Projekt ”Biogas og Miljø”
Nedsættelse af sagsbehandlingstiden vedr.
myndighedsbehandlingen
af et biogasanlæg
Cand. agro. Erik Kolding
Skive Kommune
Agro Business Park, den 18. september 2013

Deltagerne i projektet ”Biogas og Miljø”
Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra:
- Lemvig Kommune (formand)
- Skive Kommune
- Samsø Kommune
- NIRAS, ConTerra, PlanEnergi og Århus Universitet
Yderligere info på hjemmesiden:
http://implement.nu/biogas-naering/

Natur- og Landbrugskommissionens
anbefalinger

Jørn Jespersen, formand. FLF Alm. del Bilag 213. Den 18. april 2013
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Mere og bedre natur
Målrettet miljøregulering
Sprøjtemidler og drikkevand
Klimaindsatsen
Planlægning i det åbne land
Udvikling og afsætning af fødevarer
Erhvervelse og finansiering i landbruget
Produktion og udnyttelse af biomasse
Ny teknologi
EU’s landbrugspolitik
Forskning – innovation – kompetencer
Effektiv forvaltning og kontrol

Natur og Landbrug- en ny start

Natur- og Landbrugskommissionen, april 2013
MÅLRETT ET MILJØREGULERING
Anbefaling 11: Ny regulering af landbrugets kvælstof
I den nye regulering skal der indarbejdes valgmuligheder, så den enkelte landmand
enten kan opfylde kravene i den nye regulering ved en simpel overholdelse af
kvælstofnormen for sine arealer eller opnå fleksibilitet ved, efter eget valg, at anvende
dokumenterede virkemidler til reduktion af kvælstofudledningen.

Anbefaling 12: Ny regulering af landbrugets fosfor
En ny regulering af landbrugets fosfor skal tage højde for hvor og på hvilke arealtyper,
der er risiko for fosfortab samt forskellige vandområders fosfor-følsomhed

Anbefaling 13: Nye virkemidler til sikring af et bedre vandmiljø
Natur- og Landbrugskommissionen konstaterer, der er en række nye virkemidler under
afprøvning. De anbefaler at disse alternative virkemidler skal være tilstrækkeligt
undersøgt og dokumenteret, inden de bringes i anvendelse.

INTELLIGENT UDNYTTELSE AF BIOMASSENS MULIGHEDER
Anbefaling 36: Offensiv satsning på bæredygtig biomasse
Husdyrgødning og restbiomasser skal anvendes til at udbygge biogasproduktionen,
som kan sikre en fleksibel produktion af vedvarende energi og reducere udledningen
af drivhusgasser.

Love, cirkulærer mv. der indgår i
myndighedsbehandlingen af et biogasanlæg
• Planloven
• VVM-bekendtgørelsen
• Lov om miljøvurdering af planer og programmer
• Naturbeskyttelseslov - Habitatbekendtgørelsen
• Miljøbeskyttelsesloven – Godkendelsesbekendtgørelsen
• Slambekendtgørelsen
• Affaldsbekendtgørelsen
• Risikobekendtgørelsen
• Museumsloven

Eksempel på myndighedsbehandling
af et ”biogasanlæg”
• Ønske om placering af biogasanlæg – landmænd / kommune
• Kommune- og lokalplanlægning
Biogasrejseholdet udføre:GIS1 analyse - generelle hensyn & GIS2 analyse - lokale hensyn

• Anmeldelse efter VVM-reglerne og efterfølgende VVM-behandling
Implement web-værktøjet ”Biogas og Miljø” , størrelse, ”råstof fordeling” og efterbehandling.

• Miljøansøgning og miljøgodkendelse
Besvarelse af 35 punkter for anlægget. Udspredningsarealerne er ikke VVM-pligt hvis et af 4 punkter er
opfyldt - Implement web-værktøjet ”Biogas og Miljø”.

• Aftaler vedrørende udbringningsarealer – ”Lemvig modellen”
Implement web-værktøjet ”Biogas og Miljø”. Areal ”klassificering” kan resulterer i flere varianter.
0,8–1,4 DE/ha med en udnyttelsesprocent mellem 60-87% (inkl. biprodukter) eller tilsvarende efterafgrøder!

• Udskiftning af udbringningsarealer
Implement web-værktøjet ”Biogas og Miljø”. Indtegner arealerne før og efter. Areal udskiftningen kan
godkendes, hvis næringsstofbelastning ikke stiger.

Web-værktøjet ”Biogas og Miljø”
•

Planlægnings-, dialog- og driftsværktøjet er nu klar til brug.

Eksempler på fremtidens udfordringer:
Det kan være til hjælp ved vurdering af:
• Konkrete ansøgninger om udspredning af slam
• Næringsstof belastning af NFI områder - søoplande
• Udskiftning af udbringnings arealer (§ 16)
• Grænser for udvaskning inden for et kystopland

Implement web-værktøjet ”Biogas og Miljø”
Opsummering
Er klar:
• Den planlægningsmæssige del er operativ, VVM – gødningsmængder arealer.
• Myndighedsbehandlingen i forhold til arealvurdering af udbringningsarealer
fra et biogasanlæg, der enten vil udvide eller påtænkes etableres på tværs
af kommunegrænser, er på plads (web-værktøjet).

Indhenter tilbud på flademodul september 2013:
• Konkret vurdering ud fra en adresse og de tilhørende arealer (afgiver /
modtager).
• Konkret vurdering ud fra et opland (NFI eller sø).

Implement web-værktøjet ”Biogas og Miljø”
Helhedsbetragtning - helikopter vue:
• Perspektiver for den kommunale sagsbehandling.
Meget resurse besparende i tid og personale.
Et veldokumenteret afgørelsesgrundlag (arealer – gødningstyper/-mængder – næringsstof indhold –
udnyttelses procent).
Fastholdelse af historikken i sagsbehandlingen.

• Dialogværktøj ved ansøgning om etablering af biogasanlæg
Klare retningslinjer ved udarbejdelse af ansøgninger.
Nemt at arbejde med, når der kræves projekt tilpasninger.
Ensartet areal sagsbehandling mellem kommunerne.

• Hvilke muligheder giver det for ”Styrelserne”
VVM – her er et værktøj, der kan bruges i mellemfasen, indtil der foreligger en vejledning på området.
”Tryllegylle” – web-værktøjet har åbne kilde baseret datasæt (norm – egne analyser).
Landsdækkende ”ensartet” sagsbehandling mellem kommunerne.
Fælles afgørelse - når arealerne ligger ind over flere kommuner.
Web-værktøjet vil frigøre resurse i form af kortere sagsbehandlingstid.
Ikke langt til en oplandsbaseret areal regulering.

Udspredningsarealerne vil ikke kunne
give anledning til VVM-pligt, hvis
udspredningsarealerne:
• er godkendt til at modtage husdyrgødning i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug, eller
• er godkendt til at modtage husdyrgødning på grundlag af en VVM-vurdering – enten ved en
VVM tilladelse eller en miljøgodkendelse, eller
• er screenet i henhold til VVM-reglerne til at kunne modtage husdyrgødning – dog forudsat,
at screeningsafgørelsen fortsat er gyldig – dvs. at det ligger indenfor rammerne af det screenede
anlægsprojekt, eller
• er arealer, som umiddelbart kan anvendes til udspredning af husdyrgødning i henhold til lov
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug - dvs. at arealerne ikke er omfattet af
beskyttelsesniveauet i bekendtgørelse nr. 294.

