Hjørring Kommune

LBT Agro K/S
Dammenvej 143
9800 Hjørring

Team Erhverv
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 72 33 33 33
Fax 72 33 30 30
hjoerring@hjoerring.dk

Hjørring den 03-06-2019
Sagsnr.: 09.02.11-P19-3-17

UDKAST til
VVM-tilladelse til udvidelse af LBT Agro, Dammenvej 143, Hjørring
Hjørring Kommune meddeler hermed VVM-tilladelse til udvidelse af biogasanlægget
LBT Agro K/S med et indtag på op til 100.000 tons biomasse om året.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt jf. §
39 i Miljøvurderingsloven1.
Tilladelsen
Hjørring Kommune meddeler tilladelse til udvidelse af det eksisterende biogasanlæg
fra 67.000 tons biomasse til 100.000 tons biomasse om året. De detaljerede
bestemmelser for placering, udformning og drift fremgår af tillæg til lokalplan
900.8110-L13b og miljøgodkendelse af XX.XX.2019.
Den tilhørende VVM-redegørelse beskriver de miljømæssige rammer for anlægget
og driften af anlægget.
Der er ikke fundet anledning til at stille vilkår i denne tilladelse.
Baggrund
Biogasanlægget er omfattet af bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen punkt 10:
Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling
med en kapacitet på over 100 tons pr. dag.
LBT Agro ansøgte den 3. maj 2017 om udvidelse af biogasanlægget, hvilket
medførte, at der skulle udarbejdes en VVM-redegørelse, et tillæg til lokalplanen og
en revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse samt et tillæg til
miljøgodkendelsen. Alle tre dokumenter er udarbejdet samtidig.
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Lov nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

(VVM)

Side 2

VVM-tilladelsen er udarbejdet på baggrund af VVM-redegørelsen. Samtidig er der
udarbejdet et tillæg til lokalplan, 900.8110-L13b og miljøgodkendelse, iht. § 33 og 41
i Lov om miljøbeskyttelse, hvor de fastsatte vilkår for udvidelsen er foretaget i
overensstemmelse med VVM-redegørelsen og plangrundlaget.
Der stilles i denne VVM-tilladelse derfor ikke yderligere krav end de i
miljøgodkendelsen stillede vilkår, da de vurderes indeholdt i miljøgodkendelsen.
Offentliggørelse
VVM-tilladelsen offentliggøres på Hjørring Kommunes hjemmeside:
www.hjoerring.dk og annonceres i lokalavisen.
Klagevejledning
Der kan ikke klages over udkastet. Klagevejledningen vil blive sat ind i den endelige
udgave.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.
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