
Anonymt høringssvar …. 

Planloven:
Miljøgodkendelsen mener vi er i strid med planlovens paragraf 1, bl.a. fordi 
denne er uhensigtsmæssigt i forhold til udviklingen af Jungshoved, herunder 
bosætning i landdistrikt og det store sommerhusområde som har eksisteret 
siden 70erne. Ligeledes er det i strid med forebyggelse af forurening af luft, 
vand, jord og støj.
Miljøgodkendelsen respekterer IKKE menneskets livsvilkår og bevarelse af 
økonomisk velstand, idet denne sker på vores andres bekostning.

Værdiforringelse ejendom:
Miljøgodkendelsen forringer salgsværdien af vores andres ejendomme, hvilket 
vi har indsigelser imod.
Hvorledes bliver vi i givet fald kompenseret og af hvem?

Lugtgener:
Undertegnet har boet på adressen Jungshovedvej siden 90’erne. I denne 
periode er lugtgener steget markant pga diverse løbende udvidelser og vi er nu 
dagligt generet af lugtgener, ligesom stanken i perioder er decideret 
uudholdelige og formentlig også sundhedsskadelig så vi må lukke alle døre og 
vinduer. Det samme scenarie er gældende i berørt lugtgenezone i 
sommerhusområdet.

Der bliver konstant tilkørt industri affald til biogasanlægget, som stinker og 
larmer når de kører derud og hjem igen, eftersom al transporten heraf foregår 
igennem Jungshoved by.

En yderligere udvidelse med den nye miljøgodkendelse vil gøre lugtgenerne 
endnu værre, hvilket vi har skarpe indsigelser imod.

Vi har forstået det således at lugteberegningen for 1,5 år siden lød på 8 og i 
dag er denne forhandlet/genberegnet til lige under maks. grænsen på 7. 
Umiddelbart minder det om et Houdini trylleshow?
Hvordan kan det lade sig høre?

Vi har flere gange ville klage over nuværende lugtgener, men ved ikke hvortil i 
Vordingborg Kommune vi skal henvende os? Kontaktdata herpå ønskes derfor 
oplyst.



Fluer:
Vi er voldsomt plaget af enorme mængder fluer her i Jungshoved by og i 
sommerhusområdet.

Til sammenligning ses der i boligkvartererne i Præstø kun at være normal 
mængde af fluer.

Flueplagen må komme fra Over Lyngen 4.
Vi er nødsaget her i sommer at lukke døre og vinduer selvom vi har 22-30 
graders varme.

Hvilke tiltag/foranstaltninger/kontrol bliver der gjort for at komme flueplagen til 
livs, og hvornår kan vi forvente at flueplagen er løst?

Transport:
Al transport til og fra Over Lyngen 4 foregår igennem Jungshoved by hvor 
undertegnede bor.

Eftersom vi har boet her siden 90erne har vi kunne følge udviklingen i dels 
mængden og tung trafik fra store lastbiler og landbrugsmaskiner. Udviklingen 
går den forkerte vej med massivt øget mænge i antal og større tung trafik.

Den gamle vej igennem Jungshoved by er ikke designet til den aktuelle store 
mængde trafik - herunder da vores hus er opført i 30erne hvor trafikken 
dengang kun udgjorde en brøkdel af den trafik vi har i dag.

Er der lavet en trafik analyse til brug for denne miljøgodkendelse, og i givet fald 
hvilken?

Ligeledes kan man kan spørge sig selv, hvorfor al transporten til og fra Over 
Lyngen 4 skal foregå igennem Jungshoved by?

Logistik:
Infrastrukturen m svineindustri på Jungshoved anses for uhensigtsmæssig idet 
denne er placeret langt fra en motorvej, ligesom mængden af tung trafik langt 
overstiger vejkapaciteten og naboer påføres alt for meget støj.



Støjgener:
Vi er dagligt generet af den støj som den tunge trafik medfører igennem 
Jungshoved by. Det er både i form af landbrugsmaskiner, lastbilkørsel med 
industri affald til biogasanlægget

Jungshoved ligger i landzone og mængden af trafik støj overstiger langt hvad 
man kan forvente indenfor byskiltet i en lille landsby beliggende i landzone.

Hvilken form for støjmåling af trafikken har I gennemført, og i givet fald 
hvornår?

Jungshoved Folkepark:
Som del af byfornyelsesprojekt blev der sidste år brugt rigtig mange penge på 
at anlægge Jungshoved Folkepark, som ligger mellem Jungshovedvej og Over 
Lyngen 4, og dermed tættere på lugtområdet.

Hvor meget lugt gener bliver dette område berørt af?

Det giver jo ingen menig at bruge flere millioner skattekroner på et 
byfornyelsesprojekt hvis området kommer til at lugte - ja beklager udtrykket - af 
lort? Hvem har lyst til at nyde en flot naturpark der stinker grimt?

Miljøgodkendelsen:
Hvorledes er samlet m2 produktionsareal fremkommet, herunder hvilke 
bygninger benyttes hertil, og hvilke bygnings nr har disse på BBR?

Er alle bygninger på BBR opdateret?
(Der ses igangværende byggesager på BBR?)
Miljø- og nabo hensyn:
Vi er allerede betænkelige ved den forurening Over Lyngen 4 i dag påfører 
vores nærmiljø, herunder lugt, støj, trafik, drikkevand, hav mv.

Miljøgodkendelsen er uforenelig med bosætning og anden turist- og erhvervs 
attraktion her på Jungshoved.

Hvordan synes I at miljøgodkendelsen tilgodeser naboer og turisme, 
beskyttelse af vores miljø og natura2000 områder mv her på Jungshoved?


