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Hermed fremsendes brev om overdragelse af VVM-kompetence.
Har også sendt den digitalt til kommunens CVR, men kan ikke se om du har modtaget den. Derfor denne mail
også.

Venlig hilsen
Anne Vibe Termansen
Civilingeniør | Landskab og Skov
+45 93 58 82 52 | anvte@mst.dk
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Sendt: 8. august 2018 10:42
Til: MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse
Cc: Anne Vibe Termandsen
Emne: Anmodning om overdragelse af myndighedskompetencen

Kære Anne Vibe Termansen
Holbæk Kommune har den 2. juli 2018 modtaget en ny ansøgning om Miljøvurdering af biogasanlæg i Holbæk
Kommune.
Der er fundet en mere hensigtsmæssig placering, idet der ved den første placering var nogle udfordringer i
forhold til at få etableret adgangsveje til anlægget.
Den ny placering ligger tæt på den nye del af Holbækmotorvejen samt i et område, som Holbæk Kommune
ønsker at udvikle til et erhvervsområde for tungere industri.
Jeg fremsender derfor en ny anmodning om overførelse af myndighedskompetence i forbindelse med
etablering af et biogasanlæg ved Snævre.
Har du spørgsmål til det fremsendte materiale, så er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Mia Engelhardt
Miljøingeniør
Telefon: 72366314
E-mail: menge@holb.dk
Holbæk Kommune
Vækst og Bæredygtighed
Kanalstræde 2
4300 Holbæk
www.holbaek.dk

Holbæk Kommune
Att.: Mia Engelhardt
Sendt pr. mail til: menge@holb.dk; og via digital post med CVR
nr. 29 18 94 47

Overdragelse af VVM-kompetencen ifm etablering af
biogasanlæg og gasledning mv. – Holbæk Biogasanlæg, Sdr.
Jernløse

Holbæk Kommune har med brev af 8. august 2018 anmodet Miljøstyrelsen om at
få overdraget VVM-kompetencen for ovennævnte projekt.
NGF Nature Energy Biogas A/S ønsker, i samarbejde med Sjællandske Biogas
AMBA, at opføre et biogasanlæg (NGF Nature Energy Sjælland) til behandling af
husdyrgødning og øvrige biomasse, indenfor et areal ved Sdr. Jernløse ca. 6 km
syd for Holbæk. Biogasanlægget ønskes placeret på en del af matrikel 7d og 1b
Snævre By, Sdr. Jernløse. Det samlede areal til biogasanlæg er på ca. 14
hektar. Det er oplyst, at der bliver oplagret mindre end 10 t gas, og anlægget er
derfor ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Biogasanlægget skal behandle op til 1.400 ton biomasse om dagen. Projektet er
derfor omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 10, og dermed VVM-pligtigt.
Den producerede biogas vil blive renset og opgraderet, hvorefter det tryksættes og
tilføres det eksisterende naturgasnet i form af bionaturgas. Etablering af selve
gasledningen er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 3 b)
Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er
omfattet af bilag 1).
Det eksisterende naturgasnet er ejet af det statsejede selskab Dansk Gas
Distribution A/S (DGD). Derfor er Miljøstyrelsen i henhold til § 3, stk.1., nr. 1 og §
3, stk. 4 i VVM-bekendtgørelsen (BEK nr. 1470 af 12/12/2017) VVM-myndighed
for hele biogasprojektet.
VVM-kompetencen kan på kommunens anmodning overføres til kommunen, hvis
Miljøstyrelsen vurderer, at statens interesse i et konkret projekt omfattet af stk. 1
anses for at være af underordnet betydning, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.
Biogasanlæg og ledningstracee planlægges på arealer der i dag hovedsageligt
anvendes til landbrug. Desuden findes et § 3 beskyttet naturområde tæt ved
projektområdet.

Miljøstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk

Landskab og Skov
Ref. ANVTE
Den 14. august 2018
MST-530-00063

Der er ca. 6 km til den nærmeste Natura 2000 område (nr. 239 Ryegård Dyrehave,
Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fuglsø) fra det planlagte
biogasanlæg.
Anlægget etableres i det åbne land i et område, der ikke er udlagt til biogasanlæg.
Hovedparten af de åbne landområder syd for Holbæk er jf. Kommuneplan
klassificeret som særligt værdifuldt landbrugsområde, hvilket også er gældende for
projektområdet. Målet for landbrug er jf. Kommuneplanen at: ”Landbruget
prioriteres højere end andre interesser og områderne skal i videst mulig omfang
friholdes for aktiviteter, som ikke understøtter jordbrugserhvervet. Anlægget
ønskes dog placeret på den ansøgte beliggenhed på grund af god logistik og
infrastrukturforhold, stort biogas potentiale og god afstand til modstridende
hensyn.
Kommunen påpeger i sin anmodning, at der samtidig med en
miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM) skal udarbejdes både kommuneplantillæg
og lokalplan for projektet, og at de derfor også ønsker at overtage VVMkompetencen.
Kommunen er også ansvarlig for at udarbejde en miljøvurdering af de nævnte
planer efter miljøvurderingsloven, ligesom det er kommunen, der i givet fald skal
meddele en miljøgodkendelse for biogasanlægget.
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at en samlet sagsbehandling af projektet er
hensigtsmæssig og at Holbæk Kommune kan være kompetent VVM-myndighed i
forhold til miljøkonsekvensvurderingen, der skal udarbejdes af bygherre.
Kompetencen til at varetage opgaven og beføjelserne ift. miljøkonsekvensvurderingen for biogasprojektet overdrages hermed til Holbæk Kommune jf. VVMbekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Med venlig hilsen
Anne Vibe Termansen
+45 93 58 82 52
anvte@mst.dk
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