Dansk Biogødning A/S
Hammersholt Erhvervspark 32
3400 Hillerød
Cvr. 67300513
Att. Erik Stemann Larsen
Sendt til virksomhedens E-boks og esl@dbgas.dk

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed
i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 1218 af d. 25. november
2019.

Miljø og Byg

Afgørelsen omfatter ændring af vilkår i miljøgodkendelse af d. 1.
juli 2015. Ændringen omfatter godkendelse til fremover at
overdække gylletank til oplag af slam med en tæt overdækning,
f.eks. i form af et 10 cm tykt lag af befugtet og snittet halm,
letklinker el. lign., på Krogvej 19, 3200 Skævinge.

Dato 22-10-2020

Godkendt d. 22 oktober 2020.

Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Tlf. 7232 0000
Fax 7232 3213
Email
RASBO@hillerod.dk
www.hillerod.dk
Sag 18/15091

DATABLAD
Tillæg til miljøgodkendelse af gylletank til oplag af slam.
Godkendt af Hillerød Kommune

D. 22. oktober 2020

Virksomhedens art og listebetegnelse: K 212

Dansk Biogødning A/S arbejder
med biologisk gødning.
Hovedaktiviteten for
miljøgodkendelsen vil fortsat være
oplag af slam i en gylletank,
beliggende på krogvej 19, 3320
Skævinge.

Virksomhedens beliggenhed:

Hammersholt Erhvervspark 32
3400 Hillerød
Aktivitet:
Krogvej 19
3320 Skævinge

Matr. nr. og ejerlav:

25a, Skævinge by, Skævinge.

Virksomhedens ejer:

Jakob Evart

Virksomhedens driftsansvarlige:

Erik Stemann Larsen,
tlf.: 25 28 70 50
mail: esl@dbgas.dk

Grundens ejer:

Klaus Fischer Mortensen
Krogvej 19
3320 Skævinge

CVR-nr.:
P-nr.:

67300513
1002248607

Tilsynsmyndighed:

Hillerød Kommune
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Indledning
Dansk Biogødning A/S’ nugældende miljøgodkendelse indeholder
bestemmelser om fast overdækning, i form af f.eks.
teltoverdækning, betondæk el.lign., af gylletank på Krogvej 19,
3320.
Dansk Biogødning A/S har i afgørelse fra Miljø- og
Fødevareklagenævnet af d. 10. juli 2020 fået medhold i, at
myndigheden ikke har kunne indskrænke standardvilkåret og kræve
at overdækning af gylletank enten skal være lukket eller fast
overdækning. Afgørelsen omhandler en sammenlignelig gylletank i
Nordsjælland.
Dansk Biogødning A/S har på denne baggrund ansøgt om ændring
af vilkår i miljøgodkendelse, således at det ikke fremover er et krav,
at overdækningen skal være enten lukket eller fast.
Hillerød Kommune har ved tilsyn med gylletanken på Krogvej 19 d.
25. august 2020 konstateret, at der ikke er lugtgener i
omgivelserne ved virksomhedens overdækning af gylletanken med
et 10 cm tykt lag af befugtet og snittet halm.
Udkast til nærværende afgørelse har med e-mail af d. 2. oktober
2020 været fremsendt i høring til Dansk Biogødning A/S. Dansk
Biogødning A/S har med e-mail af d. 22. oktober 2020 fremsendt
en enkelt bemærkning til det fremsendte udkast, som er blevet
indarbejdet i dette tillæg.

Lovgrundlag
Dansk Biogødning A/S, Krogvej 19, 3320 Skævinge er omfattet af §
33 i miljøbeskyttelsesloven 1 og af listepunkt K 212 i Bilag 2 til
godkendelsesbekendtgørelsen 2.
Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald
af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller
bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons
om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet
volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af
listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.
Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller
sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og
elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse
med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen
eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på

1
2

Bekendtgørelse nr. 1218 af d. 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse
Bekendtgørelse nr. 1534 af d. 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed
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mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i
bilag 1 eller listepunkt K 211.
Ændringen af vilkår meddeles i henhold til kapitel 5 i
Miljøbeskyttelsesloven.

Vilkår
Vilkår 14 i miljøgodkendelse af d. 1. juli 2015:
Slamoplaget skal overdækkes med fast overdækning i form af
f.eks. teltoverdækning, betondæk el.lign. efter hver
påfyldning eller tømning (jf. standardvilkår 7, 8 9 & 10).
ophæves og erstattes af:
Slamoplaget skal efter endt fyldning være lukket eller forsynet
med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning,
betondæk el.lign., eller en tæt overdækning i form af et
minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker
el. lign.

Hillerød Kommunes vurdering
Hillerød Kommune har i afgørelsen lagt vægt på:
 At vilkåret vil blive ændret til gældende standardvilkår 7 for
oplag af stabiliseret slam og andet stabiliseret organisk
affald
 At Miljø og Fødevareklagenævnet i en afgørelse
omhandlende sammenlignelig gylletank, har afgjort at
standardvilkåret skal være gældende
 At Miljø og Byg ved tilsyn med gylletanken d. 25. august
2020 har konstateret, at der ikke er lugtgener i
omgivelserne ved virksomhedens hidtidige brug af befugtet
og snittet halm som overdækning
 At virksomhedens hidtidige brug af befugtet og snittet halm
som overdækning, ikke har medført naboklager
På baggrund af ovenstående er det Hillerød Kommunes vurdering,
at vilkår 14 i miljøgodkendelse af d. 1. juli 2015 kan ændres uden
at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet
til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Klagevejledning
Nærværende tillæg til miljøgodkendelse kan i henhold til
miljøbeskyttelseslovens § 91 stk. 1 påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet af adressaten for afgørelsen og enhver, som
har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Samtidig kan de institutioner og interesseorganisationer, der er
klageberettigede efter miljøbeskyttelseslovens §§ 99 – 100 også
klage.
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Dansk Biogødning A/S vil få besked, hvis andre klager over
afgørelsen.
En eventuel klage skal være indsendt til Miljø- og
Fødevareklagenævnet senest den 19. november 2020 og indsendes
via Klageportalen, som findes via Nævnenes Hus’ hjemmeside her:
https://naevneneshus.dk/
Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Afgørelsen offentliggøres
på kommunens hjemmeside under ’Afgørelser og tilladelser’:
https://www.hillerod.dk/indflydelse-og-politik/bliv-hoert/.
Klagen bliver videresendt til Hillerød Kommune af Klageportalen og
klagen er formelt indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i
Klageportalen. Hvis Hillerød Kommune fastholder afgørelsen, sender
Hillerød Kommune klagen videre til behandling i Miljø- og
Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klagere får besked om
videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, som er sendt uden
om Klageportalen, medmindre der forinden er meddelt fritagelse for
brug af Klageportalen. Anmodning om fritagelse sker ved at sende
en begrundet anmodning til Hillerød Kommune, som videresender
din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du
kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: Fritagelse.
Miljø- og Fødevareklagenævnet har tlf.nr. 7240 5600.
Hillerød Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er
mulighed for aktindsigt i sagen.
Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101
stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Er afgørelsen påklaget til Miljø- og Fødevareklage-nævnet inden for
klagefristen, er fristen for at anlægge et civilt søgsmål 6 måneder
efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse foreligger.
Tilladelsen kan udnyttes, indtil en eventuel klage er afgjort,
medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Men udnyttelse af
tilladelsen vil i så fald ske for egen regning og risiko.
Klagemyndigheden kan til enhver tid ændre eller ophæve en
påklaget tilladelse.

Med venlig hilsen

Rasmus Møller Bøggild
Miljømedarbejder
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Underretning
Følgende er underrettet om afgørelsen:
-

Sundhedsstyrelsen, senord@sst.dk
Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Hillerød, hilleroed@dn.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
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