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Afgørelse om VVM pligt for øget oplag af planteværnsmidler på  
H. Daugaard A/S lagerhotel i Vamdrup 
 
Miljøcenter Odense har den 9-3-2009, gennem Kolding Kommune, modta-
get Deres anmeldelse om ønsket om øget oplag af planteværnsmidler på 
Deres virksomheds varelager i Vamdrup. Anmeldelsen er indgivet i henhold 
til § 2 i  VVM bekendtgørelsen.1  
 
Afgørelse 
Afgørelsen er truffet på grundlag af virksomhedens tilknytning til Risikobe-
kendtgørelsens2 § 5. Det medfører, at virksomheden omfattes af VVM-be-
kendtgørelsens bilag 1, punkt 253. Størrelsen af det udvidede oplag inde-
bærer, at det må betragtes som en væsentlig ændring, der kan sidestilles 
med et nyanlæg. I henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 1 betyder det, at 
oplaget og dermed varelageret er VVM-pligtigt.  
 
Tilladelsen til øget oplag kan ikke meddeles, før der er vedtaget kommune-
planretningslinjer for varelageret, ledsaget af en redegørelse der indeholder 
en vurdering af oplagets virkning på miljøet, og der skriftligt er meddelt tilla-
delse til ændringen. 
 
Afgørelsen er truffet på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i an-
meldelsen. 
 
Baggrund for ansøgningen 
Lager- og distributionsvirksomheden H. Daugaard A/S ønsker at øge opla-
get af farlige stoffer på virksomhedens lagerhotel i Vamdrup for at imøde-
komme et øget antal kundeforespørgsler på opbevaring af især plante-
værnsmidler og farver. 
 
                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om visse offentlige og private anlægs virk-
ning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
2 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, BEK nr 1666 
af 14/12/2006 
3 Virksomheder og anlæg, som er anmeldelsespligtige efter § 5 i Miljøministeriets bekendt-
gørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
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Der er ikke planlagt fysiske ændringer af lageret i forbindelse med det øget 
oplag. 
 
H. Daugaard A/S er omfattet af risikobekendtgørelsen om kontrol med risi-
koen for større uheld med farlige stoffer. Virksomheden er miljøgodkendt af 
Vejle Amt i 2004 som en § 5 (kolonne-3) virksomhed. 
 
Virksomheden er ikke tidligere VVM-godkendt. 
 
Afgørelsen og anmeldelsen offentliggøres i forbindelse med den indledende 
indkaldelse af ideer og forslag. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige 
spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klagen skal sendes direkte til 
Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post 
til nkn@nkn.dk.  
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende 
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke begynde behandlingen 
af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt 
eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes 
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra i 
dag. 
     
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Henrik Bechmann Nielsen   
72548415  
hebec@ode.mim.dk  
 
Kopi til:   

- Kolding Kommune, Akseltorv 1, 6000 Kolding, E-mail: 
teknisk@kolding.dk 

- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København 
V, E-mail: natur@dof.dk  

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 Køben-
havn Ø, Email: dn@dn.dk  

- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, Email: 
kreds@friluftsraadet.dk  

- NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N, Email: 
noah@noah.dk 

 2 

mailto:nkn@nkn.dk
mailto:teknisk@kolding.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:kreds@friluftsraadet.dk
mailto:noah@noah.dk

