Filskov Energiselskab amba.
Hjortlundvej 13A
7200 Grindsted
CVR-nummer: 16263443
P-nr.: 1001067947

Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for udvidelse biomassetilførsel til Filskov Energiselskabs biogasanlæg, Hjortlundvej 13a, Grindsted
NIRAS har, på vegne af Filskov Energiselskab amba den 11. juni 2020 indsendt
ansøgning i henhold til Miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25. juni 2020) vedrørende øget biomassetilførsel med 30.000 tons /år til Filskov Energiselskabs Biogasanlæg. Anlægget er beliggende Hjortlundvej 13a, Grindsted, matr. nr. 2i,
Filskov by, Filskov.
Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes mulighed for at øge den tilførte råvaremængde til biogasanlægget, svarende til 30.000 tons pr. år til i alt 110.000 tons
pr. år. Der sker ikke bygningsmæssige ændringer ved ændringen.
Filskov Energiselskab er som eksisterende biogasanlæg etableret i 1992 omfattet
af miljøvurderingslovens bilag 1, punkt 10: Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt 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.
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Den ansøgte ændring på 30.000 tons/år er ikke i sig selv VVM pligtig og skal derfor vurderes i henhold til miljøvurderingslovens bilag 2 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 (ændringer eller udvidelser, som ikke er omfattet af bilag
1).
Der vil derfor skulle foretages en nærmere vurdering af, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. lovens § 21.
Der er parallelt med VVM -screeningen indsendt ansøgning om miljøgodkendelse
af ændringen, og der er parallelt hermed foretaget en revurdering af de eksisterende miljøgodkendelser i henhold til vedtagne BAT-konklusioner.

Afgørelse
På grundlag af oplysningerne i ansøgningen og senere modtaget materiale har Billund Kommune vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor
ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet i medfør af miljøvurderingslovens § 21.
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Det skal bemærkes, at afgørelsen ikke er en tilladelse, men alene en afgørelse om,
at projektet ikke forudsætter, at der udarbejdes en miljøvurdering. Eventuelle
bygge- og anlægsarbejder må således ikke påbegyndes, inden der er indhentet de
nødvendige godkendelser og tilladelser efter anden lovgivning.
Der gøres opmærksom på, at en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke
har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 39.

Begrundelse for afgørelsen
De vurderinger, som ligger til grund for kommunens afgørelse, er foretaget på baggrund af det ansøgte projekt og ved anvendelse af de kriterier, der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6.
Projektets karakteristika og placering
Filskov Energiselskab ønsker med ændringen mulighed for at øge biomassetilførslen med 30.000 tons/år, idet man ønsker mulighed for at et større andel af
gasproduktionen vil bero på flydende restprodukter fra landbruget, så som kvæggylle. I fremtiden vil husdyrgødning forsat udgøre minimum 75% af den tilførte
biomasse, regnet som tørstof. Da gylle har et lavere biogaspotentiale end anvendte restprodukter fra fødevareindustrien, vil det alt andet lige betyde, at
mængden af tilført husdyrgødning skal øges for at opretholde nuværende gasproduktion.
Der sker ikke bygningsmæssige ændringer ved udvidelsen af biomassetilførslen
og gasproduktionen vil være uændret.
Billund kommune har ved vurderingen af sagen lagt vægt på følgende forhold:
• at der er tale om en udvidelse af en lovlig opført virksomhed, der ikke var
omfattet af VVM-reglerne ved opførelsen
• at udvidelsen er under 100 tons om dagen og dermed ikke hører til på bilag 1, punkt 29, ændringer eller udvidelser som i sig selv opfylder tærskelværdien på 100 tons/dag
• at der ikke er tale om en produktionsudvidelse med blot en forøgelse af
mængden af råvarer med et lavere biogaspotentiale
• at gældende støj- og lugtvilkår er overholdt ved nærmeste naboer
• at trafikpåvirkningen ikke øges væsentligt

Planforhold
Filskov energiselskab er i henhold til Kommuneplan 2017 – 2029 for Billund Kommune beliggende i rammeområde 8.3.5, hvis anvendelse er fastlagt til offentlige
formål i form af varmeværk. Området er beliggende i landzone. Filskov Energiselskab er beliggende ca. 350 m syd for Filskov By.
Virksomheden er beliggende i lokalplanområde 257, Område til fjernvarmeværk
mm. beliggende ved Hjortlundvej syd for Filskov By.
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Det vurderes, at projektet er i overensstemmelse med lokalplanens generelle formål og ikke indebærer begrænsninger i anvendelsen af naboarealer.
Forhold til internationale naturbeskyttelsesområder og bilag IV arter
I henhold til §6, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen skal der foretages en vurdering af,
om de af sagen omfattede ændringer i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Tilsvarende krav
vedrørende påvirkning i relation til beskyttede arter fremgår af bekendtgørelsens
§10.
Der ligger ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af projektområdet.
Det nærmeste Natura 2000 område (nr. 237 Ringive kommuneplantage med habitatområde nr. 237) er beliggende ca. 3,3 km øst for anlægget.
Det er et næringsfattigt område bestående af en klarvandet sommerudtørrende
sø med grundskudsplanter, fattigkær og tør hede i en større nåletræsplantage.
Området rummer en bestand af den sjældne bruskbæger. Langt størstedelen af
naturtyperne på udpegningsgrundlaget har moderat naturtilstand.
Der er tidligere (2017) indsendt depositionsberegning for kvælstof hvor begge
gasmotorer yder maksimalt. Udvidelse af biomassegrundlagt (+30.000 tons) vil
forsat bidrage til den samme maksimale gasproduktion, svarende til to gasmotorer som yder 100%. Derfor vil der ikke forekomme ændring i N-depositionen.
Kommunen vurderer, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvens vurdering af projektets virkninger på Natura-2000 områder.
Billund Kommune har ingen data på Bilag IV arter indenfor projektområdet, de
nærmeste observationer er fra Omme Å knap 2 km fra projektområdet og her er
der observeret odder.
Billund Kommune vurderer, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med
andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura-2000 områder væsentligt, og
at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i
det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV
eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.
Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af det ansøgtes
virkninger på Natura-2000 områder eller på konkrete bilag IV-arter, jf. bestemmelserne herom i habitatbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
(BEK nr. 1595 af 6. december 2018).

Arten og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning
Ændringen i biomassetilførsel vurderes ikke at give anledning til ændret miljøpåvirkning i omgivelserne. Der er ved revurdering af miljøgodkendelsen fastsat vilkår som sikrer overholdelse af vejledende grænseværdier og BAT
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Med baggrund heri vurderes det, at virksomhedens miljøpåvirkninger fortsat vil
være af begrænset lokal betydning, og at virksomheden, efter realisering af de ansøgte udvidelser/ændringer, fortsat vil kunne drives uden at afstedkomme risiko for
dels menneskers sundhed, dels forurening og gener, der er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed.

Høring
Kommunen har vurderet, at der ikke er andre myndigheder, der vil blive berørt direkte af afgørelsen, hvorfor der ikke er foretaget høring i henhold til miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr.1.
Et udkast til afgørelse har i henhold til Forvaltningslovens (LBK nr. 433 af 22. april
2014) § 19 været forelagt ansøger og nærmeste nabo, Hjortlundvej 15, Grindsted.
Der er ikke indkommet bemærkninger til afgørelsesudkastet.
Klagevejledning
Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagen skal være indgivet senest den 4. august 2021
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.naevneneshus.dk,
www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med
NEM-ID.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Ved indgivelse af klage skal privatpersoner betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller
delvis medhold i klagen. Vejledningen om gebyrordningen kan findes på klagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside den 7. juli
2021.
Hvis afgørelsen ønsket prøvet ved domstolene skal søgsmål være anlagt inden 6
måneder fra den ovenfor anførte dato for annoncering på vores hjemmeside.
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Venlig hilsen
Ulla Berg Bojesen
Miljøsagsbehandler

Bilag:
1. Oversigtskort

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760
Ribe (syd@sst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, (dnbillund-sager@dn.dk)
Friluftsrådet, Højderyggen 20, 7120 Vejle Ø (trekantomraadet@friluftsraadet.dk)
Sydvestjyske Museer: (museum@sydvestjyskemuseer.dk)
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Bilag 1. Kort med angivelse af virksomhedens placering
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