VVM

Ansvarlig myndighed
Sorø Kommune

Indsendt af
Erik Borup
Ringstedvej 20
4000 Roskilde
E-mail: ebo@hededanmark.dk
Telefon 21624805
CVR / RID CVR:27623549-RID:98188430

Indsendt: 13-06-2017 13:54
BOM-nummer: MaID-2017-1312
Indsendelse nr.: 1
Fase: Ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse
Projekt:

Døjringevej 45, 4180 Sorø

Klassifikation:

Ingen klassifikationer

Ansøgningstyper

Miljøgodkendelse/anmeldelse af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed

Sted(er)
Virksomheder

CVR: 27623549, P-nr.: 1009307393

Adresser

Døjringevej 45, 4180 Sorø

Ansøgere
Erik Borup
Ringstedvej 20
4000 Roskilde
E-mail: ebo@hededanmark.dk
Telefon: 21624805

Side 1 ud af 8

Angiv CVR og P-nummer
CVR-nummer
27623549
P-nummer
1009307393

Ansøger og ejerforhold
Formularfelt

Udfyldt værdi

Ansøgers navn

HedeDanmark A/S

Vejnavn

Klostermarken

Vejnummer

12

Postnummer

8800

By

Viborg

Virksomhedens navn

HedeDanmark A/S

Vejnavn

Klostermarken

Vejnummer

12

Postnummer

8800

By

Viborg

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre
Bemærkning
Kontaktperson

Erik Borup

Vejnavn

Ringstedvej

Vejnummer

20

Postnummer

4000

By

Roskilde

Telefonnummer

21624805

Mailadresse

ebo@hededanmark.dk

Er ejer forskellig fra ansøger?

Ja [Kode: true]

Eventuelle yderligere bemærkninger

Ansøger og ejerforhold for ejeren af ejendommen
Formularfelt

Udfyldt værdi

Navn

Grethe B. Simonsen

Vejnavn

Bastbjergvej

Vejnummer

3
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Postnummer

4293

By

Dianalund

Mailadresse

ulrich@lundebjerggaard.com

Eventuelle yderligere bemærkninger

Forholdet til VVM
Formularfelt

Udfyldt værdi

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen

Ja [Kode: true]

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

12c

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt
Redegørelse:
HedeDanmark ønsker at bruge de to eksisterende gyllebeholdere til opbevaring af spildevandsslam og anden biomasse. der ønskes opført en rampe ved hver
beholder. således at lastbiler kan bakke op af ramperne og tippe ind i gyllebeholderne. ramperne kommer ikke til at hvile imod siderne af gyllebeholderne.
Ramperne er ca. 8m bredde og 20 m lange. der laves at genbrugsmaterialer. eks. knust beton.

varer køres til beholderne løbende over hele året og tankene tømmes efter behov og når landmænd kan modtage det på deres marker. typisk forår og efterår.

Oversigtsplan af virksomhedens placering
Matrikel oversigt
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Kort

Placering på matrikel
Kort

Copyrights
Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste
Forbehold
Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte
følge af brug af data.
Signatur

◾ Matrikler
◾ Indtegninger
◾ Supplerende information
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Geometrier

Fil
https://dokument.bygogmiljoe.dk/geometribilag/1/f8ac6ce1-1257-43b5-a8b8-3d81bf301752

Tegninger over oplagets indretning
Markeret ikke relevant:
se tidligere billede i denne her ansøgning

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast
Markeret ikke relevant:
der er ikke nogen skorstene. det eneste sted lugt kan komme fra er gyllebeholderne selv

Tegninger af oplagets spildevandsforhold
Markeret ikke relevant:
der er ikke noget spildevand

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand ønskes afledt til
Markeret ikke relevant:
der er ikke noget spildevand

Tegninger over oplagets indretning
Markeret ikke relevant:
se tidligere tegnng i denne her ansøgning.

VVM - Arealanvendelse
Formularfelt

Udfyldt værdi

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2

470

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2

0

Angiv om der er behov for grundvandssænkning

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe
Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2

3700

Angiv måleenhed ha eller m2

m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2

3700

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2

0

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3

3300

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m

2
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Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen
Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden
Formularfelt

Udfyldt værdi

Angiv anlægsperioden
Angiv vandmængde i anlægsperioden
Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden

0

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden

o

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden

det regner ned i beholderne og dette vand bortkøres sammen med
indholdet i beholderne

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen

0

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen

0

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen

det er et lager. samme vare ind som ud

Vand – mængde i driftsfasen

0

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse
naboarealer og omgivelserne?

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv og begrund omfanget
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?

Nej [Kode: false]

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Miljøforhold
Formularfelt

Udfyldt værdi

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller
bekendtgørelser om støj?

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller
bekendtgørelser
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og
vibrationer?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende
grænseværdier for støj og vibrationer?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden
og/eller i driftsfasen?

Ja [Kode: true]

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse

det kommer an på hvem der bedømmer dette. men der vil kunne
komme lugt ifm. fyldning og tømning af beholderne
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Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller
begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet

grundig instruktion for brugere af beholderne

Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om
Nej [Kode: false]
luftforurening?
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller
bekendtgørelser.
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for
luftforurening?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for
luftforurening?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden
eller i driftsfasen?

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.
Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF
Formularfelt

Udfyldt værdi

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?

Nej [Kode: false]

Hvis ja, angiv hvilke.
Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.
Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?

Nej [Kode: false]

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering
Formularfelt

Udfyldt værdi

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

Nej [Kode:
false]

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Ja [Kode: true]

Hvis nej, angiv hvorfor.
Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

Nej [Kode:
false]

Hvis ja, angiv hvilke
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

Nej [Kode:
false]

Bemærkning til overstående
Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?

Nej [Kode:
false]
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Bemærkning til overstående
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

Nej [Kode:
false]

Bemærkning til overstående
Forudsætter projektet rydning af skov?

Nej [Kode:
false]

Bemærkning til overstående
Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?

Nej [Kode:
false]

Bemærkning til overstående
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

<p>180 m
=sø</p>

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

nej

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

3,3 km

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

5,8 km

Vil det samlede anlæg som følge af projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende
stoffer til vandløb, søer eller havet?

Ja [Kode: true]

Bemærkning til overstående
Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?

Ja [Kode: true]

Bemærkning til overstående
Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet
påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Nej [Kode:
false]

Bemærkning til overstående
Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger
Redegørelse:
er der behov for yderlige informationer. så kontakt mig endelig på mobil 2162 4805 eller mail: ebo@hededanmark.dk
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