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VVM-Tilladelse Sinding biogasanlæg UDKAST
Herning Bioenergi A/S har søgt om tilladelse til at udvide produktionen på Sinding-Ørre Biogas fra 50.000 ton biomasse/år til 180.000 ton biomasse/år.

Kontaktperson:
Kaare Hjorth
Dato: 09-05-2018

For at projektet kan realiseres er der udarbejdet lokalplan nr. 49.T3.1 for Biogasanlæg ved Schæferivej og Rosmosevej ved Sinding med miljørapport og
miljøkonsekvensrapport for anlægget.
Herning Byråd har den xx. Måned 2018 endeligt vedtaget lokalplan nr.
49.T3.1. Udkast til VVM-tilladelsen indgik som bilag i sagsfremstillingen.
Partshøring
Udkast til VVM-tilladelse har den xx måned 2018 i henhold til forvaltningslovens regler om partshøring været til udtalelse hos ansøger, lodsejere og hos de
naboer, der ligger nærmerede end 500 m fra anlægget.
Udkast til VVM-tilladelse er sendt til orientering hos lodsejere inden for 1000
m af anlægget.
Herning Kommune havde ikke modtaget bemærkninger til VVM-tilladelsen
den xx. Måned 2018. Hvis bemærkninger gengives konsekvens af dem her.
Tilladelse
Herning Kommune giver hermed tilladelse til at udvide produktionen på Sinding-Ørre Biogas til 180.000 ton biomasse/år.
De detaljerede vilkår for udvidelsen fastlægges af lokalplan nr. 49.T3.1 Biogasanlæg ved Schæferivej og Rosmosevej ved Sinding.
Den tilhørende VVM-redegørelse beskriver de overordnede miljømæssige
rammer for en miljømæssig acceptabel etablering og drift.
I den forbindelse er der opstillet krav om nærmere angivne afværgeforanstaltninger overfor særlige miljøgener og problematikker. I det omfang afværgeforanstaltningerne er planlægningsmæssigt relevante fremgår de af nedenstående
vilkår for VVM-tilladelsen.
Tilladelsen meddeles i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lov nr. 425 af 18.
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

maj 2016, med de ændringer, der følger af § 90 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 og § 5 i lov
nr. 204 af 28. februar 2017.
Tilladelsens indehaver: Herning Bioenergi A/S, Rosmosevej 4, 7400 Herning, CVR-nummer:
25809890
Vilkår
Tilladelsen gives til at udvide produktionen på Sinding-Ørre Biogas til 180.000 ton biomasse/år.
Anlægget er nærmere beskrevet i lokalplanens redegørelse. De overordnede lokaliseringsmuligheder og -krav, der er fastlagt for anlægget, fremgår af lokalplan for det pågældende område.
Udover vilkårene i lokalplan 49.T3.1 fastsættes følgende vilkår:
1. Biomasse må ikke transporteres af Schæferivej med undtagelse af transport til og fra
leverandører med adresse på Schæferivej.

VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendig for projektets realisering. Eksempelvis
- ansøgning om miljøgodkendelse ved Herning kommune,
- ansøgning om byggetilladelse ved Herning Kommune,
- anmeldelse af flytning af jord til Herning Kommune, i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen,
- ansøgning til Herning Kommune om tilladelse til etablering/ændret anvendelse af overkørsler, jf. vejloven.
Offentliggørelse
VVM-tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.herning.dk fra den xx. Måned 2018 og 4 uger frem.
Klagevejledning
VVM-tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens
udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59. VVM-tilladelsen kan påklages for så vidt angår såvel
retlige spørgsmål og vurderingen af, om den bør meddeles samt vilkårene for tilladelsen.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljøklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder i et link på forsiden af hjemmesiden www.nmkn.dk. Klagen skal være modtaget af Miljøklagenævnet inden 4 uger efter modtagelsen af denne afgørelse. Klagen sendes automatisk via Klageportalen til Herning Kommune.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr.
Miljøklagenævnet 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 Herning Kommune via mail til
bek@herning.dk, eller alternativt til Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur, Torvet 5,
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7400 Herning. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljøklagenævnet,
som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra tilladelsens offentliggørelse, jf. Planlovens § 62.

Med venlig hilsen
Kaare Hjorth
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