KW Energi A/S
Buskmosevej 37A
6300 Gråsten

VVM-screening af udvidelse og ændring af biogasanlæg
Sønderborg Kommune har den 5. december 2018 modtaget ansøgning om
udvidelse og ændring af biogasanlægget på Buskmosevej 39, 6300 Gråsten.
Projektet omfatter ændring af type af biomasse, samt udvidelse af anlægget med
to nye reaktortanke.

Erhverv & Affald
Sønderborg Kommune
Lille Rådhusgade 7
6400 Sønderborg
T 88 72 40 83
erhverv-affald@sonderborg.dk

Biogasanlæg er opført på bilag 2, punkt 11 b):

www.sonderborgkommune.dk

Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)

Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 10-15

i lov nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og
af konkrete projekter (VVM).

Torsdag kl. 10-17

De ansøgte udvidelser og ændringer er derfor omfattet af lovens bilag 2 pkt. 13,
hvis de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

08-03-2018

Fredag kl. 10-14

18/57085

Afgørelse
Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening, at udvidelsen
af biogasanlægget ikke er VVM-pligtigt.
Afgørelsen offentliggøres på Sønderborg Kommunes hjemmeside den 8. marts
2019.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse men en afgørelse om, at projektet ikke
skal gennemgå en VVM-proces, før kommunen kan træffe afgørelse i sagen.
Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte godkendelse efter anden
lovgivning, f.eks. godkendelsesbekendtgørelsen.
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som KW Energi A/S
har oplyst og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende
på screeningstidspunktet.
Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne er KW Energi A/S forpligtet til
at anmelde de påtænkte ændringer jf. lovens § 18 med henblik på at få afgjort,
om ændringen udløser VVM-pligt.
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Partshøring
Udkast til afgørelsen har været i høring hos virksomheden og naboer. Der er
kommet to indsigelser, som ikke har givet anledning til ændret afgørelse.
Indsigelserne er behandlet i landzonetilladelsen og tillægsgodkendelsen.
Klagevejledning
Sønderborg Kommunes afgørelse om, at udvidelse og ændring af
biogasanlægget på Buskmosevej 37A, 6300 Gråsten, ikke er VVM-pligtigt, kan
påklages for så vidt angår retlige spørgsmål jf. § 49 i lov nr. 1225 af 25. oktober
2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger 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. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside.
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 indtastet i Klageportalen senest fredag den 5. april 2019.
Gebyret bliver tilbagebetalt hvis:
 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence.
Gebyret bliver dog ikke tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse, som følge af den
tid, der er medgået til klagenævnets sagsbehandlingstid.
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Civilt søgsmål
Et eventuelt sagsanlæg skal i følge § 54 stk. 1, i lov nr. 1225 af 25. oktober 2018
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) være
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller - hvis sagen
påklages - inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Venlig hilsen
Troels Dahl
Telefon 88 72 55 21
tdah@sonderborg.dk

Bilag: VVM-screening

En kopi af denne afgørelse er sendt til:
Organisation

E-mail

Danmarks Naturfredningsforening
lokal afd.

dnsoenderborg-sager@dn.dk

Friluftsrådet

fr@friluftsraadet.dk;
soenderjylland@friluftsraadet.dk

Dansk Ornitologisk Forening

Soenderborg@dof.dk; natur@dof.dk

Danmarks Naturfredningsforening

dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund

post@sportsfiskerforbundet.dk

