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Miljøgodkendelse og ny BREF for foderstofproduktion
BHJ i Løkken er kommet op på en produktion, som gør, at I nu er omfattet af
listepunkt 6.4b)i på bilag 1 i Godkendebekendtgørelsen.
Hjørring Kommune skal derfor miljøgodkende jer, men har afventet offentliggørelsen
af EU's nyeste krav til bedste tilgængelige teknikker (BAT) for branchen.
Disse konklusioner blev offentliggjort i december 2019, gennem den ny FDM-BREF1.
Her fremgår det, hvad der er ny BAT for foderstofvirksomheder. Disse er bindende2
krav for virksomheder på bilag 1 i godkendebekendtgørelsen.
Oplysninger til brug i godkendelsesprocessen
Hjørring Kommune varsler hermed, at godkendelsesprocessen nu startes op. I
processen skal det vurderes, om de nye BAT-konklusioner allerede kan overholdes
af BHJ, eller om der skal indføres nye teknikker, metoder eller teknologier.
Vi indkalder derfor nu oplysninger fra jer, om BHJ i Løkken lever op til de nye BATkrav, eller hvordan I kunne tænke jer at leve op til dem inden fristen på 4 år.
Vi anbefaler, at I benytter jer af rådgivning i forbindelse med redegørelsen.
Til hjælp har Miljøstyrelsen lavet en BAT-tjekliste, som kan findes her:
https://mst.dk/media/190342/2-bat-konklusioner-vedroerende-anlaeg-derproducerer-foder.xlsx
Ved at gennemgå tjeklisten sikrer I jer, at få redegjort for det, vi beder om.
Jeg beder om, at I eller jeres valgte rådgiver gennemgår BAT-tjeklisten i en
redegørelse, som fremsendes til teamerhverv@hjoerring.dk.
Jeg beder samtidig om, at I eller jeres valgte rådgiver melder tilbage til mig inden
02.04.2020, om hvornår I vil kunne fremsende redegørelsen.
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Offentlighed i sager om revurdering
Der er såkaldt for-offentlighed i forbindelse med godkendelser af virksomheder på
bilag 1 i godkendebekendtgørelsen3. Det vil sige, at Hjørring Kommune via vores
hjemmeside skal efterspørge offentlighedens bemærkninger allerede ved opstart af
processen. Her kan enhver også tilmelde sig for til sin tid at få et udkast af
revurdering at se.
For-offentlighedsfasen vil vare fra 02. marts til 2. april 2020. Vi giver besked til jer,
hvis offentligheden viser interesse.
I øvrigt
Hvis I har spørgsmål eller ønsker et opstartsmøde, står vi til rådighed for både jer og
den rådgiver I eventuelt vælger.

Med venlig hilsen,

Nethe Riis Ottesen
Team Erhverv
Tlf.: +4572336737
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