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Dato: 11. januar 2021 

 

Teknik- og Økonomiforvaltning 

Frederik IX's Plads 1 

9640 Farsø 

 
Sagsnr.: 

09.02.16-P19-10-20 

 

Gitte Østergaard Sørensen 

Telefon: 99 66 71 23 

Mobil: 91 16 65 78 

Mail: goso@vesthimmerland.dk 

 

Fremsendelsesbrev vedr. afgørelse om tillæg 3 til miljøgodkendelse med tilhø- 
rende VVM-afgørelse til biogasanlæg på Holmevej 100 ved Farsø 

 
Vesthimmerlands Kommune har den 14. oktober 2020 modtaget en ansøgning om et tillæg til miljøgod- 
kendelse fra Vesthimmerland Biogas ApS for biogasanlægget placeret på ejendommen Holmevej 100, 
9640 Farsø. 

 

Selve ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelse har tidligere været i høring i perioden fra den 24. 
november 2020 til den 15. december 2020. 

 
Vesthimmerlands Kommune har nu udarbejdet afgørelse om tillæg 3 til miljøgodkendelse med tilhørende 
VVM-afgørelse. 

 
Tillægget til miljøgodkendelse samt tilhørende VVM-afgørelse kan findes på Vesthimmerlands Kommu- 
nes hjemmeside under følgende link: 

 
https://www.vesthimmerland.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/virksomheder-afgoerelser/ 

 

Klagevejledning 
Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig indivi- 
duel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage. 

 

Klagen indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via hjemmesiden Nævnenes Hus https://naevne- 
neshus.dk/. Klagen skal være modtaget senest d. 8. februar 2021. Du vil blive orienteret, hvis der er kla- 
get. 

 
Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du se på hjemmesiden Nævnenes Hus. 

 
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. 

 
Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt. 

 
Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, kan undertegnede kontaktes. 

Med venlig hilsen 

Gitte Østergaard Sørensen 
Civilingeniør 

http://www.vesthimmerland.dk/
mailto:goso@vesthimmerland.dk
https://www.vesthimmerland.dk/politik/hoeringer-og-afgoerelser/virksomheder-afgoerelser/
https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
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Kopi til 
 

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 
Vesthimmerlands Museum – byggesag@vmus.dk 
Fødevarestyrelsen 
Naboer. 
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Dato: 11. januar 2021 

 

Teknik- og Økonomiforvaltning 

Frederik IX's Plads 1 

9640 Farsø 

 
Sagsnr.: 

09.02.16-P19-10-20 

 

Gitte Østergaard Sørensen 

Telefon: 99 66 71 23 

Mobil: 91 16 65 78 

Mail: goso@vesthimmerland.dk 

 

 

VVM-screeningsafgørelse ændringer af biogasanlægget Holmevej 100, 9640 Far- 
sø 

 
Vesthimmerlands Kommune har den 14. oktober 2020 modtaget ansøgning om ændringer til allerede 
godkendt biogasanlæg placeret på holmevej 100, 9640 Farsø på matr. nr. 3h Holme By, Farsø. 

 

Projektet betragtes hørende under punkt 13a på bilag 2 i VVM loven1ændringer 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. 

 
Der er ansøgt om følgende ændringer til det eksisterende biogasanlæg: 

 Etablering af en udendørs vaskeplads til vask og skyl af gummiged, læsser og andet internt kø- 

rende materiel, samt eksterne køretøjer med ikke-lugtende landbrugsbiomasser.

 

Afgørelse: 
Vesthimmerlands Kommune træffer hermed afgørelse om, at projektet ikke kræver en miljøkonsekvens- 
rapport og derfor ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet jf. 
VVM-loven § 21 

 
Vurderingen er foretaget på baggrund af en screening i henhold til kriterierne i bilag 6 i loven. 

 
Konklusionen er, at projektet ved dets art, dimension og placering vurderes ikke at få væsentlig indvirk- 
ning på miljøet. Screeningsskemaet vedlægges som bilag. 

 
På baggrund af projektansøgningen samt ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse er det vurderet, at 
projektet ved dets art, dimension og placering ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er 
særligt lagt vægt på, at der er tale om ændringer, hvor der ikke vil forekomme væsentlige ændringer i 
bidraget til virksomhedens forurening og gener for de nærmeste omgivelser, herunder lugt og støj. 
Der er tidligere udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, med tilhørende VVM tilladelse af 5. marts 2019 
for det oprindelige ansøgte projekt. 

 
Sagens oplysninger: 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 19 i VVM-loven. 

 
 

 

1 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 

http://www.vesthimmerland.dk/
mailto:goso@vesthimmerland.dk
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Afgørelsen er truffet med udgangspunkt i jeres ansøgning og på baggrund af de miljømæssige forud- 
sætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. 

 
Der skal ikke laves en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkninger på Natura 2000-områ- 
der, jf. habitatbekendtgørelsen2. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre 
planer og projekter, vurderes at kunne påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000 områder væsentligt. 

 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at informere den påtænkte ændring for at få afgjort, om ændrin- 
gen udløser VVM-pligt. 

 
Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt godkendelse til at påbegynde det anmeldte projekt, 
bør I foretage fornyet ansøgning for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede. 

 
En screeningsafgørelse efter § 21 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter at de er meddelt, 
eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. VVM-lovens § 39. 

 
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der til projektet ikke skal udarbejdes en 
miljøkonsekvensrapport, før kommunen kan meddele tilladelse til det ansøgte. 

 
Offentliggørelse: 
Afgørelsen er offentliggjort på www.vesthimmerland.dk den 11. januar 2021. 

 
Klagevejledning: 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger efter annonceringen af afgørel- 
sen. Se vedlagte klagevejledning for nærmere oplysninger om klagefrist m.v. 

 
Med venlig hilsen 

 
Gitte Sørensen 
Civilingeniør 

 
Bilag: 

 Klagevejledning

 VVM-screening 

Sendt i kopi til:

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 
Vesthimmerlands Museum – byggesag@vmus.dk 
Fødevarestyrelsen 
Naboer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 
654 af 19. maj 2020 

http://www.vesthimmerland.dk/
mailto:dnvesthimmerland-sager@dn.dk
mailto:vesthimmerland@dn.dk
mailto:himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk
mailto:TRNord@stps.dk
mailto:byggesag@vmus.dk
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Klagevejledning 
 

I kan klage over kommunens afgørelser. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en 
række foreninger og organisationer kan klage over kommunens afgørelse. 

 
Afgørelsen kan påklages indtil 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen skal ligeledes indsendes via 
Klageportalen til klagenævnet. 

 
Borgere, virksomheder og organisationer, som skal anvende Klageportalen, tilgår Klageportalen via bor- 
ger.dk eller virk.dk. Der er direkte link via klagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/. 

 

Klagenævnet skal have modtaget klagen senest 4 uger efter at klagen er annonceret. 

Efter klagefristens udløb vil virksomheden blive orienteret, om der er klaget eller ej. 

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du se på klagenævnets hjemmeside https://naevnenes- 
hus.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. 

 
Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt. 

https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/


 

 

 
Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af 5. marts 2019 
– Biogasanlæg 

 
Vesthimmerland Biogas A/S, Holmevej 100, 9640 Farsø 
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Afgørelse 
Der meddeles hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 33 jf. lovens kapitel 5 tillæg 3 til miljøgodkendelse af 5. marts 

2019 i forbindelse med ændringer til allerede miljøgodkendt biogasanlæg. 

 
Virksomheden har ligeledes tillæg af 4. marts 2020 og tillæg af 12. oktober 2020 til deres miljøgodkendelse. 

 

Der er ligeledes ansøgt i henhold til EU’s forordning om animalske biprodukter (EF nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009). 

 

Ansøger: 

Dansk Biogasrådgivning A/S. 

 

Virksomhed: 

Vesthimmerland Biogas A/S, Holmevej 100, 9640 Farsø. 

CVR nr.: 39433982 

 
Matr. nr.: 3h Holme By, Farsø. 

 

Godkendelsen omfatter: 

Tillæg nr. 3 til eksisterende miljøgodkendelse. Tillægget omfatter etablering af en udendørs vaskeplads. 

 

Virksomheden har dermed aktiviteter indenfor følgende listepunkter2: 

Listepunkter som virksomheden godkendes efter: 

 

Som hovedaktivitet: 

5.3.b.i – Affaldshåndtering. Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald med biolo- 

gisk behandling. Da den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitetstærsklen 

for denne aktivitet 100 tons pr. dag. 

 
Som biaktivitet: 

6.5. b. - Bortskaffelse eller genanvendelse af dyrekroppe eller animalsk affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag til 

biogasanlæg. 

 
Der er endvidere etableret 2 stk. 4,25 MW naturgasfyret kedelanlæg til forsyning af biogasanlægget med procesvarme, som 

er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg3 på nær reglerne om begrænsning af støj og luf- 

timmissioner (B-værdier). 

 
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, der hvor det er vurderet nødvendigt i forhold til ændringer af aktiviteterne. Det er kommunens vurde- 

ring, at ændringerne til virksomheden ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, når de anførte vilkår overholdes. 

 
Virksomheden er optaget på bilag 1, punkt 10 ”Anlæg til bortskaffelse af ikkefarligt affald ved forbrænding eller kemisk be- 

handling (som defineret i bilag I til direktiv 2008/98/EF afsnit D9) med en kapacitet på over 100 tons/dag” i Lov om miljøvur- 

dering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018. 

 
 

1 Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) nr. 358 af 6. juni 1991, Jf. lovbek. nr. 1218 af 25. november 2019. 
2 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Nr. 2255 af 29. december 2020. 
3 Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg nr. 1535 af 9. december 2019. 

http://teknik.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=b1&schultzlink=dir20080098&b1
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Der er tidligere udarbejdet en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for projektet og miljørapport. Lokalplanen for 

området er lokalplan nr. 1086 af februar 2019 område til teknisk anlæg, biogasanlæg ved Holmevej, Farsø med tilhørende 

kommuneplantillæg af februar 2019, Kommuneplantillæg nr. KP17-214.T.1 for område til opførsel af biogasanlæg ved Hol- 

mevej, 9640 Farsø. Der er ligeledes udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, med tilhørende VVM tilladelse af 5. marts 2019 

samt VVM-screening af 5. marts 2019, VVM-screening af 4. marts 2020 samt VVM-screening af 12. oktober 2020. Der 

træffes ligeledes afgørelse efter miljøvurderingsloven i forbindelse med dette tillæg til miljøgodkendelse, afgørelse af xx. ja- 

nuar 2021. 

 
Der er 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 miljøvurderingslo- 

ven.4 Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at ændringerne ikke kræver en udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport i 

henhold til miljøvurderingslovens § 21. 

 
Ansøgningsmaterialet vedr. miljøgodkendelse har været i høring i perioden fra den 24. november 2020 til den 15. december 

2020. 

 
Et udkast til denne afgørelse har været i høring ved virksomheden i perioden fra den 6. januar 2021 til 7. januar 2021. 

 
 
 
 

 
Dato: 11. januar 2021 

Udarbejdet af: 

 
Gitte Østergaard Sørensen 

Civilingeniør 

 

 
Godkendelse er gældende fra: 11. januar 2021 

Klagefrist udløber: 8. februar 2021 

Søgsmålsfrist udløber: 11. juli 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 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 et tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af 5. marts 2019 til Vesthimmerlands Biogas A/S til ændringer vedr. etable- 

ring af biogasanlægget på Holmevej 100 (Holmevej 98), 9640 Farsø. 

 
Der er ansøgt om følgende ændringer til det eksisterende biogasanlæg: 

 Etablering af en udendørs vaskeplads til vask og skyl af gummiged, læsser og andet internt kørende materiel, 

samt eksterne køretøjer med ikke-lugtende landbrugsbiomasser. 

 
Det samlede oplag af biogas på Vesthimmerland Biogas A/S er opgjort i miljøgodkendelsen fra 5. marts 2019. Dette oplag 

ændres ikke som følge af de ønskede ændringer på anlægget. Det samlede gasvolumen vil derfor stadig være på 9.182 m3 

inklusive 2.500 m3 buffer. Anlægget er derfor ikke omfattet Risikobekendtgørelsen, da det samlede oplag af biogas er under 

10 ton. 

 
Efter afgasning bringes den afgassede biomasse retur til landbrugene som gødning (”returgylle”). Returgyllen anvendes i 

henhold til den enhver tid gældende gødningslovgivning. 

 
Virksomheden er efter tillægget stadig omfattet af listepunkterne 5.3.b.i, og 6.5,b jf. bilag 1 godkendelsesbekendtgørelsen. 

 

I dette tillæg nr. 3 til miljøgodkendelsen er der stillet supplerende vilkår til virksomhedens miljøgodkendelse af 5. marts 

2019, til tillæg nr. 1 af 4.marts 2020 samt tillæg nr. 2 af 12. oktober 2020.. Som udgangspunkt er vilkårene i den eksisteren- 

de miljøgodkendelse og tillæg nr. 1 af 4. marts 2020 og tillæg nr. 2 af 12. oktober 2020 gældende for virksomhedens sam- 

lede aktiviteter sammen med de vilkår og ændringer til vilkår, der fremgår af dette tillæg til miljøgodkendelse. 

 
Som grundlag for behandling af ansøgningen er der indgået følgende materiale: 

 Lokalplan og kommuneplantillæg endelig vedtaget i februar 2019 med tilhørende miljøvurdering fra november 
2018. 

 Landzonetilladelse af 18. december 2019 til nedsivningsbassin. 

 Landzonetilladelse af 25. maj 2020 til ståltank. 

 Miljøkonsekvensrapport fra november 2018. 

 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse, modtaget den 13. oktober 2020. 

 VVM-screeningsafgørelse af 5. marts 2019 af mindre tekniske ændringer af anlægget i forhold til det projekt, som 
er behandlet i Miljøkonsekvensrapporten. 

 VVM-screeningsafgørelse af 4. marts 2020 af de ansøgte ændringer i forbindelse med tillæg nr. 1 til miljøgodken- 
delsen af 4. marts 2020. 

 VVM-screeningsafgørelse af 12. oktober 2020 af de ansøgte ændringer i forbindelse med tillæg nr. 1 til miljøgod- 
kendelsen af 12. oktober 2020 

 VVM-screeningsafgørelse af 11. januar 2021 af de ansøgte ændringer i forbindelse med dette tillæg til miljøgod- 
kendelse. 

 
Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning – for eksempel byggelov, 

arbejdsmiljølov eller nødvendige tilladelser fra Fødevarestyrelsen. 
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Vilkår 
5.3 b.i og 6.5b 

 
Generelt 

1. Vilkår i miljøgodkendelsen af 5. marts 2019 samt tillæg nr. 1 af 4. marts 2020 og tillæg 2 af 12. oktober 2020 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. Den udendørs vaskeplads skal etableres med tæt bund, det accepteres, hvis vaskepladsen etableres med asfalt. 

 

3. Overfladevand fra den udvendige vaskeplads skal passere VA godkendt sandfang og olie- og benzinudskiller. 

Modtagepladsen skal dimensioneres med fald mod sandfang og olieudskiller. Overfladevandet skal efter passage 

af sandfang og olieudskiller ledes til genanvendelse i biogasanlægget. 

 
4. I tilfælde af, at vandet fra vaskepladsen ikke benyttes til genanvendelse i biogasanlægget kræver det en § 19 tilla- 

delse i henhold til miljøbeskyttelsesloven ved udspredning på landbrugsjord. 

 
5. Olieudskilleren skal være korrekt dimensioneret i forhold til den tilledte vandmængde ved store regnhændelser. 

 

6. Sandfanget skal placeres før olieudskilleren og må ikke have vandlås. 

 

7. Olieudskilleren skal forsynes med automatisk lukkefunktion, der træder i funktion, når opsamlingskapaciteten er 

fuldt udnyttet, så det sikres, at der ikke ledes benzin eller olie til gyllebeholderen. 

 
8. Afløbsinstallationerne skal udføres i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer 

DS 432. 

 
9. Afløb af overfladevandet skal indrettes således, at olieudskillerens maximale belastning ikke overstiges. 

 

10. Afløbet af overfladevand skal indrettes således, at afløbet kan blokeres i tilfælde af spild af forurenede stoffer. 

 

11. Arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester. Efter at arbejdet er udført skal der indsendes kloakmester erklæ- 

ring, ligesom relevant tegningsmateriale skal indsendes. Oplysninger om dimensioner på olieudskiller og sandfang 

skal ligeledes fremsendes til Vesthimmerlands Kommune. 

 
12. Olie- og benzinudskillerne med tilhørende sandfang skal drives og vedligeholdes efter leverandørens anvisninger. 

 

13. Der må kun foretages afvaskning af interne og eksterne transportkøretøjer, som håndterer ikke-lugtende biomas- 

ser på pladsen. Interne og eksterne maskiner og transportkøretøjer benyttet til flydende biomasser samt animalsk 

affald eller andet ildelugtende biomasse må ikke vaskes på pladsen. Der må ikke benyttes sæbe, kemiske afrens- 

ningsprodukter eller lignende som kan ende i overfladevandet, med mindre produktet kan godkendes af Vesthim- 

merlands Kommune. 

 
14. Virksomheden skal føre løbende kontrol med, at udskillerne og sandfangene fungerer efter hensigten og sikre at 

de altid er vandfyldte. 
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15. Udskiller og sandfange skal være tilmeldt en kontrol- og tømningsordning med en frekvens på minimum én årlig 

kontrol og tømning. 

 
16. Efter kontrol og tømning skal virksomheden modtage en rapport indeholdende observationer om: 

a. Målt indhold af udskilt olie, bundslam og sand. 

b. Vandstanden i udskilleren. 

c. Udskiller/magasinbrønd og sandfangs umiddelbare tilstand inkl. registrering af evt. synlige fejl og mang- 

ler. 

d. Opsuget affaldsmængde. 

e. Dato. 

 

17. Affald fra olieudskiller og sandfang skal bortskaffes jfr. gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”. 

 

18. Virksomheden skal uanset tømningsfrekvens rekvirere tømning, senest når udskilleren har opbrugt 70 % af sin ka- 

pacitet. 

 
19. Kommunen kan i særlige tilfælde foranledige ekstra kontrol eller tømning af en udskiller og sandfang på virksom- 

hedens regning. 

 
Driftsjournal 

 

20. Virksomheden skal føre en driftsjournal, hvor følgende oplysninger skal registreres: 

a. Resultat af inspektion af olie- og benzinudskillerne. 

b. Tidspunkt for kontrol og tømning af sandfang og olie- og benzinudskillerne. 

c. Registrering af mængder tømt af sandfang og udskillere. 

d. Ved bortskaffelse til godkendt modtager af spildevand, skal der foreligge dokumentation for opsamlet 

mængde samt kvittering fra godkendt modtager. 

 
Registreringen skal opbevares i 5 år og på forlangende fremvises til Vesthimmerlands Kommune. 

 
 

 

Supplerende vilkår i øvrigt 
 

Generelt 

21. Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelsen af 5. marts 2019 bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at det 

endelige tillæg er meddelt. Ved endelig tillæg forstås, at eventuelle indgående klager over tillægget er behandlet 

ved klagenævnet. Godkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 2 år. 

 
22. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen til tillægget, med mindre 

andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene. 
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Bemærkninger til vilkårene 

Som udgangspunkt er vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse med tillæg 1 og tillæg 2 gældende for virksomhedens 

samlede aktiviteter sammen med de vilkår og ændringer til vilkår, der fremgår af dette tillæg til miljøgodkendelse. 

 
BAT-konklusionen for affaldsbehandling omfatter ligeledes dette tillæg. Det er vurderet, at de allerede eksisterende BAT- 

vilkår i miljøgodkendelse af 5. marts 2019 ligeledes dækker aktiviteterne omfattet af dette tillæg til miljøgodkendelse. 
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Miljøteknisk beskrivelse og vurdering 

På baggrund af ansøgningsmateriale er der foretaget en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af ændringerne af virksom- 

hedens aktiviteter. 

 
Både den miljøtekniske beskrivelse af ændringerne med 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 

 
Virksomhedens oplysninger 

Vesthimmerland Biogas A/S ønsker at foretage en ændring på det eksisterende biogasanlæg på Holmevej 100, 9640 Far- 

sø. Ændringen består i etablering af en udendørs vaskeplads til rengøring af interne og eksterne transportkøretøjer, som 

håndterer ikke-lugtende landbrugsbiomasser. 

 
Vesthimmerland Biogas har ifølge gældende miljøgodkendelse tilladelse til to interne vaskepladser, hvor transportkøretøjer 

med kraftigt lugtende biomasse vaskes under kraftig ventilation og udsug. Vesthimmerland Biogas søger om tilladelse til at 

etablere en udendørs vaskeplads, således det er muligt at skylle og vaske interne og eksterne transportkøretøjer, som 

udelukkende transporterer almindelige ikke-lugtende landbrugsbiomasser. Ved denne ændring vil anlægget have nemmere 

ved at renholde udendørsområderne på anlægget samt de indendørs læsse-/lossefaciliteter. 

 
Det afledte spildevand fra den ønskede vaskeplads ledes til anlæggets lagertank (L4), hvorfra det opblandes med den øvri- 

ge flydende biomasse, og herfra indgår i biogasproduktionen. Vaskepladsen etableres med fald, således der sker effektiv 

opsamling ved pågældende område. 

 
Den ønskede ændring på Vesthimmerland Biogas bevirker ikke en væsentlig ændring på det genererede lugtaftryk ved 

omgivelserne. De pågældende køretøjer, som ønskes rengjorte på den udendørs vaskeplads, behandler og transporterer 

kun almindelige landbrugsbiomasser, og derved ikke stærkt lugtende biomasser. Transportkøretøjer i kontakt med lugtende 

biomasser, herunder flydende husdyrgødning og animalske produkter skylles og vaskes på de indendørs vaskepladser 

under udsug til lugtrensning. Herved vurderes det, at Vesthimmerland Biogas fortsat vil overholde Miljøstyrelsens vejleden- 

de lugtgrænser ved nærmeste naboer samt samlet bebyggelse efter pågældende ændring. 

 
De ønskede ændringer på Vesthimmerland Biogas vil ikke give anledning til yderligere støj fra anlægget. Anlæggets brug af 

højtryksrenser vil være af midlertidig karakter, og vil ikke give anledning til støjaftryk, som ikke vil give anledning til gener 

ved naboområder. 

 
Etableringen af den ønskede vaskeplads vil bevirke yderligere vilkår i anlæggets miljøgodkendelse fra Vesthimmerland 

Kommune. Herved sikres en mulighed for håndhævelse af opdelingen af vaskepladser samt de tilhørende køretøjsopdelin- 

ger. 

 
Ingen af de ansøgte ændringer vil påvirke den fysiske udformning af eksisterende godkendte biogasanlæg, og dermed vil 

der heller ikke forventes en påvirkning af det visuelle udtryk. Alle bygninger og tanke vil fortsat fremstå som det lokalplan- 

lagte anlæg fra marts 2019, samt som beskrevet i de efterfølgende landzonetilladelser (hhv. december 2019 og maj 2020). 
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De ønskede ændringer vil kun bevirke ændringer i asfalten, hvorfor det samlede udtryk udefra og ind på anlægget ikke æn- 

dres. 

 

Beskrivelse af ændringerne 

 
Virksomhedens oplysninger 

Ændringerne af biogasanlægget Vesthimmerland Biogas A/S består af følgende delelementer: 

 
 Det ansøgte projekt omfatter etablering af en udendørs vaskeplads, til skyl og vask af internt kørende materi- 

el, samt eksterne køretøjer med ikke-lugtende landbrugsbiomasser, på biogasanlæggets område. Ved at 

etablere en udendørs vaskeplads kan spild og snavs indendørs ved anlæggets læsse-/lossefaciliteter i teknik- 

bygningen fra pågældende køretøjer minimeres. Den ønskede vaskeplads etableres mellem anlæggets tanke 

og anlæggets teknikbygning. Vaskepladsen etableres med sandfang og koalescensudskiller. Sæben, som 

eventuelt anvendes på vaskepladsen, er miljøvenligt og vandet kan derfor ledes til anlæggets lagertank (L4), 

hvorefter dette kan indgå i processen og forøge pumpbarheden på biomassen 

 
 

Beliggenhed og fysisk planlægning 

 
Biogasanlægget er etableret på Holmevej 100 (Holmevej 98), 9640 Farsø, matrikel nummer 3h, Holme By, Farsø. 

 

Virksomheden er beliggende meget tæt på en større offentlig vej af en god beskaffenhed, som er velegnet til transport af 

råvarer til anlægget. Området er ligeledes beliggende meget tæt på en MR-station. Området er derudover godt placeret i 

forhold til, at der er meget stor tilgængelighed af en lang række (landbrugs)biomasser i den umiddelbare nærhed. 

 
Lokalplanen for området er LOKALPLAN NR. 1086 Område til teknisk anlæg, biogasanlæg ved Holmevej, Farsø med tilhø- 

rende kommuneplantillæg. Lokalplanområdet er udlagt til drift af biogasanlæg. Lokalplanområdet er på ca. 11,4 ha. 

 
Ændringerne til anlægget er omfattet af lokalplanen samt landzonetilladelserne af 18. december 2019 og 25. maj 2020 til 

henholdsvis et nedsivningsbassin samt en ståltank. 

 
Kommunens vurdering 

Lokalplanen for området er Lokalplan nr. 1086 område til teknisk anlæg, biogasanlæg ved Holmevej, Farsø med tilhørende 

kommuneplantillæg nr. KP17-214.T.1 for område til opførsel af biogasanlæg ved Holmevej, 9640 Farsø. 

 
Lokalplanområdet er udlagt til drift af anlægget. Lokalplanområdet er på ca. 11,4 ha. 

 
Der er i lokalplanen stillet vilkår til bebyggelsens omfang og placering. Bygningshøjden for anlæggets reaktortanke må ikke 
overstige 25 meter målt fra færdigbearbejdet terræn. 

 
Bygningshøjden for anlæggets eftergasning-, lager-, separations-, udkørsels og fortanke må ikke overstige 16 meter målt 
fra færdigbearbejdet terræn. 

 
Bygningshøjden for anlæggets øvrige bygningsanlæg må ikke overstige 20 meter målt fra færdigbearbejdet terræn. 

Der kan opføres op til 2 skorstene på op til 60 meter målt fra færdigbearbejdet terræn. 

Der må terrænreguleres med op til +/- 1 meter. 

 

Det kan konstateres, at anlæggets beliggenhed er i overensstemmelse med gældende kommune- og lokalplan for området. 

Vaskepladesen anlægges på areal, der i lokalplanen allerede er udlagt med asfalt. 
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Området har status som erhvervsområde og er udlagt til biogasanlæg. 

 

Biogasanlægget er placeret ca. 2,5 km nordøst for Farsø By og ca. 1,9 km. fra Havbro. Anlægget placeres i landzone. 

 

Biogasanlægget ligger ca. 5 km væk fra nærmeste Natura 2000 område H30, kaldet Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og 

Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk. 

 
Transport til og fra virksomheden vil foregå via Holmevej. 

 

Det vurderes, at ændringerne for biogasanlægget kan opføres indenfor lokalplanens rammer. 

Virksomhedens placering fremgår af bilag 2. 

Etablering af anlægget 

 
Virksomhedens oplysninger 

I forbindelse med ændringer af biogasanlægget etableres delelementerne under normal drift af det eksisterende anlæg. 

Ændringerne forventes gennemført i slutningen af 2020. 

Kommunens vurdering 

Der er givet en dispensation til i gangsætning af bygge- og anlægsarbejdet den 19. oktober 2020. Pladsen må ikke tages i 

brug før der er givet miljøgodkendelse. Det vurderes, at ændringerne vil overholde de rammer, som er udstukket i henhold 

til lokalplanen for området samt landzonetilladelsen af 18. december 2019 og de gældende landzonetilladelser. 

 

Indretning og drift 

 
Virksomhedens oplysninger 

Beskrivelse af nudrift 

Flydende husdyrgødning aflæsses indendørs i anlæggets læsse-/lossefaciliteter i teknikbygningen via lukkede rørsystemer, 

som leder biomassen til anlæggets modtagetank. Efter aflæsning af flydende husdyrgødning fyldes pågældende tankvogn 

med afgasset biomasse, som køres retur til oplagring og anvendelse hos udvalgte landbrug som gødning. Eventuelt skyl 

eller vask af disse transportkøretøjer foregår på den indendørs vaskeplads ved læsse-/lossefaciliteterne i teknikbygningen. 

Fast husdyrgødning aflæsses i stakke indendørs. Vegetabilske biomasser aflæsses udendørs i åbne plansiloer og over- 

dækkes. Substrater aflæsses via sugestuds direkte i substrattankene. 

 
For at undgå lugtgener ved aflæsning af fast og flydende husdyrgødning, sker af- og pålæsningen for lukkede porte, under 

kraftig udsugning, hvilket filtreres af det etablerede biofilter. 

 
Pumpbare animalske organiske restprodukter og KOD (partikelstørrelse <12 mm – ikke slagteriaffald) vil ankomme til bio- 

gasanlægget i lukkede tankvogne. Herfra pumpes det flydende biomasseprodukt, via sugestuds (dvs. et lukket system), 

direkte ind i substrattankene (3 og 6) på anlægget. Biomasserne herfra ledes til anlæggets hygiejniseringsenhed, inden det 

indgår i biogasproduktionen. 

 
Pumpbare animalske restprodukter fra slagterier (biomasser godkendt under listepunkt 6.5.b. - partikelstørrelse <12 mm) 

aflæsses via sugestuds i anlæggets læsse-/lossefaciliteter i teknikbygningen. Biomassen ledes herfra til substrattank 7, 

hvorfra det ledes til hygiejniseringsenheden, inden det indgår i biogasproduktionen. 
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De faste animalske restprodukter (biomasser fra slagterier, godkendt under listepunkt 6.5.b. - partikelstørrelse >12 mm) vil 

ankomme til biogasanlægget i lukkede transportenheder såsom, lukkede containere, lukkede tiptrailere og tankvogne. Bio- 

massen aflæsses i den etablerede forbehandlingsenhed i teknikbygningen for lukkede porte under kraftig udsug til anlæg- 

gets luftrensningssystem. Efter forbehandlingsanlægget ledes det nu neddelte materiale til anlæggets substrattank 7 og vi- 

dere til hygiejniseringsenheden, det er også muligt for anlægget at pumpe materialet direkte til hygiejniseringsenheden efter 

neddelingen. 

 
Rummet til aflæsning af de faste animalske biprodukter, har en separat og afgrænset spildevandshåndtering. Vaske- og 

skyllevand fra pågældende område, opsamles i anlæggets substrattank 7, som er koblet på anlægget hygiejniseringsen- 

hed. Herved varmebehandles spildevandet og potentiel kontaminering af anlæggets øvrige biomasser og områder undgås. 

 
Fortrængningsluft5 fra forbehandlingsenheden under aflæsning afledes til teknikbygningens luftrensesystem. Lugtgener fra 

aflæsning af animalske biprodukter er yderst begrænsede, da aflæsningen foregår for lukkede porte under kraftig ventila- 

tion. 

 
Ved tilførsel af animalske biprodukter, er det et krav fra EU's Gennemførselsforordning (142/2011) og Biproduktforordning 

(1069/2009), at produkterne hygiejniseres, via anlæggets hygiejniseringsenhed, inden det tilføres til processen. Hygiejnise- 

ringsenheden sammen med anlæggets SRO-system sikrer, at produktet opbevares ved minimum 70°C i minimum 60 mi- 

nutter. De animalske biprodukter opbevares i substrattanke, som via rørføring er koblet til anlæggets hygiejniseringsenhed, 

placeret i teknikbygningen. Substrattankene er koblet til teknikbygningens lugtrensningssystem, og renses for lugtende 

stoffer inden det frigives til omgivelserne. Fra hygiejniseringsenheden pumpes de animalske biprodukter til anlæggets efter- 

afgasningstanke, hvor det hjælper til en bedre omsætning af de svært omsættelige biomasser. 

 
De faste landbrugsbiomasser transporteres fra plansiloerne til de indendørs neddelere. Heri blandes de forskellige typer af 

faste biomasser, hvorefter det snegles til en af de installerede premixere. Her neddeles biomassen mekanisk og opblan- 

des/fortyndes med gylle fra modtagetanken, således der opnås en pumpbar masse. Herefter føres biomassen med pumper 

til de primære rådnetanke/reaktortanke. Rørsystemet opbygges således at en premixer kan føde alle tre reaktortanke i 

forbindelse med service eller reparation. 

 
Hele indfødningssystemet er placeret i teknikbygningen, og er dækket af hallens lugtrensningssystem, som føres til biofil- 

tret. 

 
Biomassen pumpes ind i reaktortankene, hvor den primære afgasning foregår. Herefter pumpes biomassen til eftergasning- 

stankene, hvor biomassen kan undergå en komplet omsætning inden den pumpes over i lagertankene. Herefter deles bio- 

massestrømmen i to strømme, hvor én strøm føres til separeringsanlægget og den anden føres til udkørselstanken. I sepa- 

reringsanlægget er det muligt at separere den afgassede biomasse i to fraktioner; en fiberfraktion og en væskefraktion. 

Fiberfraktionen opbevares i en lukket container til fordeling blandt landmænd, eller recirkulation i reaktortankene. Væske- 

fraktionen pumpes over i en separationstank, hvor den lagres til udkørsel, eller iblandes biomassen i udkørselstanken for at 

øge pumpbarheden af den afgassede biomasse. 

 

Gashåndtering 

De ønskede ændringer på Vesthimmerland Biogas, vil ikke bevirke ændringer på anlæggets gashåndteringsproces. Den 

producerede gas vil fortsat renses og opgraderes til metan, inden det sendes på gasnettet, som beskrevet i forbindelse med 

miljøgodkendelsen for anlægget. 

 
 
 
 
 

5 Luften som befinder sig i den tomme forbehandlingsenhed, som fortrænges ved tilførsel af ny biomasse. 
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Beskrivelse af drift efter ændringer 

Etableringen af den udendørs vaskeplads vil ikke forårsage umiddelbare ændringer i den daglige drift af anlægget. Etable- 

ringen af vaskepladsen vil gøre det muligt for driftspersonalet at renholde internt kørende maskinel, samt transporter med 

ikke lugtende landbrugsbiomasser, således eventuelle fasthængende rester af landbrugsbiomasser på transporterne ikke 

løsrives og sviner uhensigtsmæssige steder på anlægget. 

 
Spildevandet fra pågældende vaskeplads ledes direkte til anlæggets lagertank (L4), hvor det derfra indgår i den biologiske 

proces, samt forøger pumpbarheden af disse. Transporterne, som ønskes rengjorte på pladsen, er de interne kørende 

transporter og maskiner, såsom trucks, Manitou og lignende, samt eksterne transporter som håndterer ikke-lugtende land- 

brugsbiomasser. Disse køretøjer håndterer kun landbrugsbiomasser, og herved vurderes lugten fra rengøringen af disse  

køretøjer uvæsentlig for den generelle lugtprofil fra anlægget. 

 
Etableringen af den udendørs vaskeplads vil derfor ikke bidrage til en øget lugtkoncentration fra anlægget ved de omkring- 

liggende områder. 

 
Vaskepladsen består af en vandgrav, hvor der er etableret et sandfang samt en koalescensudskiller, herved vil det af- 

strømmende spildevand være egnet til input i lagertank (L4), og den efterfølgende udkørsel. Vaskepladsen placeres på den 

vestlige side af teknikbygningen, imellem teknikbygningen og procestank (R1). Vaskepladsen etableres med tæt belægning 

(20 x 6 m) samt et centralt afløb (10 x 0,6 m). Afløbet fra koalescensudskilleren føres til samlebrønden inde i teknikbygnin- 

gen, og ledes herfra til lagertank (L4), som er slutlagertanken på anlægget. Idet der kun benyttes miljøvenligt sæbe, samt at 

sand og olie tilbageholdes i afløbet, er det muligt at udsprede spildevandet fra pågældende vaskeplads sammen med an- 

læggets afgassede biomasse. 

 

Driftstid/ansatte 

 
Virksomhedens oplysninger 

Der sker ingen ændringer af driftstiden eller antallet af ansatte. 

 

Kommunens vurdering 

Det vurderes ikke, at ændringerne betyder ændringer af driftstiden eller antallet af ansatte. 

 

Råvarer, hjælpestoffer, energi og vand 

 
Virksomhedens oplysninger 

Hjælpestoffer 

Der vil blive anvendt samme type og mængde af hjælpestoffer på anlægget som ved nudrift. 

 

Kommunens vurdering 

Totalmængden af biomassen til anlægget ændres ikke. 

 

Biogasanlæggets forbrug af råvarer giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. 

 

Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer 

 
Virksomhedens oplysninger 

I anlægsfasen 
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Af hensyn til naboer vil støjende anlægsaktiviteter ifm. etablering af vaskepladsen foregå inden for almindelig arbejdstid på 

hverdage. I anlægsfasen kan der forekomme flere transporter en vanligt. For anlægsarbejdet må det dog forventes, at der 

lejlighedsvis kan forekomme støjniveauer, der overstiger de gældende grænseværdier. Anlægsaktiviteter vil være af midler- 

tidig karakter. Etablering af vaskepladsen vurderes at have en varighed på ca. én uge. 

 
I drift 

Det vurderes at brugen af vaskepladsen ikke vil medføre øget støj til omgivelserne. Brugen af højtryksrenser på området, vil 

være af kortvarig karakter og vil ikke give anledning til overskridelse af de gældende støjgrænser for anlægget. Det vurde- 

res, at etableringen og brugen af vaskepladsen ikke vil give yderligere støjbelastning end det nuværende anlæg, der over- 

holder støjgrænserne beskrevet i eksisterende miljøgodkendelse. 

 
Kommunens vurdering 

Vesthimmerlands Kommune vurderer ikke, at ændringerne ved anlægget vil betyde, at omgivelserne vil blive udsat for væ- 

sentlig øget støjpåvirkning. Antallet af transporter og antallet af afkast fra anlægget vil ikke ændres. Det vurderes ikke, at 

ændringerne medfører, at der skal stilles yderligere vilkår til støj til anlægget ud over dem, der findes i miljøgodkendelsen af 

5. marts 2019. Der er her stillet krav om, at der foretages en støjberegning, der dokumenterer, at anlægget overholder støj- 

grænserne. Støjberegningen vil blive foretaget, når anlægget er i fuld drift omkring 1. februar 2021. 

 

Luft og lugt 

 
Virksomhedens oplysninger 

Etableringen af den udendørs vaskeplads vil ikke give anledning til øgede lugtpåvirkninger fra anlægget. Det kørende mate- 

riel, som ønskes skyllet og vasket på området, er køretøjer, som i forvejen befinder sig på de udendørs arealer på anlæg- 

get. Disse køretøjer behandler kun landbrugsbiomasser, som bidrager med diffuse lugtkilder, og det vurderes derfor at vask 

af det materiel, som behandler disse biomasser, ikke giver anledning til øgede lugtgener fra anlægget. Ligeledes ønskes  

det muligt at vaske eksterne køretøjer med ikke-lugtende landbrugsbiomasser på pågældende område. 

 
Pågældende ønskede ændringer giver ikke anledning til øget lugtpåvirkning fra Vesthimmerland Biogas. Anlæggets lugtpå- 

virkning ved nærmeste naboer vil forsat vil være uændret fra seneste OML-beregning. Anlægget vil forsat kunne efterleve 

Miljøstyrelsen lugtkrav med en vis margen. Gældende grænseværdier for lugtpåvirkning fra anlægget overholdes forsat 

både ved nærmeste nabo samt for samlet bebyggelse, jf. Miljøstyrelsens lugtvejledning. 

 
Til lugtberegningerne er alle anlæggets kilder indregnet med fuld drift samtidig, hvilket giver det maksimale lugtbidrag. Ne- 

denfor ses den grafiske lugtrepræsentation af lugtpåvirkningen fra Vesthimmerland Biogas. 
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Figur 1: Grafisk repræsentation af lugtpåvirkningen efter ønskede ændring, i henhold til lugtkrav fra Miljøstyrelsen lugtvej- 

ledning. Den mørkeblå graf repræsenterer afstanden fra Vesthimmerland Biogas, hvorved lugtkoncentrationen er mindre 

end eller lig med 5 LE/m3. Den lyseblå graf repræsenterer afstanden, hvorved lugtkoncentrationen er mindre end eller lig 

med 10 LE/m3. Det ses at lugtkoncentrationen på 5 LE/m3 ikke berører nærmeste naboer (beboelse) omkring biogasanlæg- 

get. 

 
Kommunens vurdering 

Vesthimmerlands Kommune vurderer ikke, at etablering og drift af vaskepladsen vil forøge lugtbidraget fra virksomheden. 

 

Affald 

 
Virksomhedens oplysninger 

Biogasanlægget affaldsproduktion ændres ikke som følge af etablering af udendørs vaskeplads på anlægget. 

 

Kommunens vurdering 

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at der vil forekomme affald fra olieudskiller og sandfang i forbindelse med drift af 

vaskepladsen. Der stilles vilkår til håndtering af dette. 

 
Affaldshåndteringen på biogasanlægget vurderes at være i overensstemmelse med godkendelsens krav og gældende 

lovgivning. Det vurderes, at Vesthimmerlands Kommunes affaldsregulativer vil kunne overholdes. Affaldshåndteringen giver 

ikke anledning til yderligere bemærkninger. 

 

Jordforurening og grundvand 

 
Virksomhedens oplysninger 

Det vurderes, at grundvandssænkning ikke bliver nødvendig i forbindelse med etablering af vaskepladsen. 
 

Spilde- og overfladevand, som falder omkring vaskepladsen, ledes til anlæggets lagertank (L4), hvorefter det indgår i biog- 
asprocessen. 
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Der vil på pågældende vaskeplads ikke rengøres kørende materiel, som har været i kontakt med animalske biprodukter el- 

ler kildesorteret organisk dagrenovation (KOD). Vandet som ledes til fortanken er derfor ikke underlagt krav om hygiejnise- 

ring. 

 
Kommunens vurdering 

Vesthimmerlands Kommune vurderer ikke, at de ønskede ændringer vil betyde, at der skal stilles yderligere vilkår til virk- 

somheden udover fast belægning på vaskepladsen. 

 
Det vurderes ikke, at der er knyttet væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand til drift af biogasanlægget ved over- 

holdelse af de i miljøgodkendelsen stillede vilkår. Der er stillet vilkår om, at biogasanlægget ikke må benytte vaskemidler 

på pladsen af hensyn til stoffer i vandet fra pladsen. 

 

Overjordiske tanke 

 
Der etableres ikke ekstra tanke i forbindelse med ændringerne 

 

Spildevand 

 
Virksomhedens oplysninger 

Spilde- og overfladevand, som falder omkring den udendørs vaskeplads, ledes til anlæggets lagertank (L4), hvorefter det 

indgår i biogasprocessen. 

 
Der vil på pågældende vaskeplads ikke rengøres kørende materiel, som har været i kontakt med animalske biprodukter 

eller kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) – samlet set biomasser godkendt under listepunkt 6.5.b. Vandet som ledes 

til fortanken er derfor ikke underlagt krav om hygiejnisering. 

 
Foruden den ønskede udendørs vaskeplads, er der to eksisterende indendørs vaskepladser til vask af køretøjer, som hhv. 

håndterer animalske biprodukter og biomasser med krav om hygiejnisering, samt håndterer lugtende biomasser uden krav 

om yderligere håndtering. 

 
Vand opsamlet fra området, hvor biomasser under listepunkt 6.5.b håndteres – med krav om hygiejnisering, ledes uændret 

til anlæggets substrattank 7, hvorfra vandet, sammen med den pågældende biomasse, hygiejniseres. 

 
Vand opsamlet fra anlæggets indendørs vaskeplads, placeret ved læsse-/lossefaciliteterne i anlæggets teknikbygning, 

ledes til anlæggets lagertank (L4). Denne indendørs vaskeplads benyttes til ind- og udvendigt skyl af gylletransporter og 

transporter af flydende biomasser, som ikke er underlagt krav om hygiejnisering. 

 
Denne adskilte spildevandshåndtering, af hhv. biomasser under listepunkt 6.5.b og andre biomasser, har til formål at be- 

grænse risikoen for kontaminering af biomassen i henhold til EU's lovgivning (1069/2011 og 142/2009. 

 
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 miljøgodkendelsens vilkår overholdes. Der er blandt andet 

stillet vilkår om, at der ikke må benyttes vaskemidler på pladsen med mindre de kan godkendes af Vesthimmerlands Kom- 

mune. 
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Bedst tilgængelige teknik 

 
Virksomhedens oplysninger 

Det eksisterende anlæg er bygget i henhold til den Bedst Tilgængelige Teknologi (BAT). Den påtænkte ændring på anlæg- 

get etableres ligeledes i henhold til BAT. Gennemgang af relevante BAT noter findes i bilag 3 i virksomhedens ansøgning. 

 
Vesthimmerlands Kommunes vurdering 

Det er Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at der i den eksisterende miljøgodkendelse er indarbejdet nødvendige BAT 

vilkår, som ligeledes er gældende for dette tillæg til virksomhedens produktion. 

 

Risiko 

 
Virksomhedens oplysninger 

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen6. 

 

Det samlede oplag af biogas på Vesthimmerland Biogas A/S er opgjort i miljøgodkendelsen fra marts 2019, med efterføl- 

gende tillæg. Dette oplag ændres ikke som følge af de ønskede ændringer på anlægget. Det samlede gasvolumen vil derfor 

stadig være på 9.182 m3 inklusive 2.500 m3 buffer. Anlægget er derfor ikke omfattet Risikobekendtgørelsen, da det samlede 

oplag af biogas er under 10 ton. 

 

Kommunens vurdering 

Det er oplyst, at biogasanlægget vil indrettes således, at det maximalt vil rumme en mængde af gas på lige under tærskel- 

værdien på 10 tons, som er grænseværdien for om anlægget er omfattet af risikobekendtgørelsen. Der stilles vilkår i miljø- 

godkendelsen af 5. marts 2019 om, at mængden af biogas på anlægget ikke må overstige 9.182 m3. 

 

Egenkontrol 

 
Virksomhedens oplysninger 

Der er ikke indsendt yderligere forslag til egenkontrol. 

 

Kommunens vurdering 

Det er Vesthimmerlands Kommunes vurdering, at virksomhedens tidligere oplæg til egenkontrol stemmer godt overens med 

de krav der er til egenkontrol i standardvilkårene og det vil ligeledes være en stor del af det miljøledelsessystem, der skal 

være indført senest den 1. januar 2021 i henhold til BAT-vilkår. 

 
Tillægget er tilføjet de af Vesthimmerlands Kommune vurderede nødvendige egenkontrol vilkår. 

 

VOC 

 
Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen7. 

 
 
 
 
 
 

6 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, BEK nr. 372 af 25. april 2016 
7 Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter, BEK nr.1491 af 7. december 2015 
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Mulige driftsforstyrrelser eller uheld 

 
Kommunens vurdering 

Virksomheden har i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse samt ved ansøgning om dette tillæg til miljøgodken- 

delse redegjort for mulige driftsforstyrrelser samt håndteringen heraf. 

 
Det er kommunens vurdering, at de væsentligste driftsforstyrrelser og uheld i forbindelse med virksomhedens drift er identi- 

ficeret i det materiale, der ligger til grund for miljøgodkendelsen af 5. marts 2019. Det er desuden kommunens vurdering, at 

håndtering af potentielt miljø- og sundhedsmæssige stoffer samt driftsforstyrrelser og uheld kan sikres med udarbejdelsen 

af en beredskabsplan som et led i virksomhedens miljøledelsessystem. 

 

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- 

re, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40 a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godken- 

delse, 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 sikker- 

hedsstillelse. 

 

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000) og beskyttede arter 

 
Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at projektet ikke påvirker de 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. 

Området ligger i en afstand af ca. 5 km til projektet. 

 

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil medføre nogen påvirkning af arter og naturtyper, der er ud- 

pegningsgrundlag for habitatområdet. 

 

Vurdering af Virkninger på Miljøet 

 
Virksomheden er optaget på bilag 1, miljøvurderingsloven punktpunkt 10 ”Anlæg til bortskaffelse af ikkefarligt affald ved 

forbrænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag I til direktiv 2008/98/EF afsnit D9) med en kapacitet på over 100 

tons/dag . 

 
Der er således udarbejdet en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med at miljøgodkendelsen blev givet i 2019. 

 

Vesthimmerlands Kommune har foretaget en VVM-screening af de ønskede ændringer til anlægget efter punkt 13a på bilag 

2 til miljøvurderingsloven. 

http://teknik.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=b1&schultzlink=dir20080098&b1
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Screeningen er foretaget i henhold til miljøvurderingslovens § 21 og det er vurderet, at ændringen ikke medfører væsentlige 

skadelige indvirkning på miljøet. 

 
En afgørelse efter § 21 i henhold til miljøvurderingsloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 

meddelt eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

 

Basistilstandsrapport 

 
Vesthimmerlands Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport 

efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, idet det vurderes, at der ikke frigives relevante farlige stoffer fra det ansøgte. 

 

Vandområdeplaner 
Virksomhedens placering er vurderet i forhold til Vandområdeplan 2015 - 2021, Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, juni 

20168. 

 
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: 

 Affaldsbekendtgørelsen9, herunder krav om, at virksomheder der håndtere affald skal registreres i det centrale af- 

faldsregister samt indberette affaldsdata. 

 Kommunens til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald. 

 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 

 
Tillægget til 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 tillægget til miljøgodkendelsen stadig gælden- 

de. 

 
Da der er tale om en virksomhed omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen skal tillægget til miljøgodkendelsen 

revurderes når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedli- 

stepunkt. 

 
I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41a dog tages op til revurdering tidligere. 

 
 
 
 
 

 

8 Vandområdeplan 2015 - 2021, Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, juni 2016 
9 Bekendtgørelse om affald, BEK nr. 2159 af 9. december 2020.. 
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Lovgivning 

 
Tillæg til miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Reglerne vedrørende miljøgodkendelse 

fremgår af lovens kapitel 5 samt godkendelsesbekendtgørelsen. 

 

Offentliggørelse 

 
Tillægget til miljøgodkendelsen vil blive annonceret på www.vesthimmerland.dk den 11. januar 2021. Tillægget er gælden- 

de fra samme dato. 

 

 
Forudgående offentliggørelse 

 
Ansøgning til tillæg til miljøgodkendelsen har været annonceret på hjemmesiden fra den 24. november 2020 til den 15. 

december 2020 og der blev sendt høringsbreve ud til de omkringboende samme dag, som offentliggørelsen er foretaget. 

Ansøgningen har endvidere været i høring ved Fødevarestyrelsen. 

 
Fødevarestyrelsen høringssvar 

Fødevarestyrelsen har ikke sendt bemærkninger. 

 
Høringssvar fra øvrige 

Der er ikke indkommet høringssvar fra øvrige. 

 

Høring af udkast til miljøgodkendelse 

 
Et udkast til miljøgodkendelse har været i høring i perioden fra den 6. januar til den 7. januar 2021 ved virksomheden. 

Der er ikke øvrige, der har anmodet om at få tillægget i høring. 

 
Virksomheden har indsendt kommentarer vedr. brug af vaskemiddel. 

 

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 sa- 

gen, 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. 8. februar 2021. Du vil blive orienteret, hvis der er klaget. 

 
Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du se på hjemmesiden Nævnenes Hus. 

http://www.vesthimmerland.dk/
https://naevneneshus.dk/
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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. 

 
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 miljø- 

godkendelse. 

 
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 

Vesthimmerlands Museum – byggesag@vmus.dk 

Fødevarestyrelsen – email@fvst.dk 

Naboer. 

 

Bilagsliste 

 
Bilag 1: Stamoplysninger 

Bilag 2: Placering af virksomheden, ikke målfast 

Bilag 3: Oversigtstegning mv. ikke målfast 

mailto:dnvesthimmerland-sager@dn.dk
mailto:vesthimmerland@dn.dk
mailto:himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk
mailto:TRNord@stps.dk
mailto:byggesag@vmus.dk
mailto:email@fvst.dk
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Bilag 1: Stamoplysninger 
Virksomhedens art: Hovedaktivitet: 

5.3.b.i – Affaldshåndtering. Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og 

bortskaffelse af ikke-farligt affald med biologisk behandling. Da den eneste af- 

faldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapacitet- 

stærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag. 

 
Biaktivitet: 

6.5, b. - Bortskaffelse eller genanvendelse af dyrekroppe eller animalsk affald, 

hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag til biogasanlæg. 

 
Ansøgers navn: Vesthimmerland Biogas A/S 

Ansøgers adresse: Holmevej 100, 9640 Farsø 

Virksomhedens navn: Vesthimmerland Biogas A/S 

Virksomhedens adresse: Holmevej 100, 9640 Farsø 

Virksomhedens telefonnr.: 40440707 

Virksomhedens e-mail: kontor@vhbiogas.dk 

Virksomhedens kontaktperson: Lasse Buhl Jørgensen / Ditlev Høgh 

E-mail, kontaktperson: kontor@vhbiogas.dk 

CVR-nr./P-nr.: 39433982 

Matr. nr.: 3h, Holme By, Farsø 

Godkendelses- og 

tilsynsmyndighed: Vesthimmerlands Kommune, 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars 

Tlf. 99667000 

post@vesthimmerland.dk 
 

Sagsbehandler: Gitte Østergaard Sørensen 

goso@vesthimmerland.dk 

Kvalitetssikret af: Lene Spillemose Lauridsen 

lsla@vesthimmerland.dk 

 

Sags nr.: 09.02.16-P19-10-20 

 
Godkendelse er gældende fra: 11. januar 2021. 

mailto:kontor@vhbiogas.dk
mailto:kontor@vhbiogas.dk
mailto:post@vesthimmerland.dk
mailto:goso@vesthimmerland.dk
mailto:lsla@vesthimmerland.dk
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Bilag 2: Placering af virksomheden 
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Bilag 3: Oversigtstegninger 
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Vesthimmerlands Kommune 

Vestre Boulevard 7 

9600 Aars 

Telefon: 99 66 70 00 

www.vesthimmerland.dk 

post@vesthimmerland.dk 

 
 

http://www.vesthimmerland.dk/
mailto:post@vesthimmerland.dk


 

 

 

Vesthimmerlands Kommunes screening for miljøkonsekvensvurdering af konkrete projekter (VVM) 
 

VVM Myndighed Vesthimmerlands Kommune 

Basis oplysninger  

Der er ansøgt om ændringer til projektet på Holmevej 100, 9640 Farsø (Holmevej 98) matr. nr. 3i Holme By, Farsø 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Vesthimmerland Biogas A/S ønsker at foretage ændringer på det eksisterende biogasanlæg på Holmevej 100, 9640 Farsø. 
 

Der er ansøgt om følgende ændringer til det eksisterende biogasanlæg: 
Etablering af en udendørs vaskeplads til vask og skyl af gummiged, læsser og andet internt kørende materiel, samt eksterne køretøjer 
med ikke-lugtende landbrugsbiomasser. 
 
Der er i den eksisterende miljøgodkendelse kun mulighed for etablering af indendørs vaskepladser. 
 

 
 



 

 

 Ændringerne vil fysisk omfatte etableringen af en vaskeplads i plan med anlæggets asfalterede område ved teknikbygningen. 
Der ansøges om, at anlægget får tilladelse til etablering af denne vaskeplads, således det er muligt at skylle og vaske interne og eksterne 
transportkøretøjer, som transporterer og behandler ikke-lugtende biomasser. 
 

Ved denne ændring vil anlægget have nemmere ved at renholde udendørsområderne på anlægget samt de indendørs læsse-/lossefacili- 
teter i teknikbygningen. 
 
Spildevand genereret på den udendørs vaskeplads, vil ledes til anlæggets lagertank (L4), hvorfra det indgår i processen. Der vil ikke skyl- 
les eller vaskes køretøjer på denne vaskeplads, som har håndteret animalske biprodukter eller flydende biomasser, som giver anledning til 
lugtgener. Der er herved ikke krav om hygiejnisering af pågældende spildevand inden det tilføres til processen. 
De ansøgte ændringer på Vesthimmerland Biogas, bevirker ingen ændring af transporter til anlægget. 
 
Ændringerne af Vesthimmerland Biogas medfører ingen stigning i støjpåvirkning ved omkringliggende nærområder. Benyttelsen af høj- 
tryksrenser vil være af kort varighed og den genererede støj herfra vil ikke give anledninger til gener ved naboer. 
 
Det pågældende projekt vil ikke give anledning til en ændring af gældende lugtprofil for anlægget. Transportkøretøjerne som vaskes og 
skylles på den pågældende udendørs vaskeplads er køretøjer som har håndteret ikke-lugtende landbrugsbiomasser. Anlægget vil derfor 
stadig overholde de gældende lugtkrav for virksomheder ved nærmeste nabo og samlet bebyggelse i forbindelse med etablering af den 
udendørs vaskeplads, jf. Miljøstyrelsens ”Begrænsning af lugtgener fra virksomheder”. 
 
Det vurderes ligeledes, at ændringerne ikke vil have væsentlige påvirkning af det visuelle udtryk af det godkendte biogasanlæg. Der opfø- 
res ikke nye bygninger, og den ansøgte vaskeplads etableres i plan med den anlagte asfalt ved anlæggets modtagehal. 
 
De samlede ændringer for Vesthimmerland Biogas A/S vurderes på baggrund af ovenstående beskrivelser, ikke væsentlige for de om- 
kringliggende og nærtliggende områder. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Vesthimmerland Biogas A/S 
Holmevej 100, Holme, 9640 Farsø, 
CVR nr. 39 43 39 82 
4044 0707 
kontor@vhbiogas.dk 

  

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Lasse Buhl Jørgensen 
Petuniavej 266, 7800 Skive 
4044 0707 
kontor@buhladvice.dk 

  

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. Holmevej 100, 9640 Farsø 
Matr.nr. 3i Holme By, Farsø 

Projektet berører følgende kommuner Vesthimmerlands Kommune 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. Se bilag 1 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget 
og projektet 

Se bilag 2. 

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

mailto:kontor@vhbiogas.dk
mailto:kontor@buhladvice.dk


 

 

Er anlægget opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af pla- 

ner og konkrete projekter . 

   X  

Er anlægget opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter 

 X   Punkt 13a til bilag 2, 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). 

 Ikke rele- 

vant 

Ja Bør undersø- 

ges 

Nej Tekst 

Projektets karakteristika:      

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter 
angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. 
og ejerlav: 

    Arealerne projektet omfatter er ejet af Bygherre. 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede 
bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

    Det fremtidige samlede bebyggede areal ændres ikke, men projektet omfatter etable- 
ring af 
- af en udendørs vaskeplads ved den eksisterende teknikbygning 
 
Det fremtidige samlede befæstede areal ændres ikke, da tidligere planlagt asfalt areal 
erstattes af en vaskeplads. 
 
Der bliver ikke befæstet nye arealer 

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i 
givet fald hvor meget i m 
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 
Projektets bebyggede areal i m2 
Projektets nye befæstede areal i m2 
Projektets samlede bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse 
med projektet 

     

Der er ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet. 
 
Projektets bebyggede areal ændres ikke, vaskepladsen etableres i plan med det asfal- 
terede område ud for anlæggets teknikbygning. 
 
Der befæstes ikke nye arealer 
 
Projektets masse (vandgrav med sandfang og koalescensudskiller) nedgraves, og 
etableres plant med det øvrige underlag. 
 
Der bliver ingen nedrivningsarbejder ifm. projektet. 

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 
Vandmængde i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden 

Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperi- 
oden 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 

    Der vurderes ikke behov for brug af vand til gravearbejdet under etableringen. 
 

I anlægsperioden anvendes personalefaciliteterne på den eksisterende virksomhed. 

Intet spildevand vil blive udledt direkte til vandløb, søer eller hav i anlægsperioden. 

Regnvand nedsives naturligt på grunden. 

Anlægsperioden forventes at blive 10/2020 – 12/2020. 

Projektets karakteristika: Ikke rele- 

vant 

Ja Bør undersø- 

ges 

Nej Tekst 



 

 

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse 
af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfa- 
sen: 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

    Vaskepladsen, som ønskes etableret, måler 20 x 6 meter. Der forventes i gennemsnit at 
vaske eller skylle 2-3 køretøjer pr. dag, hvilket vil give anledning til maksimalt 0,6 m3 

spildevand pr. dag. Sæben, som benyttes til vask af køretøjer, er miljøvenligt og kan 
indgå i den biologiske proces. Det afledte spildevand fra den udendørs vaskeplads le- 
des til anlæggets lagertank (L4), hvor det indgår i den biologiske proces. Der afvaskes 
eller skylles ikke køretøjer, som håndterer biomasser, der er underlagt krav om hygiej- 
nisering. 
 

Etableringen af en udendørs vaskeplads giver ikke anledning til ændring af gældende 
forhold ifm. råstofsforbrug på anlægget. 
 
Gældende forhold: Anlæggets årlige tonnage er fortsat 275.000 ton. De tilførte biomas- 
ser består af flydende og fast husdyrgødning, vegetabilske landbrugsprodukter og or- 
ganiske restprodukter (herunder bl.a. glycerin, melasse, animalske restprodukter og 
KOD). 
 
Der dannes ikke mellemprodukter i biogasfremstillingen. 
 
Færdigvarerne er opgraderet biogas, som afsættes på naturgasnettet, og afgasset bio- 
masse, som udspredes på landbrugsjord under gældende regler, jf. Husdyrgødnings- 
bekendtgørelsen. 
 
Anlægget modtager og behandler >75% landbrugsafgrøder i biogasproduktionen, her- 
under husdyrgødning eller vegetabilsk biomasse, regnet på tørstofbasis på Vesthim- 
merland Biogas A/S. 
 
Årligt bliver der produceret ca. 13.300.000 m3 metan. 

 
Derudover produceres der ca. 249.000 m3 afgasset biomasse pr. år. 
 
Spildevandet fra den ønskede udendørs vaskeplads, ledes til anlæggets lagertank (L4) 
uden krav om hygiejnisering. Dette skyldes at der på denne plads hun vaskes/skylles 
køretøjer, som håndterer ikke-lugtende landbrugsbiomasser. 
 
Spildevand fra den eksisterende indendørs vaskeplads i teknikbygningen ved læsse- 
/lossefaciliteterne ledes til anlæggets lagertank (L4), hvorfra det indgår i produktionen af 
biogas. 
 
Spildevand fra den eksisterende indendørs vaskeplads i modtageområdet for animalske 
produkter ledes til anlæggets hygiejniseringsenhed, hvorfra det undergår hygiejnisering 
inden det ledes til anlæggets procestanke. 
 
Overfladevand fra plansilo ledes til vandtank og udsprinkles på nærliggende landbrugs- 
arealer eller genanvendes i biogasprocessen. 
 
Rent overfladevand fra rene befæstede arealer bliver ledt til nedsivningsbassinet på 
den sydvestlige del af anlægsområdet, hvorfra det kan indgå i processen, udsprinkles 
eller nedsives. 
 
Anlægget drives termofilt ved ca. 52°C. 
 
Anlæggets kapacitet og generelle drift vil forblive uændret i forhold til gældende miljø- 
godkendelse 



 

 

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående 
ordninger: 

    Etableringen af en udendørs vaskeplads giver ikke anledning til ændring af gældende 
forhold. 
Gældende forhold: 
I driftsfasen produceres en begrænset mængde farligt affald i form af brugt smøreolie 
fra elmotorer, gear etc. Både nu og fremadrettet vil brugt olie blive opbevaret overdæk- 
ket på spildbakker. 
 

Andet affald udgøres hovedsageligt af en mindre mængde papir, pap og plastic fra em- 
ballager (reservedele osv.). Hertil kommer en smule dagrenovationslignende affald. 
 
Anlægget afleder spildevand og regnvand i overensstemmelse med Vesthimmerlands 
Kommunes gældende spildevandsplan. 
 
Der udledes ikke spildevand direkte til vandløb, sø eller hav. 
 
Belastet overfladevand fra plansilo ledes til opsamlingstank på anlægget og udsprinkles 
på nærliggende landbrugsarealer eller genanvendes i biogasprocessen. Overfladevand 
på rene befæstede arealer, og overflader skal efter ændringerne afledes til det anlæg- 
gets nedsivningsbassin, hvorfra det nedsives, udsprinkles eller genanvendes i biogas- 
processen. 
 
Anlæggets generelle drift og affaldshåndtering vil forblive uændret i forhold til gældende 
miljøgodkendelse. 

Projektets karakteristika: Ikke rele- 

vant 

Ja Bør undersø- 

ges 

Nej Tekst 

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?    x Ændringen af projektet kræver ikke ændringer i forhold til vandforsyningen 

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

    Der er ikke længere atandardvilkår for listepunktet. 

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller 
krav i branchebekendtgørelsen? 

x    Grundet ændringer af Godkendelsesbekendtgørelsen (december 2019), er Vesthim- 
merland Biogas ikke underlagt standardvilkår grundet dets opførelse på bilag 1. An- 
lægget er derimod underlagt BREF-dokumenterne og de tilhørende BAT konklusioner. 

 

Vesthimmerland Biogas overholder dog forsat de standardvilkår, som nu kun er gæl- 
dende for biogasanlæg med en daglig tonnage <100 ton/dag. 

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af 
BREF-dokumenter? 

 x   WT (waste treatment) BREF. 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BREF-dokumenter? 

 x    

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?  x   BAT: 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 22, 33, 35 og 38. 

Projektets karakteristika: Ikke rele- 

vant 

Ja Bør undersø- 

ges 

Nej Tekst 



 

 

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?  x    

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger 
eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgræn- 
ser? 

    Miljøstyrelsens vejledning 5/1984, 1995. Ekstern støj fra virksomheder. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte 
vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

 x   Der vil kunne forekomme støj og vibrationgener i forbindedelse med anlægsfasen. 

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne over- 
holde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

 x   Der er tidligere redegjort for støj i forbindelse med miljøkonsekvensrappoprten fra et 
lignende projekt, det vurderes ikke at ændringen af projektet medfører væsentlige 
ændringer i forbindelse med støj fra det endelige projekt i driftsfasen. 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og be- 
kendtgørelser om luftforurening? 

    Miljøstyrelsens luftvejledningen nr. 2, 2001 med efterfølgende tilføjelser. Miljøstyrelsen 
”Vejledning om B-værdier” 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier 
for luftforurening? 

 x    

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne over- 
holde de vejledende grænseværdier for luftforurening? 

 x   Det er vurderet at anlægget kan overholde de vejledende kravværdier. 

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

 x   
 

x 

Der vil kunne forekomme ikke væsentlige støvgener i anlægsfasen. 
 

Der forventes ingen støv i driftsfasen, da biomasser er fugtige og overdækkede. 
Derudover er der asfalterer køregrundlag. 

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   x 
 

x 

Etableringen af den udendørs vaskeplads ikke bidrag til en ændring af anlæggets 
gældende lugtprofil. 

 

Anlægget kan til stadighed overholde de gældende grænseværdier ved nærmeste 
nabo og samlet bebyggelse. 

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i 
aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   x 
 

x 

 

Der etableres ingen permanent belysning på udenoms arealerne, der vil være til gene 
for naboarealerne. 

23 Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgø- 
relse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
nr. 372 af 25. april 2016? 

   x Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen da oplag af biogas er mindre end 10 
ton. 

Projektets placering Ikke rele- 

vant 

Ja Bør undersø- 

ges 

Nej Tekst 

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle 
formål? 

 x   Projektet på Vesthimmerland Biogas etableres indenfor lokalplanens generelle formål 
idet det ønskede projekt er en tilhørende facilitet til driften af et biogasanlæg. 

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og be- 
skyttelseslinjer? 

   x Projektet på Vesthimmerland Biogas etableres udenfor anlæggets teknikbygning. Va- 
skepladsen og kræver derved ikke dispensation fra gældende bygge- og beskyttelses- 
linjer. 

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboa- 
realer? 

   x Projektet på Vesthimmerland Biogas etableres inde for anlæggets område, og indebæ- 
rer derved ikke behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer. 

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

   x Projektet på Vesthimmerland Biogas etableres inde på anlæggets område, og udgør 
derved ikke en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder. 



 

 

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?    x  

29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et 
rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og are- 
alet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 

   x Projektet på Vesthimmerland Biogas etableres inde på anlæggets område og forudsæt- 
ter derved ikke behov for rydning af skov. 

 

30 Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen 
af en rejst fredningssag? 

   x  

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

    Ca. 970 m nordvest for matriklen findes et dige. 
Ca. 560 m øst for vaskepladsens placering ligger beskyttede enge. 

Uændret i forhold til gældende miljøtilladelse. 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?    x Uændret i forhold til gældende miljøtilladelse. 

 
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.     Ca. 2.500 m til fredet gravhøj nordvest for vaskerplads. Ca. 2.300 m nordvest for va- 

skepladsenligger Haubro Kirke. 
Uændret i forhold til gældende miljøtilladelse. 

Projektets placering Ikke rele- 

vant 

Ja Bør undersø- 

ges 

Nej Tekst 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, 

fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). 

    Ca. 5.200 m til habitatområde nr. 30 (Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Sime- 
sted og Nørre Ådal, Skrava Bæk syd for vaskepladsen. 
Uændret i forhold til gældende miljøtilladelse. 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller 

grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af 

vandområder eller grundvandsforekomster? Okker? 

   x Projektet på Vesthimmerland Biogas medfører ikke påvirkninger af overfladevand 
eller grundvand, idet spildevand fra ønskede projekt afledes til opsamling og gen- 
anvendelse i biogasprocessen. 

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteres- 
ser? 

   x Projektet er placeret ca. 310 m fra et område med særlige drikkevandsinteresser. 

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?    x Nej der er ikke registreret jordforurening i området. 

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget 
som område med risiko for oversvømmelse. 

   x  

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er 
udpeget som risikoområde for oversvømmelse? 

   x  

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i 
området, der sammen med det ansøgte må forven- 
tes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af 
miljøet (Kumulative forhold)? 
Er der andre kummulative forhold? 

   x Der findes landbrugsdrift på tilstødende arealer, det vurderes ikke at ændringen i pro- 
jektet set sammen med den øvrige landbrugsmæssige drift vil betyde øget samlet 
påvirkning af miljøet. 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:    x  



 

 

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projek- 
tet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger 
med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for 
væsentlige skadelige virkninger for miljøet? 

    Miljøpåvirkningen ved ændringerne af anlægget vurderes til at være uvæsentlige. An- 
lægget drives i henhold til meddelt miljøgodkendelse, som sikrer at der ikke påføres mil- 
jøet skade. Dette omfatter bl.a. krav til materialetæthed, krav til udledninger, samt 
egenkontrolsprogram. 
 

Spildevandet fra pågældende vaskeplads opsamles og renses for sand og olierester, og 
ledes herefter til lagertank (L4), hvor det efterfølgende indgår i den biologiske proces. 
Der afvaskes/skylles kun køretøjer, som håndterer ikke-lugtende landbrugsbiomasser 
på den ønskede udendørs vaskeplads, herved vil der ikke være anledning til lugtgener 
ved etableringen og driften af pågældende vaskeplads. 

Øvrige punkter i forhold til anmeldeskema Ikke rele- 

vant 

Ja Bør undersø- 

ges 

Nej Tekst 

43. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse: (opsummering punkt 2 , 3 og 24) 
herunder ændring af lokal- og kommuneplan 

   x  

44. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:    x  

48. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker: 

   x  

49. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder – 

 

Nationalt: 
 

Internationalt (Natura 2000): 
 

Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV Forventes 
området at rumme danske rødlistearter: 
Opsummering punkt 31, 32 og 34 

    
 

x 

x 

x 

 
 
 

 
Det vurderes, at projektet ikke påvirker bevaringsstatus for udpegningsgrundlag i Natu- 
ra 2000-netværket 
 
Det vurderes, at området ikke er yngle- og rasteområder for beskyttede arter efter bilag 
IV eller danske rødlistearter 

50. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsat- 
te miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 

 
Overfladevandt: 

 

Grundvand: 
 

Naturområder: 
 

Boligområder (støj/lys og Luft): 

    
x 

x 

x 

 

51. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:    x Nej ændringen af projektet foretages i landzone i et område, der ikke er særlig befolket. 



 

 

52. Kan anlægget påvirke: 

Historiske landskabstræk: 

Kulturelle landskabstræk: 

 
Arkæologiske værdier/landskabstræk: 

Æstetiske landskabstræk: 

Geologiske landskabstræk: 

    

 
X 

X 

X 

X 

x 

. 

53. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning: 

   x  

54. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:     Der er tale om et forholdsvis lille areal omkring virksomheden. 

55. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:     Der er tale om et begrænset antal personer. 

56. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen område: 

   x  

57. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 

Enkeltvis: 

Eller samlet: 

    
x 
x 

 

58. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:    x  

59. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:    x  

60. Er påvirkningen af miljøet – 

Varig: 

Hyppig: 
 

Reversibel: 

   x Påvirkningen anses for at være varrig så længe biogasanlægget er i drift. 

Konklusion      

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det an- 
meldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er 
VVM-pligtigt: 

   x Det vurderes ikke at projektet vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet. 

 

 

Dato:7. januar 2021 Sagsbehandler: Gitte Sørensen 
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