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Kommentarer til udkast til miljøgodkendelse efter § 16 a, stk. 2, pkt. 2 i husdyrbrugloven for husdyrbruget
Risbækvej 5, 4791 Borre

Gyllebeholdere uden overdækning

Det ser vi som en væsentlig forringelse i forhold til nudrift, hvor der er fast teltoverdækning.
Selv med den faste overdækning, er der betydelige gener i form af lugt og kvælstof for naboerne.
Det har bl.a. påvirket naboejendommes salgsværdi og salgbarhed negativt.
I udgangspunktet mener vi ikke det er en rigtig prioritering, at kommunen imødekommer ansøgers
ønske, nok en gang på bekostning af naboer og miljø. Vi efterlyser (stadig) kommunens
overvejelser, også set i relation til præcedens og kommunens politikker for bosætning og turisme.
Ansøger begrunder dispensationen med: På baggrund af den beregnede lugtemission og en generel
god oprydning samt høj hygiejne på ejendommen, vurderes det, at der ikke vil være væsentlige
lugtgener ved naboer fra husdyrbruget.”
Er naboerne enige i vurderingen? Har kommunen foretaget en nabohøring specifikt om
dispensationen?
Skemaet 1.6.3. mangler i øvrigt naboejendom Risbækvej 3B, som er den nærmeste nabo med blot
252 m til husdyrbruget. Den var med på skemaet i første version af Miljøkonsekvensrapport, for et
år siden.

Vilkår 11-16
Det er vanskeligt og/eller umuligt for os at vurdere, hvorvidt godkendelsens vilkår bliver overholdt,
generelt set.
Men vilkår 11-16 om beplantning kan alle og enhver følge med i.
Lige siden den første lovliggørelse af anlægget efter den ulovlige opførelse og ibrugtagning i 2007,
har der været vilkår om skærmende beplantning. Men de er ikke endnu blevet opfyldt, hvilket vi, og
andre, adskillige gange har gjort kommunen opmærksom på. Stalde mv har stået mere eller mindre
bart.

Det er fint med denne konkretisering i vilkår 15: ”Beplantningen skal minimum have en højde på 3
meter 3 år efter miljøgodkendelsen er meddelt.”
Men hvordan har kommunen tænkt følge op på det denne gang?
Pva bestyrelsen Møn Naturforening
Margareta Dahlström
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