VVM-tilladelse
for
Biogasanlæg ved Hjartbro i Haderslev
Kommune
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1 VVM-tilladelse for
Biogasanlæg ved Hjartbro

Hermed meddeles Sønderjysk Biogas VVM-tilladelse til opførelse af biogasanlæg ved
Hjartbro i Haderslev Kommune, som angivet i kommuneplantillæg 28-2009 med VVMredegørelse til Haderslev Kommuneplan 2009. Tilladelsen er meddelt i henhold til § 2,
stk. 4 nr. 2 og § 11, stk. 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december
2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
1.1

Baggrund

Naturstyrelsen har den 22. januar 2014 udstedt et kommuneplantillæg, der muliggør
etablering af et biogasanlæg ved Hjartbro. Kommuneplantillægget er udstedt til Haderslev Kommune og er gældende fra udstedelsesdagen. Retningslinjer og rammebestemmelser kan kun ændres eller ophæves af Naturstyrelsen.
1.2

Beskrivelse af projektet

Sønderjysk Biogas ønsker at etablere biogasanlæg v. Hjartbro. Anlægget får udkørsel til
Plantagevej og Langvej.
Da der skal ske opkobling på naturgasnettet skal der oprettes en kompressorstation
udenfor projektområdet i tilknytning til naturgasnettet. VVM-redegørelsen omhandler
derfor også forbindelsesledning og tilslutningsfaciliteter til naturgasnettet.
Ledningsanlægget og tilslutningsfaciliteterne tænkes behandlet i en landzonetilladelse
og kræver derfor ikke ændringer i kommuneplangrundlaget.
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Figur a. Placering af biogasanlægget v. Hjartbro
Projektet består samlet set af bygning af et biogasanlæg ved Hjartbro, anlæg af en forbindelsesledning til biogas fra Hjartbro til tilslutningen til naturgasnettet ca. 1.500 m øst
for biogasanlægget.

Figur b. Oversigt over det samlede projekt
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Figur c. 3D model af biogasanlæg
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2 Vilkår for tilladelsen
Følgende vilkår fastsættes som forudsætning for VVM-tilladelsen:

1. Biogasanlægget ved Hjartbro skal etableres i overensstemmelse med kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen.
2. Der kan anlægges en forbindelsesledning fra biogasanlæg ved Hjartbro til tilslutningen til naturgasnettet ca. 1.500 m øst for biogasanlægget. Ved tilslutningen kan der
etableres de nødvendige tekniske faciliteter.
3. Biogasanlægget skal sikre og skal kunne dokumentere, at udspredningsarealerne:
· er godkendt til at modtage husdyrgødning i henhold til lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug, eller
· er godkendt til at modtage husdyrgødning på grundlag af en VVM-vurdering
- enten ved en VVM-tilladelse eller en miljøgodkendelse,
eller
· er screenet i henhold til VVM-reglerne til at kunne modtage husdyrgødning
- dog forudsat, at screeningsafgørelsen fortsat er gyldig
eller
· er arealer, som umiddelbart kan anvendes til udspredning af husdyrgødning i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
- dvs. at arealerne ikke er omfattet af beskyttelsesniveauet jf. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 648 af 18. juni 2007 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug og de tilhørende kortværk jf. Miljøstyrelsens hjemmeside om husdyrbrug.
Biogasanlægget vil kunne afkræves dokumentation for at der kun er udleveret restprodukter til godkendt modtager.
4. Haderslev Kommune skal som miljømyndighed forud for anlæggets ibrugtagning give miljøgodkendelse og iværksætte overvågningsprogram. Miljøgodkendelsens
grænseværdier, sikkerhedszoner mv. må ikke overskride de grænseværdier og geografiske afgrænsninger, der er givet i kommuneplantillæg 28-2009 og den tilhørende
VVM-redegørelse.
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3 Begrundelse for afgørelsen
Baggrunden for Naturstyrelsens afgørelse er, at det på bagrund af VVM-redegørelsen
vurderes, at bionaturgasanlægget ved Hjartbro og tilslutningsanlægget til naturgasnettet
kan etableres uden at påvirke miljøet negativt i væsentligt omfang.
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4 Offentliggørelse
Afgørelsen om at meddele VVM-tilladelse vil blive offentliggjort på Naturstyrelsens
hjemmeside www. nst.dk 22. januar 2014.
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5 Klage
En VVM-tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 3 år, efter at den er
meddelt, jf. planlovens § 56, stk. 1.
Tilladelsen omfatter kun forholdet til planlovens VVM-regler. Der er ikke taget stilling til,
om anlægget forudsætter tilladelse efter anden lovgivning.
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i
sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser
inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.
Klagefristen er fire uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til
Naturstyrelsen, eller som e-post til nst@nst.dk. Klagen bedes påført journal nummer NST131-00154.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til
klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen
før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden seks måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men Natur- og Miljøklagenævnet kan i medfør af planlovens § 60, stk. 3 beslutte, at tilladelsen ikke må udnyttes.
Endvidere kan nævnet påbyde, at eventuelt igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses.
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