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Kommentarer til klage over miljøgodkendelse til ensilageplads/plansilo med 
slagge

Da Vesthimmerlands Kommune desværre ikke har adgang til den vedhæftede klage i klagesystemet har 
vi bedt om en kopi fra DN og den kopi af klagen er vedhæftet i de tilsendte dokumenter til klagenævnet.

I det vi henviser til DN’s klage har Vesthimmerlands Kommune følgende kommentarer.

Vesthimmerlands Kommune har sidestillet en plansilo/ensilageplads med en plads og ikke en bygning 
med fundamenter og gulve og i henhold til restproduktbekendtgørelsens bilag 5 må der ikke uden 
tilladelse anvendes kategori 3 slagge under pladser.

Vesthimmerlands Kommune har dog vurderet, at projektet kræver en miljøgodkendelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 33 og ikke en tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven, som anført i DN’s 
klage af 21. juni 2019.

Pladsen opbygges i henhold til landbrugets byggeblade, som blandt andet foreskriver asfalt som 
underlag til ensilageplads. Der er endvidere i miljøgodkendelsen stillet vilkår i forhold til tilsyn med 
pladsen, sprækker, sætninger mv.

Der er i forbindelse med ansøgningen undersøgt for grundvandsforholdene i området:

På området, hvor plansiloen med slagger tænkes placeret, er der lavet 4 grundvandspejlinger (se figur 1).  

Pejlerørene blev sat i en dybde af 5 meter og der blev i en periode af 12 dage målt grundvand 2 gange. Der blev i 
målingerne ikke observeret vand i 5 meters dybde. Dette stemmer overens med pejledata fra GEUS i området, der 
også viser, at grundvandet er i en dybde større end 5 meter.

Med en meter slagger er der derfor stadig god afstand til grundvandsspejlet.

Plansiloen etableres med minimum 8 cm asfalt, der altid skal holdes tæt for at sikre, at der ikke sker nedsivning til 
grundvandet gennem plansiloen.

Ligeledes etableres der langs alle sider på plansiloen en 2 meter asfalteret randzone, hvor der anvendes sand 
og/eller grus som bundsikring. Dette sikrer, at der ved regn ikke kan ske nedsivning, hvor vandet har været i kontakt 
med slaggen.
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Alt vand fra plansiloen opsamles i en 258 m3 opsamlingstank og der ansøges om tilladelse til udsprinkling af det 
opsamlede vand.

Figur 1: målepunkter til grundvandspejling

Selve afvandingen af og aktiviteterne på pladsen er omfattet af virksomhedens landbrugsgodkendelse 
(landbrugslovgivningen) og behandles ikke i denne miljøgodkendelse.

Nærmeste Natura 2000 område ligger i en afstand på ca. 215 meter til projektet og Vesthimmerlands 
Kommune har vurderet, at selve projektet ikke kræver, at der udarbejdes en konsekvensvurdering og at 
projektet ikke vil medføre påvirkning af arter eller naturtyper, der er udpegningsgrundlag for 
habitatområdet.

I tilfælde af, at der er spørgsmål til ovenstående eller de øvrige dokumenter kan undertegnede kontaktes.

Med venlig hilsen

Gitte Østergaard Sørensen
Civilingeniør
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