Center for Plan & Miljø

Solrød Biogas A/S
Åmarken 6
4623 Lille Skensved

Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev
Telefon:
56 20 30 00
Telefax :
56 20 30 01
www.faxekommune.dk
Kontoradresse:
Frederiksgade 9
4690 - Haslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved ændring af transporttider Solrød Biogas A/S site 2, 3, 4, 6, 7, 8 og 12
Patriotisk Selskab har på vegne af Solrød Biogas A/S den 15. marts 2017
anmodet om udvidelse af tisrummet for kørsler til virksomhedens beholdere
med afgasset biomasse/slam. Den 24. november 2017 har Solrød Biogas
A/S trukket ansøgningerne til site 1 og 5. Det drejer sig derfor om følgende
site:


Site 2, Køgevej 41A, 4690 Haslev, 200 transporter årligt.
Miljøgodkendelse meddelt den 22. september 2015.



Site 3, Tollerødevej 6A, 4682 Tureby, 200 transporter årligt.
Miljøgodkendelse meddelt den 21. oktober 2015.



Site 4, Ulstrup Bygade 12A, 4682 Tureby, 150 transporter årligt.
Miljøgodkendelse meddelt den 9. maj 2016.



Site 6, Nybyvej 6, 4682 Tureby, 125 transporter årligt.
Miljøgodkendelse meddelt den 9. november 2015.



Site 7, Turebyholmvej 3, 4682 Tureby, 250 transporter årligt.
Miljøgodkendelse meddelt den 19. februar 2016.



Site 12, Breddammen 4A, 4653 Karise, 125 transporter årligt.
Miljøgodkendelse meddelt den 5. juli 2016.

Alle sites er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens1 bilag 2, listepunkt
K212, og der er meddelt miljøgodkendelse. Inden en listevirksomhed
udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med
hensyn til affaldsfrembringelse, på en måde, som indebærer forøget
forurening, skal udvidelsen eller ændringen godkendes,
jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2.
Redegørelse
I forbindelse med ansøgning om ovenstående godkendelser, har Solrød
Biogas A/S oplyst, at transporterne til anlæggene vil foregå i tidsrummet kl.
7.00-16.00. Det er tanken, at en beholder af gangen fyldes helt, således at
tilkørsel kun sker i en begrænset periode på ca. 14 dage. Under
behandlingen af godkendelserne, har Patriotisk Selskab på vegne af
Solrød Biogas oplyst, at der kan forekomme kørsel enkelte lørdage i

1

Bekendtgørelse nr. 1458 af 12.december 2017 om godkendelse af listevirksomhed.
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tidsrummet kl. 7.00-15.00. De oplyste tidsrum for transport til anlæggene, er
vurderet i miljøgodkendelserne.
Driftserfaringerne i forbindelse med indkøring af Solrød Biogas A/S og
kørslen til beholderne har imidlertid vist, at de nuværende begrænsende
tider giver udfordringer for transporten. I biogasanlæggets egen
miljøgodkendelse er der fastsat et tidsrum, der hedder 7-18 med mulighed
for også at køre enkelte transporter før og efter. Der er logistikmæssigt brug
for, at transporter der forlader biogasanlægget sidst på eftermiddagen,
kan køre til et beholderanlæg, og læsse biomasse af.
På baggrund af optimal drift af anlægget, anmoder Solrød Biogas A/S
derfor om, at tidsrummet for modtagelse af afgasset biomasse til de
forskellige sites bliver udvidet i henhold til nedenstående oversigt.

Hverdage
Lørdage

Tidrums for transporter
7.00-18.00
7.00-15.00

Den ansøgte ændring angår alene en udvidelse af tidsrummet for
modtagelse af afgasset biomasse ved de forskellige sites. Der vil ikke blive
ændret i antallet af transporter.
Vurdering og afgørelse om ikke godkendelsespligt
I ansøgningerne om godkendelse har Solrød Biogas A/S oplyst, at
transporter til anlægget vil foregå i tidsrummet kl. 7.00-16.00. Det er
efterfølgende uddybet, at der kan forekomme kørsel enkelte lørdage i
tidsrummet kl. 7.00-15.00. Der er derfor ingen ændring i tidsrummet om
lørdagen.
En udvidelse af tidsrummet fra kl. 7.00-16.00 til kl. 7.00-18.00 på hverdage
ligger ifølge støjvejledningen2, inden for samme periode, dagsperioden.
Der er i godkendelserne fastsat støjgrænser i forhold til omkringliggende
områder, men ikke driftstidspunkter. Det er de samme støjgrænser der
gælder, uanset om transporterne finder sted i tidsrummet kl. 7.00-16.00 eller
kl. 7.00-18.00. Idet der ikke er en stigning i antallet af transporter, vil
støjbelastningen ikke øges.
På baggrund af ovenstående vurderer Faxe Kommune, at ændringen af
tidsrummet for transporter til anlæggene på hverdage, fra kl. 7.00-16.00 til
kl. 7.00-18.00, ikke vil være en ændring, der giver anledning til øget
forurening. Ændringen er dermed ikke godkendelsespligtig i henhold til § 3,
stk. 2 i godkendelsesbekendtgørelsen.
Orientering
Udkastet til afgørelsen om ikke godkendelsespligt har været i høring hos,
Patriotiske Selskab. Patriotiske Selskab havde ingen bemærkninger til
udkastet.
Udkastet blev sendt til orientering, til de nærmeste naboer til sitene. Der er
indkommet to bemærkninger. Bemærkningerne har ikke givet anledning til
ændring af afgørelsen.

2

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 – Ekstern støj fra virksomheder.
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Lovgrundlag og klagevejledning
Afgørelsen om ikke godkendelsespligt er truffet i forhold
til godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2 og miljøbeskyttelseslovens § 33
stk. 1.
Afgørelse om hvorvidt en aktivitet er godkendelsespligtig kan jævnfør
miljøbeskyttelseslovens3 § 37 stk. 1 og godkendelsesbekendtgørelsen § 56
stk. 1, ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt søgsmål, være
anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 23.
juli 2018, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig
afgørelse foreligger i sagen.
Offentliggørelse
Afgørelsen er den 23. januar 2018 offentliggjort på kommunes hjemmeside
og DMA-portalen (Digital Miljøadministration) https://dma.mst.dk/.
VVM
Anlæggene til oplag af biomasse/slam er omfattet af
miljøvurderingslovens4 bilag 2 punkt 11b. Ændringen af tidsrummet for
transporter til anlæggene, vurderes ikke at være en ændring, der kan have
væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (punkt 13). Der er derfor ikke
foretaget en screening af ændringen.
Spørgsmål
Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger til dette brev eller andre
miljømæssige forhold, er I velkomne til at henvende jer til mig på telefon nr.
56 20 30 43 eller på mail mahvb@faxekommune.dk.
Med venlig hilsen
Marit Hvam Pedersen
Miljømedarbejder

Kopi af afgørelserne er sendt til:
 Danmarks Naturfredningsforening, dnfaxe-sager@dn.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, faxe@dof.dk og natur@dof.dk
 Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk
 Friluftsrådet, oestsjaelland@friluftsraadet.dk
 Patriotisk Selskab, Tine Zimmermann, tmz@patriotisk.dk
 Bregentved Gods, Inspektør Lars Erik Nielsen, len@bregentved.dk
 Helle Nielsen og Bo Hansen, Breddammen 6, 4553 Karise
 Anders Favrholdt, Ulstrup Bygade 14, 4682 Tureby

3

Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse.

4

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM).
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