der kan meddeles tilladelse til 
den ansøgte udspredning på de ovenfor anførte vilkår.

Hvis du vil vide mere
Du er velkommen til at kontakte mig på mail bekni@naestved.dk eller på 
55886196, hvis du har spørgsmål i forbindelse med denne afgørelse.

Med venlig hilsen

Bente Kryger Nielsen

Miljøsagsbehandler

Næstved Kommune
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Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse 1218 af 25-11-2019 med 
senere ændringer.

Bekendtgørelse nr. 1001 af 27.06.2018 om anvendelse af affald til 
jordbrugsformål.

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening 
m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 
913 af 30/08/2019.

Bilag:

1. Kortbilag
2. Analyse af sediment
3. Kapitel 5 til 10 fra slambekendtgørelsen
4. VVM-screening

Kopi til: Sneslev Bylaug v/Inger Thirup på email sneslevbylaug@gmail.com
Danmarks Naturfredningsforening, Næstved dnnaestved-sager@dn.dk
Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland sydvest@friluftsraadet.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. fr@friluftsraadet.dk
Næstved Museum, Ringstedgade 4, 4700, naestved@museerne.dk
Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Næstved, naestved@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten
sydsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk; post@sportsfiskerforbundet.dk;
lbt@sportsfiskerforbundet.dk
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Analyserapport

Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund - Tlf. 58 24 24 58 - Fax 58 24 10 06 Side 1 af 2

www.hmlab.dk

Rekvirent: HedeDanmark A/S Sagsnavn: Sneslev Bylaug, Fuglebjerg

Klostermarken 12, Postboks 110

8800 Viborg

Prøver modtaget: 06-01-2020 Analyse påbegyndt: 06-01-2020 Rapportdato: 20-01-2020

Rapport nr.: 2002-613

Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: 0

Lab. nr. 2002-613-01

Prøvetype Slam

Emballage: ok

Prøvetagning: Rekvirent

Prøvetager: Palle Horn

Udtaget fra dato: 06-01-2020

Prøve ID Sneslev Detek-

bylaug tions- Usikker-

Parameter Enhed Metode grænse hed ¤

Tørstof, TS 62 % DS 204:1980 (mod.) 0,02 +/- 10 %

Nitrogen,total 1500 mg/kg TS SS028101-1 1) 80

Phosphor, total 490 mg/kg TS DS11885:2009+DS259:2003,ICP 15 +/- 14 %

Bly 13 mg/kg TS DS11885:2009+DS259:2003,ICP 2 +/- 30 %

Cadmium 0,18 mg/kg TS DS11885:2009+DS259:2003,ICP 0,03 +/- 30 %

Chrom 8,7 mg/kg TS DS11885:2009+DS259:2003,ICP 0,4 +/- 30 %

Kobber 7,8 mg/kg TS DS11885:2009+DS259:2003,ICP 5 +/- 30 %

Nikkel 6,3 mg/kg TS DS11885:2009+DS259:2003,ICP 1 +/- 30 %

Zink 37 mg/kg TS DS11885:2009+DS259:2003,ICP 10 +/- 30 %

Kviksølv 0,033 mg/kg TS DS/EN ISO 12846:2012 0,03 +/- 30 %

Bly 27000 mg/kg total P Beregnet

Cadmium 370 mg/kg total P Beregnet

Nikkel 13000 mg/kg total P Beregnet

Kviksølv 67 mg/kg total P Beregnet

Acenaphthen <0,01 mg/kg TS MST13:1998 0,01 +/- 15 %

Fluoren <0,01 mg/kg TS MST13:1998 0,01 +/- 15 %

Phenanthren 0,036 mg/kg TS MST13:1998 0,01 +/- 15 %

Fluoranthen 0,094 mg/kg TS MST13:1998 0,01 +/- 15 %

Pyren 0,081 mg/kg TS MST13:1998 0,01 +/- 15 %

Benz(b+j+k)fluoranthen 0,078 mg/kg TS MST13:1998 0,01 +/- 15 %

Benz(a)pyren 0,043 mg/kg TS MST13:1998 0,01 +/- 15 %

Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,033 mg/kg TS MST13:1998 0,01 +/- 15 %

Benz(g,h,i)perylen 0,035 mg/kg TS MST13:1998 0,01 +/- 15 %

Sum PAH (11 stk) 0,40 mg/kg TS Beregnet +/- 15 %

DEHP <0,5 mg/kg TS M054, GC-MS 0,5 +/- 50 %

NPE <0,1 mg/kg TS M054, GC-MS 0,1 +/- 50 %

LAS <50 mg/kg TS M055, LC-MS 50 +/- 50 %
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Analyserapport

Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest 8 - 4293 Dianalund - Tlf. 58 24 24 58 - Fax 58 24 10 06 Side 2 af 2

www.hmlab.dk

Rekvirent: HedeDanmark A/S Sagsnavn: Sneslev Bylaug, Fuglebjerg

Klostermarken 12, Postboks 110

8800 Viborg

Prøver modtaget: 06-01-2020 Analyse påbegyndt: 06-01-2020 Rapportdato: 20-01-2020

Rapport nr.: 2002-613

Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: 0

Betegnelser:

¤Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende.

Detektionsgrænse for miljøfremmede stoffer og olie/fedt kan være forhøjet, da disse varierer afhængig af prøvens indhold af tørstof og prøvemængde.

En detektionsgrænse angivet i parantes indikerer, at denne er i mg/kg TS.

Max-værdier er opgivet efter BEK nr. 56 af 24/01/2000 om tilsyn med spildevandsslam m.m.

Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Ingen.

Resultaterne gælder for prøven som den er modtaget.

Øvrige analyser er lavet hos Højvang, Dianalund

Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.

Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle

grænse- og/eller kravværdier anvendes analyseresultatet i rapporten.

Højvang Laboratorier A/S undsiger sig at udtale sig om holdninger og fortolkninger.

1) Analysen er udført af underleverandør med SWEDAC nr.: 1006

Rapport sendes med post til:

Rapport sendes pr. E-mail til:

HedeDanmark A/S, Sneslev Bylaug, sneslevbylaug@gmail.com

HedeDanmark A/S, Palle Holm, pho@hededanmark.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.

Godkendt af

Gitte Pedersen

Laborant
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Kapitel 5

Generelle krav til affald, der skal anvendes til jordbrugsformål

§ 7.§ 7.§ 7.§ 7. Affald, der skal anvendes til jordbrugsformål eller tilføres husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller behandlingsanlæg, skal overholde 

grænseværdierne i bilag 2 og må ikke indeholde væsentlige mængder af andre miljøskadelige stoffer.

Stk. 2. Affald med forhøjet indhold af miljøfremmede stoffer kan uanset stk. 1 afhændes til miljøgodkendte komposteringsanlæg med henblik på 

omsætning af miljøfremmede stoffer. Komposteringsanlægget skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden kunne dokumentere, at der sker 

omsætning af de miljøfremmede stoffer.

Stk. 3. Affaldet skal være prøvetaget og analyseret efter kapitel 6.

§ 8.§ 8.§ 8.§ 8. Affald, der skal anvendes til jordbrugsformål, og afgasset biomasse fra husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller behandlingsanlæg, skal 

forud for anvendelse til jordbrugsformål overholde de hygiejnisk begrundede anvendelsesrestriktioner for affald i bilag 3.

§ 9.§ 9.§ 9.§ 9. Ved sammenblanding af flere affaldsproducenters affald, herunder spildevandsslam fra forskellige anlæg, samt ved sammenblanding af 

affald med produkter, skal de enkelte affaldstyper inden sammenblanding prøvetages med henblik på analyse af, om grænseværdierne i bilag 2 

overholdes.

Stk. 2. Affald fra husholdninger, der behandles samlet, anses for at stamme fra én affaldsproducent. Den ansvarlige myndighed for 

indsamlingsordningen anses i dette tilfælde for affaldsproducent.

Kapitel 6

Prøveudtagning og analyser

§ 10.§ 10.§ 10.§ 10. Affald, der skal anvendes til jordbrugsformål eller tilføres husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller behandlingsanlæg, skal være 

analyseret ved repræsentative prøver og overholde de gældende grænseværdier, der er angivet i bilag 2. Undtaget herfra er animalske 

biprodukter, der ikke er blandede med andre typer affald, og som tilføres direkte til husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller biogasanlæg i 

øvrigt.

Stk. 2 Affald, der gennemgår forbehandling, skal være analyseret ved repræsentative prøver og overholde de gældende grænseværdier, der er 

angivet i bilag 2. Straks en analyse viser en overskridelse af de gældende grænseværdier, skal tilførslen af det forbehandlede affald til 

biogasanlægget stoppes.

Stk. 3. Affaldsproducenten og forbehandlingsanlægget skal foranledige, at prøverne udtages og analyseres af laboratorier eller virksomheder, 

der er akkrediteret af DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's - 

European co-operation for Accreditation's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen i affaldsproducentens kommune kan beslutte, at prøver kan udtages eller analyseres af affaldsproducenten efter 

forskrift af laboratoriet eller virksomheden.

Stk. 5. Laboratoriet eller virksomheden sender analyseresultaterne til tilsynsmyndigheden, inden den første levering af affaldet finder sted. 

Efter første levering skal hvert analyseresultat sendes til tilsynsmyndigheden, så snart det foreligger.

§ 11.§ 11.§ 11.§ 11. Prøveudtagning samt analysehyppighed, -parametre og -metoder skal overholde forskrifterne i bilag 5, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i affaldsproducentens kommune kan beslutte, at prøveudtagnings- og analysehyppigheden skal øges eller 

nedsættes. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at prøverne skal analyseres for flere eller færre parametre, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke prøveudtagnings- og analysehyppigheden for kvælstof og fosfor.

Stk. 4. Uanset stk. 1, skal slam fra offentlige spildevandsanlæg og kildesorteret organisk affald fra husholdninger, institutioner og private 

virksomheder, der ikke gennemgår forbehandling, prøvetages og analyseres i henhold til bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til 

jordbrugsformål. Endvidere finder stk. 2 og stk. 3 ikke anvendelse for disse produkter.

Kapitel 7

Generelle krav til affaldsproducenten

§ 12.§ 12.§ 12.§ 12. Affaldsproducentens pligter efter §§ 13-15 påhviler den affaldsproducent, der afhænder affaldet til bruger eller til husdyrgødningsbaserede 

biogasanlæg eller behandlingsanlæg.
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§ 13.§ 13.§ 13.§ 13. Affaldsproducenten skal udarbejde en deklaration, som skal angive følgende:

1) Affald med beskrivelse af oprindelse og produktionssted samt henvisning til de betegnelser, der er anvendt i bilag 1.

2) De enkelte bestanddele samt blandingsforhold for affald, som er fremkommet ved blanding af flere forskellige affaldstyper.

3) De enkelte bestanddele samt blandingsforhold for affald, som er blandet med gødning, jordforbedringsmiddel eller andre produkter.

4) Behandling, resultater af eventuelle analyser samt eventuelle restriktioner for anvendelsen. De betegnelser, der er angivet i bilag 3, skal 

anvendes.

5) Analyseresultater, jf. § 10, herunder angivelse af prøveudtagnings- og analysetidspunkt.

6) Oplysning om opbevaringsmuligheder.

Stk. 2.Hvis kommunalbestyrelsen i en afgørelse har fastsat vilkår efter § 6 eller § 83 i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, 

husdyrgødning, ensilage m.v., skal disse vilkår fremgå af deklarationen.

Stk. 3. Kopi af deklarationen fremsendes til kommunalbestyrelsen i affaldsproducentens kommune, jf. dog § 14, stk. 6. Fremsendelse skal ske 

senest 8 dage før første levering til bruger, husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller behandlingsanlæg og derefter hver gang, der foreligger nye 

analyser eller ændret affaldssammensætning.

§ 14.§ 14.§ 14.§ 14. Enhver affaldsproducent, der indgår aftale om leverance af affald, er ansvarlig for, at deklarationen følger affaldet og svarer til dette, jf. 

dog stk. 6.

Stk. 2. Levering af affald må kun ske efter skriftlig aftale mellem affaldsproducenten og brugeren eller ledelsen af det husdyrgødningsbaserede 

biogasanlæg eller behandlingsanlæg.

Stk. 3. Ved indgåelse af aftale om levering af affald til bruger skal affaldsproducenten sende kopi af leveringsaftalen, deklaration samt kort med 

angivelse af hvor og hvornår affaldet forventes udspredt (kort med markbloknummer) til kommunalbestyrelsen i brugers kommune senest 8 dage 

før første levering.

Stk. 4. Ved aftale om levering af affald til husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller behandlingsanlæg skal affaldsproducenten sende kopi af 

leveringsaftalen og deklaration til tilsynsmyndigheden for det husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller behandlingsanlæg senest 8 dage før 

første levering.

Stk. 5. Sker der en ændring i de indsendte oplysninger om forventet udspredning, jf. stk. 3, skal brugeren indsende nye oplysninger om 

udspredning til kommunalbestyrelsen i brugers kommune.

Stk. 6. Stk. 1, stk. 3, og § 13, stk. 3, finder ikke anvendelse for husdyrgødningsbaserede biogasanlæg ved anlæggets levering af affald til en 

bruger.

§ 15.§ 15.§ 15.§ 15. Hvert år inden 1. marts skal affaldsproducenten indberette til kommunalbestyrelsen, hvor store mængder af hver affaldsart, der er 

afhændet til anvendelse til jordbrugsformål i det foregående kalenderår, fordelt på anvendelse i landbrug, skovbrug, biogas- eller 

behandlingsanlæg, gartneri, parkdrift og privat havebrug. Indberetningen skal ske med henvisning til deklarationen, jf. § 13, for hver affaldsart.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal hvert år senest 1. juli indberette de i stk. 1 omhandlede oplysninger til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen kan efter 

forhandling med kommunalbestyrelserne fastsætte regler om indberetningens form.

Kapitel 8

Opbevaring

§ 16.§ 16.§ 16.§ 16. Opbevaring af affald på brugers virksomhed kan ske uden forudgående tilladelse efter § 19 i lov om miljøbeskyttelse, hvis det sker på et 

opbevaringsanlæg, der er placeret, indrettet og drevet i overensstemmelse med bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, 

ensilage m.v., og hvis der ikke opbevares en større mængde affald, end bruger selv kan anvende i indeværende og kommende vækstsæson.

Stk. 2. Affald, der ikke afgiver væske, kan opbevares i markstakke på brugers virksomhed uden forudgående tilladelse efter § 19 i lov om 

miljøbeskyttelse. Markstakkene skal være overdækket, så vand ikke kan trænge ind i stakken, og placeringen skal følge reglerne i bekendtgørelse 

om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Stk. 3. Spildevandsslam må ikke opbevares i markstakke.

§ 17.§ 17.§ 17.§ 17. Opbevaring af affald, der tilføres husdyrgødningsbaserede biogasanlæg, skal ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt 

dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. De øvrige regler i denne bekendtgørelse, herunder de generelle krav og reglerne om prøveudtagning og 

analyser efter kapitel 5 og 6, gælder fortsat.

§ 18.§ 18.§ 18.§ 18. Opbevaring af affald på brugers virksomhed, der tilføres beholdere med husdyrgødning, skal ske efter reglerne i bekendtgørelse om 

erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning ensilage m.v. De øvrige regler i denne bekendtgørelse, herunder de generelle krav og reglerne om 

prøveudtagning og analyser i kapitel 5 og 6, gælder fortsat.
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§ 19.§ 19.§ 19.§ 19. Kommunalbestyrelsen skal råde over opbevaringsfaciliteter for slam fra offentlige spildevandsanlæg i kommunen svarende til 9 måneders 

produktion.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal senest den 31. december hvert år sende en redegørelse til Miljøstyrelsen om, hvor og på hvilken måde slam 

fra offentlige spildevandsanlæg skal opbevares det kommende år.

Kapitel 9

Brugers anvendelse af affald

§ 20.§ 20.§ 20.§ 20. Anvendelse af affald må ikke give anledning til forurening af grundvandet.

§ 21.§ 21.§ 21.§ 21. Ved anvendelse af affald i en blanding, der består af minimum 75 pct. husdyrgødning eller afgasset vegetabilsk biomasse regnet på 

tørstofbasis, finder reglerne i §§ 22-24 ikke anvendelse. Anvendelsen skal i så fald ske efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt 

dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

§ 22.§ 22.§ 22.§ 22. Flydende affald må højst udbringes i mængder på 3.000 m3 pr. ha pr. planperiode. I perioden fra 1. februar til 1. april må der kun 

udbringes 1.000 m3 pr. ha.

§ 23.§ 23.§ 23.§ 23. Anvendelse af affald skal ske i overensstemmelse med deklarationen, jf. § 13, og kort med angivelse af udspredningsareal, jf. § 14, stk. 3.

§ 24.§ 24.§ 24.§ 24. De hygiejniske restriktioner for anvendelsen skal overholdes, jf. bilag 3.

§ 25.§ 25.§ 25.§ 25. Der må ikke med affald tilføres jorden mere end 7 tons tørstof pr. ha pr. år, beregnet som et gennemsnit over 10 år. I parker og skove, hvor 

der ikke dyrkes fortærbare afgrøder, må der tilføres 15 tons tørstof pr. ha pr. år, beregnet som et gennemsnit over 10 år.

Kapitel 10

Særlige bestemmelser om tungmetaller i jord

§ 26.§ 26.§ 26.§ 26. Arealer, som tilføres affald, må ikke indeholde mere tungmetal end angivet i bilag 4.

Stk. 2. På arealer, hvor kommunalbestyrelsen vurderer, at der er risiko for, at de i bilag 4 nævnte grænseværdier for indhold i jord er 

overskredet, skal kommunalbestyrelsen lade udtage og analysere jordprøver til dokumentation for, hvorvidt grænseværdierne er overholdt.

Stk. 3. Jordprøverne skal udtages og analyseres af laboratorier eller virksomheder, der er akkrediteret af DANAK eller af et tilsvarende 

akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Udgifterne til disse prøver afholdes af 

affaldsproducenten.

Stk. 4. Prøveudtagning og analyse skal ske i overensstemmelse med bilag 4.
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Bilag 4 – VVM-screeningsskema

Basisoplysninger Tekst 
Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udbringning af bundsediment fra gadekær til 

landbrugsareal. Projektbeskrivelsen fremgår af 
ansøgningen.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre  -
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Sneslev Bylaug, cvr: 39999730, Sneslevvej 31, 

4250 Fuglebjerg.
Kontaktperson: Inter A. Thirup

Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug 
angives anlæggets geografiske placering angivet ved 
koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 datum).

 10a, Sneslev By, Førslev.

Projektet berører følgende kommune eller kommuner 
(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet 
er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø 
kan tænkes påvirket af projektet)

 Næstved Kommune.

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok 
angives. For havbrug angives anlæggets placering på 
et søkort.

 Ja. Mark angivet på kort.

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med 
indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog 
ikke for strækningsanlæg).

Målestok angives:
Nej.

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej  
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og konkrete projekter (VVM).

x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. 
Angiv punktet på bilag 1:

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

x Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
11B, Anlæg til bortskaffelse af affald

Projektets karakteristika Tekst 
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som 
projektet omfatter angives navn og adresse på de eller 
den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav

Modtager af bundsedimentet fra gadekæret er 
Mogens Møller, Fuglebjergvej 2A, 4250 
Fuglebjerg, som modtager bundsedimentet til 
udbringning på arealet beliggende Sneslevvej 41, 
4250 Fuglebjerg, matrikel 10a, Sneslev By, 
Førslev.

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det 
fremtidige samlede bebyggede areal i m2
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2

Landbrugsjord, som fremadrettet også skal 
anvendes til dyrkning.
Der er ikke noget fremtidig bebygget areal i 
forbindelse med projektet.

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse 
med projektet og i givet fald hvor meget i m
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2
Projektets bebyggede areal i m2
Projektets nye befæstede areal i m2
Projektets samlede bygningsmasse i m3
Projektets maksimale bygningshøjde i m
Beskrivelse af omfanget af eventuelle 
nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet

Cirka 19 hektar landbrugsjord, hvor 1200 m³ 
bundsediment, herunder planterester skal 
udbringes.

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Vandmængde i anlægsperioden
Affaldstype og mængder i anlægsperioden

Der er intet reel anlægsperiode. Oprensning og 
udbringning forventes i efteråret 2020.
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Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, 
hav i anlægsperioden
Håndtering af regnvand i anlægsperioden
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå
Projektets karakteristika Tekst 
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud 
samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag 
af råstoffet/produktet i driftsfasen:
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen
Vandmængde i driftsfasen

 Ikke relevant.

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af 
projektet i driftsfasen:
Farligt affald:
Andet affald:
Spildevand til renseanlæg:
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:
Håndtering af regnvand:

Bundsediment fra gadekær, som er en del af selve 
projektet. Der forventes ingen andre affaldstyper 
eller spildevand fra projektet.

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig 
vandforsyning?

x  

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 
standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?

x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til 
punkt 10.
Det er et krav i slambekendtgørelsen.

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne 
standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?

x Hvis »nej« angives og begrundes hvilke 
vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 
BREF-dokumenter?

x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til 
pkt. 12.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-
dokumenter?

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke 
BREF-dokumenter, der ikke vil kunne 
overholdes.

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-
konklusioner?

x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til 
punkt 14.

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-
konklusioner?

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke 
BAT-konklusioner, der ikke vil kunne 
overholdes.

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om 
støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?

x Hvis »ja« angives navn og nr. på den 
eller de pågældende vejledninger eller 
bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 17.

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt 
lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og 
vibrationer?

Hvis »nej« angives overskridelsens 
omfang og begrundelse for 
overskridelsen

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er 
udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier 
for støj og vibrationer?

Hvis »nej« angives overskridelsens 
omfang og begrundelse for 
overskridelsen

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, 
regler og bekendtgørelser om luftforurening?

x Hvis »ja« angives navn og nr. på den 
eller de pågældende vejledninger, regler 
eller bekendtgørelser.
Hvis »nej« gå til pkt. 20.

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende Hvis »Nej« angives overskridelsens 
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grænseværdier for luftforurening? omfang og begrundelse for 
overskridelsen.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er 
udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier 
for luftforurening?

Hvis »Nej« angives overskridelsens 
omfang og begrundelse for 
overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller 
øgede støvgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

x Hvis »ja« angives omfang og forventet 
udbredelse.

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede 
lugtgener
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

x Oprensningen af gadekæret vil i sig selv 
kunne medføre øget lugt. Projektet om at 
udbringe bundsedimentet på en mark vil 
også kunne afgive lugt i en kort periode 
inden det bliver nedbragt.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for 
belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse 
naboarealer og omgivelserne
I anlægsperioden?
I driftsfasen?

x Hvis »ja« angives og begrundes 
omfanget.

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?

x  

Projektets placering Ja Nej Tekst 
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens 
generelle formål?

x Hvis »nej«, angiv hvorfor:

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende 
bygge- og beskyttelseslinjer?

x Hvis »ja« angiv hvilke:

26. Indebærer projektet behov for at begrænse 
anvendelsen af naboarealer?

x  

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for 
anvendelsen af udlagte råstofområder?

x  

28. Er projektet tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen?

x  

Projektets placering Ja Nej Tekst 
29. Forudsætter projektet rydning af skov?
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller 
indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af 
højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og 
mere end 20 m bredt.)

x  

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for 
realiseringen af en rejst fredningssag?

x  

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 
beskyttede naturtype i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3.

Bundsedimentet vil blive bragt ud på en 
mark, hvor der er tre §3-beskyttede 
vandhuller. Desuden ligger den §3-
beskyttede sø (gadekær), som 
bundsedimentet hentes fra, cirka 20-30 
meter fra den mark, hvor det skal 
udbringes på (projektet).

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald 
hvilke?

 Ikke relevant

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 
fredede område.

 Ikke relevant
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34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste 
internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-
områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder).

 Ikke relevant

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand 
eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller 
fysiske ændringer af vandområder eller 
grundvandsforekomster?

x Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der 
er tale om.

36. Er projektet placeret i et område med særlige 
drikkevandinteresser?

x Området ligger i udkanten af OSD.

37. Er projektet placeret i et område med registreret 
jordforurening?

x  

38. Er projektet placeret i et område, der i 
kommuneplanen er udpeget som område med risiko 
for oversvømmelse.

x  

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde 
for oversvømmelse?

x  

Projektets placering Ja Nej Tekst 
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i 
området, der sammen med det ansøgte må forventes 
at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet 
(Kumulative forhold)?

x  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre 
nabolande?

x  

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt 
og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at 
undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for 
væsentlige skadelige virkninger for miljøet?

 Udvidet analyse af bundsediment efter 
slambekendtgørelsens bestemmelser.

Dato: 12.6.2020, Udfyldt af: Jonas Christensen, Center for Plan og Miljø, Næstved Kommune
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