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1. Indledning
Næstved Kommune har den 13.6.2022 modtaget ansøgning om at etablere en ny plansilo på
Tulvej 5, 4700 Næstved.
Richard Tersteeg ansøger om et tillæg til ejendommens eksisterende miljøgodkendelse til
ændringer på malkekvægbesætningen på Tulvej 5, 4700 Næstved. Ændringen består i, at den
tidligere miljøgodkendte gyllebeholder ikke bliver etableret, men der bliver etableret en
plansilo på ejendommen. Disse ændringer fremgår af de øvrige afsnit. Det tidligere godkendte
produktionsareal er på 2.657 m2, som dog ikke er fuldt udnyttet endnu.
Ansøgningen omfatter tillæg til miljøgodkendelse efter § 16a, stk. 4 i Lovbekendtgørelse om
husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. – nr. 520 af den 1.5.2019 med senere ændringer
(Husdyrbrugloven).
Denne miljøtekniske beskrivelse og vurdering danner grundlag for de vilkår, der meddeles i
dette tillæg til miljøgodkendelsen. Udgangspunktet for den miljøtekniske beskrivelse og
vurdering gælder kun for ændringer og udvidelse i dette tillæg.
Ansøgningen har vi modtaget via www.husdyrgodkendelse.dk (skema nr. 235.362), samt
tilhørende supplerende materiale tilsendt fra ansøgers konsulent.

1.1 De ansøgte ændringer
Ansøger oplyser

Kommunens vurdering
Der er ansøgt om at etablere en ny plansilo, som eneste reelle ændring på husdyrbruget. Vi
har tidligere i 2022 modtaget en anmeldelse om at etablere en plansilo efter
anmeldeordningen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, men i vores gennemgang af
anmeldelsen, 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.
Der er faste krav til opbevaring af ensilage i en plansilo, herunder krav om en 2 meter
randbelægning og afløb til opsamlingsbeholder. Der skal derfor etableres afløb i begge ender,
hvis plansiloen ikke har en væg i den ene ende. Afløb må ikke blokeres af ensilage og
ensilagesaft må ikke løbe uden for pladsen, men skal ledes bort via afløb, som løbende holdes
åbne. Da dette er generelle regler, så stiller vi ikke vilkår hertil. Vi vil gennemgå og vurdere
forhold vedrørende plansiloen i de øvrige afsnit.
Den tidligere miljøgodkendte gyllebeholder, som ikke er etableret, skulle have været placeret
delvist hvor plansiloen er ansøgt. Den ønskes ikke længere etableret i denne miljøansøgning.
Derfor vil gyllebeholderen ikke kunne blive etableret, når vi meddeler dette tillæg. Vi vurderer,
at det ansøgte produktionsareal på husdyrbruget forbliver uændret i forhold til det hidtil
godkendte. Der bliver heller ikke ændret på staldsystem, indretning eller dyretype. Derfor vil
de vilkår fastsate i miljøgodkendelsen af den 21.2.2019 og tillæg nr. 1 af den 15.4.2020
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fortsat være gældende, bortset fra vilkår, som vi ophæver eller ændrer med dette tillæg. Se
nærmere vurdering heraf i afsnit 3.
Kommunen vurderer, at husdyrbrugets eventuelle medarbejdere skal være orienteret om
ejendommens tillæg til miljøgodkendelsen, så de er bekendt med vilkårene for drift af
husdyrbruget. Vi stiller vilkår hertil.
Vilkår:
-

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

2. Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold

2.1 Landskab, afstandskrav og planforhold
Ansøger oplyser

Kort 1: Kort hentet fra ansøgningssystemet, husdyrgodkendelse.dk

Kommunens beskrivelse
I kommuneplanen er området, ejendommen ligger i, udpeget som bevaringsværdigt landskab.
Formålet med udpegningen er at sikre særegne landskaber og det åbne lands værdier sammen
med andre udpegninger, fx naturbeskyttelsesområder og værdifulde kulturmiljøer.
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Udpegningen er ikke en hindring for at dyrke landbrug, men skal især sikre, at der bliver taget
hensyn til de landskabelige værdier ved nye byggerier, anlægsarbejder og ændret anvendelse.
Tulvej 5 ligger få hundrede meter nord for landsbyen Bøgesø. Tulvej 5 og Bøgesø ligger på
hver sin bakketop i et landskab med præg af dødis. Det mellemliggende og det nært
omkringliggende landskab ligger to til ti meter lavere. Nordøst for Tulvej 5 er dødislandskabet
mere markant og bakketoppene højere.
Området indeholder nogle relativt stejle småbakker, endnu flere mindre lavninger, læhegn,
spredt bebyggelse med mere. Der er stor variation. Landskabet må som udgangspunkt
betegnes et små-skala-landskab med mindre robusthed i forhold til større anlæg.
Kommunens vurdering
Ansøger har gjort rede for den nye ensilageplads, som fremgår af kort 1. I den højeste del af
bakketoppen ligger delvist, hvor ensilagepladsen er ansøgt. Se kort 2. Den vil blive gravet ned
i niveau, så det bliver muligt at køre græsensilage fra den østlige ende. Kort 3 viser
terrænforskellene ud fra generaliserede kurver og kan derfor afvige fra det faktiske. Næstved
Kommune er dog bekendt med store terrænforskelle ved den ansøgte placering og har
vurderet ud fra det.
Der er tidligere sket terrænregulering ved den øvrige bygningsmasse på Tulvej. Blandt andet
kan den store og eksisterende plansilo knap nok anes. Den nye plansilo vil blive etableret nord
herfor, kun afgrænset af en intern kørevej. Ansøger har oplyst at afstanden er maks 10 meter,
hvilket vi vurderer er korrekt ud fra den ansøgte placering. Den vil derfor ligge i tilknytning til
den øvrige bygningsmasse.
Da plansiloen kræver en jævn og tæt bund og indkørsel fra den østlige ende og skal etableres i
et bakket landskab, så vil der nogle steder ske terrænregulering som overstiger en halv meter.
Vi vurderer, at der vil være behov for 1,5-2 meter terrænregulering. Det er denne ændring på
husdyrbruget, som blandt andet har medført krav til at ansøge om tillæg til den eksisterende
miljøgodkendelse.
Vi vurderer at der ikke er behov for at producere mere foder end det, som allerede bliver
produceret til husdyrbrugets kvægbesætning. Foderopbevaringen vil fremover blive i
plansiloen i stedet for synlige oplag af wrapballer og oplag i markstakke. Vi vurderer derfor at
plansiloen kan blive betragtet som erhvervsmæssig nødvendig. På kort 1 ses et område øst for
Tulvej, hvor der er større oplag wrapballer.
Vi vurderer at pladsen kun i mindre omfang vil være synlig, da den ligger i tilknytning til den
eksisterende plansilo, bag halmladen og cirka 75 meter fra Tulvej. Området mod nord ligger
højere i terrænet, således at ensilagepladsen vil blive naturligt afskærmet nordfra. Se kort 2.
Nedgravning af plansiloen vil reducere den totale højde over terrænet. Vi vurderer dog at den
øverste del af plansiloens elementer vil kunne ses fra nord-nordøst. Fra nærmeste ejendom
mod nord vurderer vi at kostaldens tagryg kan skimtes og plansiloen vil ligge i nogenlunde
samme synsfelt fra 200-500 meters afstand. Se gadefoto 1-3. Når plansiloen er fyldt vil
overdækningen formentlig også kunne ses.
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Kort 2: Luftfoto 2021 med 2,5m højdekurve. Gul markering viser ansøgt plansilo.

Kort 3: Luftfoto 2021 med 0,5m højdekurve. Gul markering viser ansøgt plansilo.
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Gadefoto 1: Foto, ca. 200 m nord-nordøst fra Tulvej 5. Fra denne vinkel ses markens terræn samt staldens rygning.
Plansiloen vil indbygges i terrænet. Fotostandpunkt er angivet med rød cirkel på kort 2.

Gadefoto 2: Foto, ca. 400 m nord-nordøst fra Tulvej 5. Fra denne vinkel ses terrænforskellen op mod det højeste
punkt på ejendommen. Plansiloen placeres syd herfor med 2 meter sidehøjde.

Gadefoto 3: Foto, cirka 500 meter nord-nordøst fra Tulvej 5. Kostaldens rygning ses.

Det vil ikke få en væsentlig negativ påvirkning for omkringboende, at der etableres en plansilo
hvor den er ansøgt, så længe den etableres mindst 1 meter lavere i terrænet. Ansøger har
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angivet at sidehøjden på elementerne bliver maksimalt 2 meter. Vi har foretaget vurdering på
baggrund af, at plansiloen kan etableres, så sidehøjden maksimalt er 70 cm over det højeste
terræn, for ikke at stille vilkår til eventuel beplantning. Derfor stiller vi i stedet vilkår til at
sidehøjden over terræn mod nord ikke må være mere end 70 cm. Se tegning 1.

Tegning 1: Skitse med tværsnit af plansilo, som er bygget op af terræn mod nord.

Vi vurderer samlet set, at plansiloens placering vil blive indpasset i terrænet uden at have en
visuel effekt på det omkringliggende landskab. Desuden vil plansiloen blive etableret i direkte
tilknytning til den eksisterende bygningsmasse og interne køreveje. Vi stiller vilkår til, at
overskudsjord skal fordeles jævnt og ikke medføre øvrige terrænregulering, ud over hvor
pladsen bliver etableret. Overskudsjord må heller ikke blive anvendt som opfyld eller blive
udlagt i bunker.
Vilkår
For at fastholde det ansøgte, stiller vi vilkår om at:
- Der må ikke ske terrænreguleringer ud over hvor plansiloen er ansøgt.
-

Overskudsjord skal fordeles jævnt og ikke over en højde på 30 cm og må ikke blive
anvendt som jordopfyldning af lavninger.

-

Plansiloens sideelementer mod nord på ikke overstige 70 cm over terrænet.

2.2 Afstandskrav
Kommunens vurdering
Ved udvidelse af og etablering af ensilageopbevaringsanlæg er der en række afstandskrav i
Husdyrbruglovens § 6 og 8, der skal overholdes. Udvidelse og ændringer af eksisterende
dyrehold er ikke tilladt indenfor byzone og sommerhusområder, samt indenfor lokalplanlagte
boligområder og områder til offentlige formål i landzone.
Vi har målt afstandene til de områder, hvor der er faste afstandskrav. Plansiloen overholder
alle disse afstandskrav. Vi vurderer, at afstandskravet i husdyrbruglovens §7 ikke gælder, når
der er tale om ensilageopbevaringsanlæg.
Samlet set vurderer vi derfor, at alle afstandskrav bliver overholdt.
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3. Opbevaringskapacitet og gødningshåndtering
3.1 Gødningsopbevaringsanlæg
Kommunens vurdering
Der er i tillægget af den 15.4.2020 til ejendommens miljøgodkendelse stillet vilkår om drift og
håndtering af flydende husdyrgødning. Disse vilkår vil fortsat være gældende. Der sker ikke
ændringer i forhold til den nuværende drift. Dog blev vilkår om overfladearealet i tillægget
tilpasset med den ansøgte gyllebeholder. Denne gyllebeholder på 3000 m³ ønskes ikke
længere etableret. For at fastholde det ansøgte, vurderer vi, at vilkår om overfladearealet i
tillæg af den 15.4.2020 skal erstattes af et nyt vilkår om, at overfladearealet af ejendommens
to gyllebeholdere maksimalt må være 831 m².
Vilkår
Vi stiller vilkår om, at:
- Det samlede overfladeareal på ejendommens gyllebeholdere må maksimalt være 831
m²

3.2 Gødningsproduktion og opbevaringskapacitet
Kommunens vurdering
Der bliver etableret en plansilo med 1000 m² overflade. Ud fra normtal vil det give et
opbevaringsbehov til 700 m³ regnvand/ensilagesaft fra plansiloen. Den eksisterende plansilo
på 1200m², har et beregnet opbevaringsbehov på 840 m³ til regnvand/ensilagesaft.
Vi har i forbindelse med miljøgodkendelse af den 21.2.2019 vurderet, at der produceres
omkring 7400m³ gylle fra husdyrbrugets malkekvægbesætning. Det giver et samlet
opbevaringsbehov pr. år på 8940 m². Der er et krav om minimum 9 måneders
opbevaringskapacitet til flydende husdyrgødning jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens §
11. Vi vurderer, at der er opbevaringskapacitet på 3670 m³ flydende husdyrgødning, hvor
kravet svarer til cirka 6700 m³. Der har tidligere har været planlagt en 3000m³ beholder, som
kunne indgå i beregningen af kapaciteten på husdyrbruget, men den indgår ikke som en del af
husdyrbruget længere. Vi vurderer derfor, at der ikke er tilstrækkelig kapacitet på
husdyrbruget.
Tilstrækkelig opbevaringskapacitet for husdyrgødning kan opfyldes ved skriftlige aftaler for
gødningsafsætning jævnfør bekendtgørelsens § 10, stk. 5. Idet forholdet er omfattet af den
generelle regulering, stilles der ikke vilkår hertil. Det vil dog være en forudsætning, at der
bliver indgået skriftlige aftaler med en varighed på minimum 5 år, for at leve op til reglerne.
Da det er et tilsynsanliggende, så vil der blive fulgt op på de faste krav i
husdyrgødningsbekendtgørelsen ved kommende miljøtilsyn. Vi vurderer, at der ikke er behov
for at skærpe vilkår om kapacitet eller dokumentation herfor, da der er faste regler på
området.

4. Husdyrbrugets forurening og forureningsbegrænsende
foranstaltninger
4.1 Anvendelse af bedst tilgængelig teknik, BAT
Ved miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a skal det sikres, at der træffes de
nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af
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BAT. Definitionen af BAT indebærer, at vurderingen af, hvad der er BAT for en
virksomhedstype, blandt andet må anskues i forhold til virksomhedens størrelse, og om der er
tale om en ny eller en bestående virksomhed. Det er imidlertid ikke den enkelte landmands
økonomiske forhold, der indgår i vurderingen. BAT skal i alle tilfælde anvendes med henblik på
at nedbringe den samlede, miljømæssige belastning af omgivelserne. Husdyrbrug skal derfor
anvende teknik, der kan anses som BAT, også i tilfælde, hvor mindre omkostningskrævende
foranstaltninger ville være tilstrækkelige til at opfylde det beskyttelsesniveau, der er fastlagt i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Kommunens vurdering
Vi vurderer, at ansøger selv er ansvarlig for at undersøge og vurdere mulighederne for at
anvende BAT. På husdyrbruget er den faktiske emission beregnet til 4.015 kg NH3-N, hvor det
vejledende BAT-krav er maksimalt 4.129 kg NH3-N. Se tabellen herunder.
Vi har sammenholdt den faktiske emission og det tidligere BAT-krav i tillæg af den 15.4.2020,
for at kunne vurdere om der var forskel i forudsætningerne for BAT fastsat i tidligere
miljøgodkendelse. Det fremgår af tabellen, at den faktiske emission for stalde i den hidtil
godkendte produktion og den ansøgte produktion er ens på 3797 kg NH3-N. Da
gyllebeholderen på 3.000 m³ indgik i tillæg af den 15.4.2020 var emissionen fra lagre højere
end det nu ansøgte. BAT-kravet og den faktiske emission for den nu ansøgte produktion er
reduceret, da gyllebeholderen ikke længere indgår i det ansøgte. BAT-kravet vedrører ikke
plansiloen, som bliver etableret, men vi vurderer, at BAT-kravet samlet set bliver overholdt.
Ansøgt
Tillæg 15.4.2020
Ansøgt produktion

BAT-beregning
BAT-krav
Faktisk emission
BAT-krav
Faktisk emission

Stalde
3683
3797
3797
3797

Lagre
615
500
332
218

Total
4297
4297
4015
4129

Da der i forbindelse med det ansøgte kun sker ganske få ændringer på husdyrbruget og
ændringen vedrører etablering af en plansilo, så vurderer vi, at der er begrænsede muligheder
for at anvende BAT. De faste regler for etablering af en plansilo vil i sig selv være BAT. Vi
vurderer, at plansiloen vil kunne resultere i mere effektiv drift, fremfor at anvende wrapballer
og ensilage i markstakke på malkekvægbesætningen på Tulvej 5.
På baggrund af ovenstående vurderer Næstved Kommune, at ejendommen lever op til kravene
om anvendelse af BAT i husdyrproduktionen.

4.2 Påvirkning af sårbar natur og sårbare arter
Kommunens vurdering
Med de ansøgte ændringer sker der en mindre reduktion i forhold til det hidtil godkendte. Vi
vurderer derfor, at der ikke er behov for at foretage en yderligere vurdering af sårbar natur,
herunder kategori 1-, 2-, og 3-natur end de vurderinger, som blev foretaget i tillæg af den
15.4.2020. Disse vurderinger vedrørte også påvirkning af natura2000-område,
fuglebeskyttelsesområde og nærmeste habitatområde.
Indenfor en buffer af 1000 meter fra anlægget findes ca. 15 markvandhuller og søer samt en
række moser, enge og et enkelt overdrev, der er eller kan udgøre levested for bilag IV-padder.
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Vi vurderer, at plansiloen ikke vil få en negativ påvirkning af disse levesteder ved etablering
eller drift. Der er faste afstandskrav til vandhuller og krav til bortledning af vand fra plansiloer.
Vi vurderer at disse regler er tilstrækkelige til at sikre, at plansiloen ikke påvirker den
omkringliggende natur eller beskyttede arter. Området hvor plansiloen etableres vurderer vi er
almindelig landbrugsjord og vejareal, som derved heller ikke har en naturmæssig værdi eller
fungere som levested for bilag IV-padder. Vi stiller derfor ikke vilkår med hensyn til påvirkning
af sårbar natur og sårbare arter.

4.3 Lugt
Kommunens vurdering
Ansøger har udpeget tre beboelsestyper, som var de samme, der blev vurderet ved tillæg af den
15.4.2020. Da ensilageopbevaringsanlæg ikke indgår som en del af lugtberegningen, vurderer vi
at lugtpåvirkning ikke er relevant med hensyn til de faste afstandskrav. Vi kan dog konstatere at
lugtgenepåvirkningen i ansøgningssystemet er uændret.
Ensilageopbevaring afgiver normalt ikke lugt, dog kan der i forbindelse med etablering af oplaget
umiddelbart efter høst være lugt fra ensilage. Da der er god afstand til omkringboende og der i
forvejen bliver opbevaret foder som ensilage i plansilo, markstak og wrapballer, så vurderer vi, at
ændring fra markstak og wrapballer til et oplag i plansilo ikke vil få en negativ påvirkning med
hensyn til lugtpåvirkning.
På baggrund af ovenstående vurderer vi, at det ansøgte, ikke vil medføre væsentlige lugtgener i
forhold til omkringboende. Da der i forvejen er stillet vilkår til lugt, så stiller vi ikke vilkår hertil.
De eksisterende vilkår gælder for hele ejendommen.

4.4 Transport
Kommunens vurdering
Vi vurderer, at der ikke vil ske væsentlige ændringer i antal transporter, da mængderne af
foder vil være det samme, som hidtil. Der vil dog komme færre udkørsler fra Tulvej 5 til
modsatte side af Tulvej, for at hente wrapballer og ensilage fra markstakke, når al foder
fremover bliver opbevaret på samme side af vejen som stalden.

4.5 Støj, støv, lys, affald, kemikalier og skadedyr
Kommunens vurdering
I ejendommens miljøgodkendelse er der vilkår om støj, støv, lys, affald og skadedyr, samt
opbevaring af kemikalier. Vi vurderer, at disse vilkår gælder for hele husdyrbruget. Derfor vil
eventuelt støv fra plansiloen også skulle overholde disse vilkår. Vi vurderer dog, at plansiloen
ikke vil medføre nogen form for gener fra støv, støj, lys eller skadedyr.

5. Driftsforstyrrelser og uheld
Kommunens vurdering
I ejendommens miljøgodkendelse af den 21.2.2019 er der stillet vilkår omkring
driftsforstyrrelser og uheld. Vi stiller derfor ikke yderligere vilkår, men vi vurderer for
eksempel, at det vil være nødvendigt at ajourføre beredskabsplanen i forbindelse med, at
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plansiloen bliver etableret, således af pladsen og afløb bliver markeret på kort til
beredskabsplanen.
Ved evt. uheld der kan have miljømæssige konsekvenser, skal der ringes til tlf. 114.

6. Egenkontrol
Kommunens vurdering
Bedriften skal til enhver tid over for Næstved Kommune kunne fremlægge dokumentation og
optegnelser, der dokumenterer, at tillæggets forudsætninger og godkendelsens vilkår
overholdes. Der er vilkår til egenkontrol i ejendommens miljøgodkendelse af den 21.2.2019.
De vil også gælde for dette tillæg.

7. Alternative løsninger og 0-alternativ
Kommunens vurdering
Næstved Kommune vurderer, at der ikke kan opsættes økonomisk proportionelle alternativer,
som vurderes værende væsentligt bedre end det ansøgte projekt. Ansøger har ikke angivet
nærmere herom. Da der er tale om et tillæg til miljøgodkendelsen, så vurderer vi, at det ikke
er relevant at vurderer alternative løsninger eller 0-alternativ.

8. Samlet vurdering
Kommunens vurdering
Det er Næstved Kommunes vurdering, at husdyrbruget ved overholdelse af de stillede vilkår
kan ændres og blive drevet uden at være til væsentlig gene for miljøet. Miljøet skal i denne
sammenhæng forstås som omgivelserne i bred forstand, herunder befolkning, flora og fauna,
vandmiljø, landskab og kulturhistorie.
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