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Afgørelse om ikke-VVM
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Opbevaring af slam i eksisterende gyllebeholdere er ikke omfattet af
VVM-pligt

J.nr. 340-2017-16161
Sag vedr. 9536
Teknik, Miljø og Drift

Sorø Kommune har den 13. juni 2017 modtaget en VVM-anmeldelse i for-

Rådhusvej 8

bindelse med ansøgning om miljøgodkendelse fra HedeDanmark A/S til

4180 Sorø

opbevaring af slam i to eksisterende gyllebeholdere på ejendommen

T 5787 6000

matr.nr. 4a, Døjringe By, Munke Bjergby, beliggende Døjringevej 45, 4180

www.soroe.dk

Sorø. Anmeldelsen er behandlet i henhold til bekendtgørelse af lov om mil-

Bente Kjeldal Jensen

jøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af

T 57876364

10. maj 2017).

bkje@soroe.dk

soroekom@soroe.dk

Afgørelse om ikke VVM
Sorø Kommune har på baggrund af en VVM-screening (bilag B) vurderet,
at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVMpligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse vil blive annonceret på Sorø Kommunes hjemmeside http://soroe.dk/politik/hoeringerog-afgoerelser
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den 7. december 2017. Du og andre kan klage over tilladelsen inden 4
uger, det vil sige senest den 4. januar 2018. Se mere i afsnittet om klagevejledning.
Redegørelse og begrundelse
HedeDanmark A/S har søgt om miljøgodkendelse til at anvende to eksisterende gyllebeholdere til opbevaring af spildevandsslam og anden biomasse
inden udspredning på landbrugsarealer. Beholderne er begge traditionelle
gyllebeholder, der dog ikke længere anvendes til gylle, da ejendommen er
overgået til landbrug uden dyrehold i 2014.
Gyllebeholderne har en kapacitet på henholdsvis 995 m3 og 1.240 m3. Ansøger forventer, at beholderne bliver fyldt op 3 gange årligt, svarende til i alt
6.000 ton spildevandsslam og anden biomasse pr. år. Tilførsel vil typisk
foregå 1-5 gange pr. uge med én lastbil pr. dag. Der kan dog være spidsbelastninger med mange daglige kørsler i op til flere uger, hvis et slamminiraliseringsanlæg skal tømmes. Tømning sker ved grabning fra beholder til
lastbil. Det vurderes, at der vil være minimum 400 til- og frakørsler pr. år.
Til- og frakørsel skal primært ske fra hovedvej 57. Der stilles vilkår om, at
håndtering af slam og biomasse (tilkørsel, omrøring og frakørsel mv.) kun
må ske mandag – fredag i tidsrummet kl. 7-18. Sorø Kommune accepterer
dog op til 12 læs pr. år uden for normal arbejdstid, herunder også på helligdage samt i weekender. Beholderne vil blive påmonteret fast teltoverdækning for at minimere lugtgener.
Oplagring af slam er opført på bilag 2 til ovennævnte lovbekendtgørelse:
Punkt 11 d): Andre projekter. Områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg. Dette medfører, at projektet skal screenes efter kriterierne i lovbekendtgørelsens bilag 6. Screeningen danner baggrund for kommunens
vurdering af, hvorvidt projektet vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed af, om det er omfattet af pligt til at udarbejde en egentlig
VVM-redegørelse. Vedlagte bilag B – VVM-screening - anskueliggør, at
projektet på grund af dets art, dimensioner og placering ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er VVM-pligtigt.
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Sorø Kommune har ved afgørelsen lagt vægt på,


at projektet etableres i to eksisterende gyllebeholdere,



at gyllebeholderne ligger ca. 200 meter fra nærmeste nabo,



at beholderne monteres med fast teltoverdækning for at minimere
lugtgener,



at støjbelastningen ikke vil være større, end hvad der ellers vil kunne forventes fra en landbrugsejendom i drift,



at transport primært vil ske på hverdage i dagtimerne,



at til- og frakørsel om udgangspunkt skal ske fra hovedvej 57, og



at projektet ikke etableres i nærheden af sårbar natur,

Der vil i miljøgodkendelsen blive stillet relevante vilkår om bl.a. støj, lugt,
støv, fluer og beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt
af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser
inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer
deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du
plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for
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private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret
med betalingskort i Klageportalen.
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).
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.
Klagen skal være modtaget senest den 4. januar 2018.
Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra
afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
Orientering om klage
Hvis Sorø Kommune får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en
klage over afgørelsen, orienterer kommunen virksomheden herom.
Sorø Kommune orienterer ligeledes virksomheden, hvis kommunen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljøog Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.
Herudover orienterer kommunen ikke virksomheden.

Venlig hilsen
Bente Kjeldal Jensen
Landinspektør
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Bilag:
Bilag A – Anmeldelsesskema
Bilag B – VVM-screening

Kopi af dette brev er sendt til:







Grethe B. Simonsen, Bastbjergvej 3, 4293 Dianalund, ulrich@lundebjerggaard.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk; soroe@dn.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
John Steensen Ravn, Lillevangsvej 2, 4180 Sorø
Karin Francke, Lillevangsvej 2, 4180 Sorø
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