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AFGØRELSE 

i sag om Vordingborg Kommunes miljøgodkendelse af eksisterende 

biogasanlæg på Over Lyngen 4, Præstø 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter § 33 i miljøbe-

skyttelsesloven.1 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver afgørelse fra Vordingborg 

Kommune af 12. august 2015 om miljøgodkendelse af biogasanlæg på 

Over Lyngen 4, Præstø, og hjemviser sagen til fornyet behandling i 

kommunen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-

bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 

Fødevareklagenævnet
2
. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal 

være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. 

  

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om 

Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

                                                 
1
 Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet 
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Klagen 

 

Klagen vedrører Vordingborg Kommunes afgørelse af 12. august 2015 

om miljøgodkendelse til et eksisterende biogasanlæg på Over Lyngen 4, 

Præstø. 

 

Foreningen Jungshoved Miljøgruppe klagede den 9. september 2015 over 

afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Sagen er pr. 1. februar 2017 overført til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet § 24, stk. 6. 

 

Klager har bl.a. klaget over mulig påvirkning af Natura 2000-område, at 

anlægget ikke kan betragtes som et gårdbiogasanlæg, men som et indu-

strianlæg, og at vilkårene for håndtering af overfladevand ikke er accep-

table. 

 

Klager har desuden klaget over en afgørelse fra september 20153 om ikke 

VVM-pligt til samme projekt samt over en landzonetilladelse af 8. sep-

tember 2015.  

  

Klagen vedrørende ikke VVM-pligt vil blive behandlet særskilt af Miljø- 

og Fødevareklagenævnet under sagsnr. NMK-34-00552. 

 

Klagen over landzonetilladelsen er overført til Planklagenævnet, der 13. 

juli 2017 har truffet afgørelse i sagen.4 

 

Sagens oplysninger 

Vordingborg Kommune traf den 12. august 2015 afgørelse om miljøgod-

kendelse til et eksisterende biogasanlæg på ejendommen matr.nr. 10a 

Stavre By, Jungshoved, på adressen Over Lyngen 4, Præstø.  

 

Miljøgodkendelsen omfatter en udvidelse af biogasanlægget og erstatter 

en tidligere miljøgodkendelse fra 2001. 

 

Ejendommen ligger i landzone. Kommunen gav den 8. september 2015 

landzonetilladelse til udvidelsen af biogasanlægget. 

 

Planklagenævnet har den 13. juli 2017 ophævet kommunens landzonetil-

ladelse til den udvidelse, som er omfattet af den påklagede miljøgodken-

delse, idet Planklagenævnet har fundet, at der er pligt til at udarbejde 

lokalplan, jf. planlovens § 13, stk. 2. 

 

                                                 
3
 Der henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets sag, NMK-34-00552 

4
 Der henvises til Planklagenævnets sag, NMK-31-02249 
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Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 4, at den, der vil påbegynde 

virksomhed, der kan give anledning til forurening, ved valg af stedet for 

udøvelsen bl.a. skal tage hensyn til områdets beskaffenhed, herunder den 

nuværende og planlagte fremtidige udnyttelse, samt til mulighederne for 

hensigtsmæssig bortskaffelse af spildevand og håndtering af affald. 

 

Bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 4 indebærer, at forholdet til 

planloven i almindelighed skal være afklaret, før der efter miljøbeskyttel-

sesloven kan meddeles godkendelse eller tilladelse til etablering af foru-

renende virksomhed, herunder miljøgodkendelse efter lovens kapitel 5. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder herefter, at bestemmelsen indebæ-

rer, at en påklaget miljøgodkendelse ikke kan opretholdes, når det er fast-

slået, at de aktiviteter, der er omfattet af miljøgodkendelsen, er lokal-

planpligtige, jf. planlovens § 13, stk. 2.  

 

Planklagenævnet har ophævet kommunens landzonetilladelse, idet der er 

pligt til at udarbejde lokalplan, jf. planlovens § 13, stk. 2. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver derfor kommunens miljøgod-

kendelse af 12. august 2015 og hjemviser sagen til fornyet behandling i 

kommunen. 

 

Kommunens endelige stillingtagen til miljøgodkendelsen må efter næv-

nets opfattelse afvente den afklaring af den fremtidige udnyttelse af om-

rådet, som skal besluttes efter den i planloven fastlagte proces for vedta-

gelse af lokalplaner, herunder med inddragelse af offentligheden, og ud 

fra de bredere hensyn, som fremgår af planloven. 

 

Nævnet har herefter ikke fundet anledning til at tage stilling til sagens 

klagepunkter, jf. § 11 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver afgørelse fra Vordingborg 

Kommune af 12. august 2015 om miljøgodkendelse af biogasanlæg på 

Over Lyngen 4, Præstø, og hjemviser sagen til fornyet behandling i 

kommunen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 

   
Annette Nørby 

Kontorchef 

Stedfortrædende formand 
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Afgørelsen er sendt til: 

Jungshoved Miljøgruppe, Att.: Ilse Stougaard Andersen,  

ilseheinholt@hotmail.com 

Patriotisk Selskab, Ørbækvej 276, 5220 Odense SØ, att.: Kirsten Dühr, 

kid@patriotisk.dk  

Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, lynggaard@lynggaard.dk  

Vordingborg Kommune, sagsnr.: 15/4343, laje@vordingborg.dk; 

post@vordingborg.dk   
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