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Side 2

Afgørelse
Der meddeles hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 33 jf. lovens kapitel 5 tillæg 3 til miljøgodkendelse af 5. juli
2021 i forbindelse med ændringer til allerede miljøgodkendt biogasanlæg.
Virksomheden har indtil nu været reguleret af:
Miljøgodkendelse af gårdbiogasanlæg på ejendommen Nørgaardsvej 50, 9631 Gedsted af 24. maj 2006.
Anmeldte ændringer af biogasanlægget, beliggende på Nørgaardsvej 50, 9631 Gedsted, kræver ikke miljøgodkendelse, af
24 maj 2019.
Revurdering af miljøgodkendelse af 5. juli 2021.
Der er ansøgt om tillæg til opførsel af en lagertank til eksisterende anlæg.
Virksomhed:
Gedstedgård Biogas ApS, Nørrevangen 27, 9631 Gedsted.
CVR nr.: 40804757
Ejer af virksomhed
Legale Ejere
Gedstedgård Biogas Holding ApS
Hjarbækvej 65
8831 Løgstrup
Reelle Ejere
Jakob Stausholm
Herslevvej 49
4000 Roskilde
Matr. nr.: 3c Gedsted By, Gedsted.
Godkendelsen omfatter:
Tillæg til miljøgodkendelsen omfatter etablering af en lagertank til afgasset gylle.
Virksomheden har dermed aktiviteter indenfor følgende listepunkter:
Listepunkter som virksomheden er godkendt efter:
Som hovedaktivitet:
J205 – Biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af råmaterialer, herunder affald og/eller husdyrgødning, på over 30 tons
per dag, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 6.5 eller 5.3 b i bilag 1.
Varmeforsyningen til anlægget sker ved direkte varmeforsyning fra Gedsted Varmeværk via forsyningsrør.
Vurdering
I tillægget til miljøgodkendelsen er der taget stilling til de ændringer til virksomhedens processer, som der er ansøgt om.
Der er stillet ekstra vilkår, hvor det er vurderet nødvendigt i forhold til ændringer af aktiviteterne. Det er kommunens vurdering, at ændringerne til virksomheden ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, når de anførte vilkår overholdes.

1

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) nr. 358 af 6. juni 1991, Jf. lovbek. nr. 1218 af 25. november 2019.
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Virksomheden er optaget på bilag 2, punkt 11b ” Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).”
i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni
2020.
Der er tidligere gennemført en VVM-screening i forbindelse med etablering af anlægget i 2006.
Der er i forbindelse med tillæg til miljøgodkendelsen foretaget en VVM-screening af ændringerne til virksomheden efter
punkt 13a (ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller
er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er
omfattet af bilag 1)) på bilag 2 til miljøvurderingsloven.2 Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at ændringerne ikke
kræver en udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurderingslovens § 21.
29. september 2021
Udarbejdet af:
Gitte Østergaard Sørensen
Civilingeniør

Godkendelse er gældende fra: 29. september 2021
Klagefrist udløber:

27. oktober 2021

Søgsmålsfrist udløber:

29. marts 2022

2

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 425 af 18. maj 2016, Jf. lovbek. nr. 973 af 25. juni
2020.
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Sammendrag
Der meddeles tillæg til miljøgodkendelse af 5. juli 2021 til Gedstedgård Biogas ApS til ændringer vedr. etablering af en
lagertank til afgasset gylle på anlægget beliggende Nørrevangen 27 ved Gedsted
Der er ansøgt om følgende ændringer til det eksisterende biogasanlæg:


Etablering af en lagertank til afgasset gylle.

Den samlede tilførsel af biomasse til anlægget ændres ikke ved udvidelsen, det samme er gældende for det samlede oplag
af biogas.
Virksomheden er stadig efter tillægget omfattet af punkt J205 i godkendelsesbekendtgørelsen3.
Vilkårene fra miljøgodkendelsen dateret den 24. maj 2006 kan ikke påklages.
I dette tillæg er der stillet supplerende vilkår til virksomhedens miljøgodkendelse af 5. juli 2021. Som udgangspunkt er vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse af 5. juli 2021 gældende for virksomhedens samlede aktiviteter sammen med de
vilkår og ændringer til vilkår, der fremgår af dette tillæg til miljøgodkendelse.
Biomasse behandlet på anlægget vil blive anvendt på arealer godkendt til modtagelse af husdyrgødning, eller arealer som
umiddelbart kan anvendes til udspredning af husdyrgødning.
Som grundlag for revurderingen er der indgået følgende materiale:

Ansøgning af 22. juli 2021.

Supplerende oplysninger af 31. august 2021.

Landzonetilladelse af 8. september 2021

Virksomhedens miljøgodkendelse af 5. juli 2021.

VVM-screening af 8. september 2021.
Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning – for eksempel efter
byggeloven, planloven eller arbejdsmiljøloven.

3

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 2255 af 29. december 2020.

Side 5

Vilkår
Generelt
1.

Vilkår i miljøgodkendelsen af 5. juli 2021 er som udgangspunkt gældende for alle virksomhedens aktiviteter. Disse
vilkår suppleres med vilkår i dette tillæg til miljøgodkendelse samt de ændringer, der fremgår af dette tillæg til miljøgodkendelsen.

Indretning og drift
2.

Lagertanken skal opføres med gastæt overdækning, som ansøgt.

3.

Lagertanken skal benyttes til afgasset gylle.

4.

Den afgassede biomasse skal pumpes fra det eksisterende anlæg til lagertanken i et lukket system.

Supplerende vilkår i øvrigt
Generelt
5.

Tillægget til godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at endelig godkendelse er meddelt. Ved endelig godkendelse forstås, at eventuelle indgående klager over godkendelsen er behandlet. Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 2 år.

6.

Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen, med mindre andet
fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene.
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Bemærkninger til vilkårene
Vilkår i miljøgodkendelsen af 5. juli 2021 er som udgangspunkt gældende for alle virksomhedens aktiviteter. Der er stillet få
supplerende vilkår til indretning og drift af tanken og tilhørende rørsystem.
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Miljøteknisk beskrivelse og vurdering
På baggrund af ansøgningsmateriale og de supplerende oplysninger, er der foretaget en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af ændringerne af virksomhedens aktiviteter.
Både den miljøtekniske beskrivelse af ændringerne og tilhørende vurdering er yderligere beskrevet i nedenstående afsnit.
Det er kommunens samlede vurdering, at ændringerne af virksomheden ikke vil medføre væsentlig påvirkning på miljøet,
når de anførte vilkår overholdes.

Ikke teknisk resumé
Der er i 2006 etableret et gårdbiogasanlæg på matrikel 3c, Gedsted By, Gedsted, (Nørgaardsvej 50, 9631 Gedsted). Anlægget behandler biomasser primært fra lokale landbrugsaktiviteter. Biogasanlægget har en kapacitet på 36.000 tons biomasse pr. år. Anlægget modtager op til 100 tons biomasse i døgnet.
Biomassen fordeler sig på henholdsvis gylle, vegetabilsk affald samt animalsk affald. Der modtages maximalt op til 25 %
vegetabilske og animalske affaldsprodukter, hvilket betyder at andelen af husdyrgødning udgør mere end 75% af den samlede tilførsel af biomasser.
Animalske affaldsprodukter mv. er oplyst forbehandlet i henhold til gældende regler, det vil sige tryksteriliseret/hygiejniseret
inden de tilføres anlægget, da anlægget ikke er forsynet med eget forbehandlingsudstyr. Der er tidligere søgt om godkendelse ved Fødevarestyrelsen (Fødevareregion Viborg ved ansøgnings tidspunktet i 2006).
Biogassen leveres til Gedsted Varmeværk.
Der er tidligere ved godkendelse i 2006 taget stilling til lokaliseringen på Nørrevangen 27, 9631 Gedsted. Anlægget er placeret tæt på landbrug og varmeværk.
Virksomhedens miljøgodkendelse er revurderet den 5. juli 2021.
Der er ansøgt om opsætning af en lagertank til afgasset gylle.

Beskrivelse af ændringer til virksomheden
Den nye lagertank (gyllebeholder) til afgasset gylle ønskes opført i nærheden af naboskel. Matriklens udformning fører til, at
den ikke kan placeres anderledes. Beholderne er allerede i dag meget tæt på naboskellet. Aktiviteten på den anden side af
skellet er landbrugsdrift og en indkørselsvej til en stor landbrugsvirksomhed. Denne landbrugsvirksomhed leverer husdyrgødning til biogasanlægget.
Placeringen af gyllebeholderen fremgår af figur 1.
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Figur 1. Placering af den ansøgte lagertank på matrikel 3c Gedsted By, Gedsted ses afgrænset med en streg omkring anlægget.

Beliggenhed og fysisk planlægning
Biogasanlægget er i 2006 etableret på Nørrevangen 27, 9631 Gedsted, Matr. nr.: 3c Gedsted By, Gedsted.
Anlægget er placeret i landzone i tilknytning til eksisterende landbrug. Der er ikke udarbejdet en lokalplan. Anlægget er
etableret ved en landzonetilladelse af 23. juni 2006. Lagertanken placeres i tæt tilknytning til det øvrige anlæg. Der er givet
landzonetilladelse til den ny lagertank den 8. september 2021.
Nærmeste bolig til anlægget er Nørgaardsvej 50 beliggende i en afstand af 150-250 meter fra anlægget.
Øvrige boliger er placeret mere end 350 meter fra anlægget.
Kommunens vurdering
Biogasanlægget og den ønskede lagertank placeres ca. 300 m fra den nordligste del af Gedsted by. Anlægget placeres i
landzone.
Biogasanlægget ligger ca. 2-300 meter væk fra nærmeste Natura 2000 område H30, kaldet Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord
og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk.
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Transport til og fra virksomheden vil foregå via Nørrevangen.
Den valgte placering på matr. nr.: 3c Gedsted By, Gedsted, tilgodeser at;


Anlægget er lokaliseret med passende afstand til naboer.



Anlægget lokaliseres centralt i oplandet for tilførsel af biomasser.



Der er god tilgængelighed til lokaliteten via det overordnede vejnet.



Anlægget ligger centralt i forhold til etablering af varmeforsyningen til Gedsted Varmeværk.



Anlægget er lokaliseret i et område, hvor der er behov for håndtering og omfordeling af husdyrgødning, således at
kvælstofudvaskningen på landbrugsjorden kan reduceres.

Produkt
Biogasanlægget producerer varme og energi ved bioforgasning af gylle og biomasse. Den afgassede biomasse spredes
bagefter ud på landbrugsjord.

Etablering af anlægget
Lagertanken ønskes etableret i oktober 2021. Der ønskes etableret en lagertank (gyllebeholder) til opbevaring af afgasset
biomasse. Data på beholderen er således:


Diameter: Ø35 meter



Element højde/dybde: 6 meter



Element højde over jorden: 5 meter (1 meters jorddækning omkring tanken).



Overdækning: der etableres en gastæt overdækning på tanken for at minimere lugt gener fra tanken. Overdækning er en gastæt udgave af en almindelig tankoverdækning.



Højde på overdækning: 6,5 meter over element vægen.



Samlet højde på konstruktionen over terræn: 11,5 meter.

Indretning og drift
Virksomhedens oplysninger
Produktionskapacitet
Mængden af biomasse til anlægget ændres ikke med tillæg til miljøgodkendelsen.
Den samlede mængde af gas på anlægget ændres heller ikke.
Kommunens vurdering
Det er kommunes vurdering, at virksomheden med ovenstående beskrivelse samt de i miljøgodkendelsen stillede vilkår ikke
vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, så længe de anførte vilkår overholdes.

Driftstid/ansatte
Virksomhedens oplysninger

Side 10

Der vil ikke ske ændringer af driftstid eller antal ansatte.
Kommunens vurdering
Der vurderes at de allerede vilkår er dækkende for virksomhedens drift suppleret med vilkår til lagertanken i dette tillæg til
miljøgodkendelse.

Maskiner/anlæg
Der bliver benyttet følgende maskiner/anlæg på virksomheden:


Gummiged



Kompressor – indendørs



Lastbil/traktor – transport til og fra virksomheden



Diverse pumper og motorer.

Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand
Virksomhedens oplysninger
Lagerkapaciteten angår udelukkende afgasset biomasse, som skal ligge klar til levering til lokale landmænd. Landmændene anvender den afgassede biomasse til at gøde markerne med. Der er perioder om året, hvor gødningen ikke kan udbringes og det er ikke alle aftagere, som har tilstrækkelig med kapacitet til at modtage gødningen.
Der ændres derfor ikke på forbrug af råvarer, energi eller vand.
Kommunens vurdering
Giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer
Der vil ikke ske ændringer i virksomhedens støj bidrag.
Kommunens vurdering
Det vurderes ikke, at ændringerne på anlægget giver væsentlige ændringer i virksomhedens støjbidrag.
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at de vejledende støjgrænser kan overholdes.
Såfremt der efterfølgende konstateres støjgener, vil kommunen kræve dokumentation for, at kravene overholdes, og om
nødvendigt, at der gennemføres støjbegrænsning.

Side 11

Luft og lugt
Der sker ikke nogen merbelastning fra anlægget ved opførelse af denne lagertank med gastæt overdækning. Den gastætte
overdækning holder alle former for gas inde, hvilket også gælder for ammoniak. Den afgassede biomasse pumpes til lagertanken i et lukket system. Når den afgassede biomasse hentes for at bringe gødningen ud på markerne, så sker dette
også i et lukket system.
Der sker altså ikke nogen merbelastning af ammoniak ved at opføre denne lagertank.
Kommunens vurdering
Det vurderes, at driften af virksomheden, med de beskrevne foranstaltninger ikke vil give anledning til væsentlige lugtgener
eller en merbelastning af det nærliggende Natura 2000 område.
Der er i miljøgodkendelsen stillet vilkår om gastæt overdækning af lagertanken, samt at det opføres med et lukket system.

Affald
Virksomhedens oplysninger
Der sker ikke ændringer af virksomhedens produktion af affald.
Kommunens vurdering
Affaldshåndteringen på biogasanlægget vurderes at være i overensstemmelse med godkendelsens krav og gældende
lovgivning. Det vurderes, at Vesthimmerlands Kommunes affaldsregulativer stadig vil kunne overholdes med anlæggelse af
den nye lagertank.
Affaldshåndteringen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Jordforurening og grundvand
Virksomhedens oplysninger
Lagertanken etableres og drives i henhold til standardvilkårene.
Lagertanken udføres i materialer, der er bestandige og vanskeligt gennemtrængelige for fugtighed. Lagertanken kan modstå påvirkninger ved brugen herunder ved fyldning, omrøring, tømning og overdækning.

Kommunens vurdering
Det vurderes ikke, at der er knyttet væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand til drift af biogasanlægget ved anlæggelse af den nye lagertank, sålænge de stillede vilkår overholdes.
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Overjordiske tanke
Virksomhedens oplysninger
Der vil ikke placeres olietanke på virksomheden.
Kommunens vurdering
Det er kommunens vurdering, at hvis eventuelle tanke overholder de gældende lovkrav og placeres i henhold til vilkår i
miljøgodkendelsen, vil der ikke være en væsentlig risiko forbundet hermed.

Spildevand
Virksomhedens oplysninger
Der vil ikke være spildevand i forbindelse med opførelse af gyllebeholderen.
Regnvand ledes til opsamlingstanken til overfladevand.
Kommunens vurdering
Med baggrund i ovenstående er det kommunens vurdering, at virksomhedens spildevand og overfladevand kan bortledes
og bruges i produktionen uden miljømæssig risiko, så længe tilladelsens vilkår overholdes.

Bedst tilgængelige teknik
Kommunens vurdering
Virksomheden er omfattet af standardvilkår og der er i standardvilkårene taget højde for BAT.

Risiko
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen4.
Driften af biogasanlægget vurderes ikke til at være omfattet af Miljøministeriets risikobekendtgørelse (BEK nr. 372 af
25/04/2016) om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, idet der ikke anvendes kemikalier eller andre farlige stoffer i anlæggets drift, og de af bekendtgørelsen omfattede stoffer forekommer i mindre koncentrationer eller mængder
end det i bekendtgørelsen anførte.
Biogas klassificeres som ”yderst brandfarlig” jf. klassificeringsbekendtgørelsen. Biogasanlæg er derfor omfattet af risikobekendtgørelsen som kolonne 2 virksomhed, hvis det samlede oplag overstiger 10 tons, hvilket svarer til 9.211,31 m3 biogas
ved 48°C, hvor ”metan:kuldioxid” forholdet er fastsat ”0,55:0,45”, hvilket vil være de mest konservative betragtninger.
Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, idet det samlede lager af biogas ikke overstiger tærskelværdien på 10
ton.

4

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, BEK nr. 372 af 25. april 2016
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Ved uheld, som eksempelvis løbsk biomasse, følges anlæggets sikkerhedsprocedurer. Beredskabet kontaktes hvis nødvendigt i forhold til proceduren og iværksætter sammen med biogasanlæggets personale straks de nødvendige afværgeforanstaltninger.
Eneste ændring er kapaciteten til oplagring af afgasset biomasse med ca. 5.750 kubikmeter.
Kommunens vurdering
Det er oplyst, at biogasanlægget vil indrettes således at det maximalt vil rumme en mængde af gas på under tærskelværdien på 10 tons, som er grænseværdien for om anlægget er omfattet af risikobekendtgørelsen.

Egenkontrol
Kommunens vurdering
Det er Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at tidligere stillet vilkår til egenkontrol er dækkende for virksomheden.

VOC
Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen5.

Mulige driftsforstyrrelser eller uheld
Virksomhedens oplysninger
Beholderen er sådan set en sikkerhedsforanstaltning, således kapaciteten til at opbevare den afgassede biomasse bliver
forøget.
Beholderen vil indgå i virksomhedens egenkontrolprogram jf. vilkår 38-45 i nylig revurdering af miljøgodkendelse.
Kommunens vurdering
Det er kommunens vurdering, at håndtering af potentielt miljø- og sundhedsmæssige stoffer samt driftsforstyrrelser og
uheld er håndteret i forbindelse med standardvilkårene og en eventuel beredskabsplan ved udslip af gas eller gylle.
Virksomheden har i dens valg af løsninger forsøgt at tage højde for eventuelle driftsforstyrrelser og uheld blandt andet ved
automatisk styring og overvågning samt den ekstra lagertank.

Virksomhedens relationer til Miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a
Kommunens vurdering
Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 4 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelse af en virksomhed
skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurde-

5

Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter, BEK nr.1491 af 7. december 2015
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re, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.
Det er i lovens § 40 b. stk. 1 anført, at miljø- og energiministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de personer og
selskaber m.v., der er omfattet af § 40 a.
Da ingen i virksomhedens ledelse er anført i dette register, kan der meddeles godkendelse uden særlige vilkår om sikkerhedsstillelse.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter
Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker det nærmeste Natura 2000-område nr. H30, kaldet
Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk væsentligt, hvorfor det er vurderet, at der
ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for det ansøgte anlægs påvirkning af ovennævnte Natura 2000 områder.
Områderne ligger i en afstand tæt på det ansøgte projekt. Området ligger i en afstand af ca. 280 m. til projektet.
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre nogen påvirkning af arter og naturtyper, der er udpegningsgrundlag for habitatområdet.

Vurdering af Virkninger på Miljøet
Virksomheden er omfattet af punkt 11b Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). Der er
tidligere taget stilling til VVM spørgsmålet i forbindelse med etableringen af anlægget i 2006.
Vesthimmerlands Kommune vurderer, at projektet ikke opfylder betingelserne for at være VVM-pligtig i henhold til VVMlovens §21, idet virksomheden må antages ikke at kunne få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Miljøgodkendelsen kan derfor meddeles uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Vandområdeplaner
Virksomhedens placering er vurderet i forhold til Vandområdeplan 2015 - 2021, Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, juni
20166.
Da anlægget ikke vurderes at kunne påvirke overfladevand eller grundvandsressourcen, vurderes virksomhedens placering
at være i overensstemmelse med Vandområdeplanens retningslinjer.

Øvrige oplysninger
Andre miljøregler
I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af - eksempelvis:


Affaldsbekendtgørelsen7, herunder krav om, at virksomheder, der håndterer affald, skal registreres i det centrale
affaldsregister samt indberette affaldsdata.



6
7

Kommunens regulativ for erhvervsaffald.

Vandområdeplan 2015 - 2021, Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, juni 2016.
Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 2159 af 9. december 2020.
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Miljøbeskyttelsesloven, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser,
der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.

Retsbeskyttelse
Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode fra 8 år fra modtagelse eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a. Efter de 8 år er miljøgodkendelsen stadig gældende.
I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a dog tages op til revurdering tidligere.

Lovgivning
Revurderingen af virksomhedens miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til § 41a i miljøbeskyttelsesloven. Reglerne vedrørende miljøgodkendelse fremgår af lovens kapitel 5 samt godkendelsesbekendtgørelsen.

Offentliggørelse
Godkendelsen vil blive annonceret på www.vesthimmerland.dk den 29. september 2021. Godkendelsen er gældende fra
samme dato.

Høring af udkast til miljøgodkendelse
Et udkast til miljøgodkendelse har været i høring ved virksomheden i perioden fra den 15. September til den 28. september
2021 ved virksomheden.
Høringssvar fra Virksomheden
Virksomheden havde ingen bemærkninger.

Tilsynsmyndighed
Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og
forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

Klagevejledning
Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage.
Klagen indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via hjemmesiden, Nævnenes Hus https://naevneneshus.dk/. Klagen
skal være modtaget senest d. 27. oktober 2021. Du vil blive orienteret, hvis der er klaget.
Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du se på hjemmesiden https://naevneneshus.dk/.
Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6
måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
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Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

Underretning
Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.
Danmarks Naturfredningsforening – dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk
Friluftsrådet v. Børge Poulsen, Spættevej 3, 9560 Hadsund - himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed – TRNord@stps.dk

Bilagsliste
Bilag 1: Stamoplysninger
Bilag 2: Placering af virksomheden
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Bilag 1: Stamoplysninger
Virksomhedens art:

Hovedaktivitet:
J205 – Biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af råmaterialer, herunder affald og/eller husdyrgødning, på over 30 tons per dag, bortset fra anlæg omfattet
af listepunkt 6.5 eller 5.3 b i bilag 1.

Ansøgers navn:

Gedstedgård Biogas ApS

Ansøgers adresse:

Nørrevangen 27, 9631 Gedsted

Virksomhedens navn:

Gedstedgård Biogas ApS

Virksomhedens adresse:

Nørrevangen 27, 9631 Gedsted

Virksomhedens telefonnr.:
Virksomhedens e-mail:

kh@lundsbybiogas.dk og gr@lundsbybiogas.dk

Virksomhedens kontaktperson:

Rasmus Sudergaard, 41265533

E-mail, kontaktperson:

sudergaardlandbrug@hotmail.com

CVR-nr./P-nr.:

40804757

Matr. nr.:

3c Gedsted By, Gedsted

Godkendelses- og
tilsynsmyndighed:

Vesthimmerlands Kommune,
Himmerlandsgade 27
9600 Aars
Tlf. 99667000
post@vesthimmerland.dk

Sagsbehandler:

Gitte Østergaard Sørensen
goso@vesthimmerland.dk

Kvalitetssikret af:

Pia Bjørn Haven
pibh@vesthimmerland.dk

Sags nr.:

09.02.11-P19-1-19

Godkendelse er gældende fra:

29. september 2021.
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Bilag 2: Placering af virksomheden, ikke målfast
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Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
www.vesthimmerland.dk
post@vesthimmerland.dk
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