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Miljøgodkendelse af listevirksomhed 
i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017. 
 
 
Afgørelsen omfatter tilladelse til: 

– Etablering og drift af ny modtagerhal på op til 1.500 m² med en 
kiphøjde på 14 meter.  

– Etablering og drift af ny overdækket opblandertank på 600 m³.  
– Etablering og drift af nyt biofilter til biologisk rensning af ventila-

tionsluft fra den nye modtagehal med forbehandlingsanlæg og 
opblandertank. 

– Etablering og drift af ny skorsten til nyt biofilter på mindst 24 
meter.  

– Etablering og drift af ny reaktortank til udrådning af biomasse 
på 7.700 m³ med en højde på 18 meter.  

– Etablering og drift af tilbygning til eksisterende modtagerhal på 
cirka 150 m² til hygiejniseringsanlæg.  

– Etablering og drift af opgraderingsanlæg for oprensning af bio-
gassen inkl. tilhørende gaskedelanlæg på ca. 2,0 MW 

– Forøgelse af behandlingskapaciteten fra 155.000 t biomasse pr. 
år til 185.000 t biomasse pr. år. 

 
 
 
 

 
 
Godkendt den dato: 12. juli 2018 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Annonceres den 12. juli 2018 
Klagefristen udløber den 9. august 2018 
Søgsmålsfristen udløber den 12. januar 2019  

  Sagsnr.: MIL-002432 
Journal nr.: 17/019160 
Sagsbeh.: Lene Brink 
2. sagsbeh.: BKS 

 
 
 
 

  
 
 

Anders Maltha Rasmussen 
Afdelingschef 

 

Lene Brink 
Sagsbehandler 

 



 

   3 

 

Virksomhedens navn:  Bånlev Biogas A/S 

Virksomhedens adresse: Bjergagervej 4, Spørring, 8380 Trige 

 
Virksomhedens listebetegnelse: 

5.3.b) Nyttiggørelse eller en blanding 
af nyttiggørelse og bortskaffelse af 
ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er 
større end 75 tons/dag, og hvorunder 
en eller flere af følgende aktiviteter fin-
der sted, dog undtaget aktiviteter om-
fattet af direktiv 91/271/EØF om rens-
ning af by-spildevand: 
i) Biologisk behandling. Hvis den ene-
ste affaldsbehandlingsaktivitet, der fin-
der sted, er anaerob nedbrydning, er 
kapacitetstærsklen for denne aktivitet 
100 tons pr. dag. 
G201. Kraftproducerende anlæg, var-
meproducerende anlæg, gasturbine-
anlæg og motoranlæg med en samlet 
nominel indfyret termisk effekt på mel-
lem 5 og 50 MW. 

CVR nr.: 28680872 

P-nummer:  1011255767 

Sagsnr. edoc 15/010492 

Telefon nr.: 
Mobil nr. 
E-mail 

86989432 
20213370 
amj@baanlev.dk 

Matrikel nr.: 4b, Spørring By, Spørring. 
 

Virksomhed, bygninger og grund dri-
ves og ejes af: 

 
Bånlev Biogas A/S 
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1. Resume 
 
Biogasbranchen er i stærk udvikling, og der bygges mange nye anlæg. Derfor er det 
nødvendigt for Bånlev Biogas A/S at foretage produktionstilpasninger i takt med, at 
der er øget konkurrence om den industribiomasse, som bruges på anlægget i dag. 
Bånlev Biogas kommer til at anvende biomasse af flere forskellige fraktioner end de 
gør i dag.   
 
Disse nye typer af produkter vil have et lavere biogaspotentiale, end de råvarer  
der benyttes på biogasanlægget i dag, og der skal derfor ske en større tilførsel af  
råvarer til anlægget for at kunne opretholde nuværende gasproduktion på  
24.000 m³ pr. dag.   
 
I forbindelse med projektet ønsker Bånlev Biogas at foretage en række bygnings-
mæssige tiltag for at kunne modtage og lagre en øget mængde faste biomasser og 
samtidig leve op til bedst tilgængelig teknik. Der er behov for bedre modtageforhold 
for faststof, herunder indendørs oplagringsplads, neddeling/forbehandling af produk-
terne samt øget opholdstid i reaktorerne for udnyttelse af gaspotentialet. Bånlev Bio-
gas har fremadrettet brug for at opgradere biogassen og afsætte hele gasproduktio-
nen til naturgasnettet. 
 
Der er den 12. juli 2018 givet zonetilladelse af Byggeri, Aarhus Kommune. Endvidere 
er der givet dispensation den 12. juli 2018 fra bestemmelser i gældende lokalplan for 
at realisere de bygningsmæssige tiltag, som er beskrevet i nærværende miljøgodken-
delse. 
 
 
Øvrige godkendelser: 
Virksomheden har en miljøgodkendelse af 30. oktober 2015 til biogasfællesanlæg 
med tilhørende hjælpeanlæg, beliggende Bjergagervej 4, 8380 Trige. 
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2. Miljøgodkendelse 

 
Aarhus Kommune meddeler på grundlag af oplysninger i ansøgning 
om tillægsgodkendelse hermed godkendelse til etablering og drift af: 
Fase 1 

– Etablering og drift af ny modtagerhal på op til 1.500 m² med en 
kiphøjde på 14 meter.  

– Etablering og drift af ny overdækket opblandertank på 600 m³.  
– Etablering og drift af nyt biofilter til biologisk rensning af ventila-

tionsluft fra den nye modtagehal med forbehandlingsanlæg og 
opblandertank. 

– Etablering og drift af ny skorsten til nyt biofilter på mindst 24 m 
meter.  

– Etablering og drift af ny reaktortank til udrådning af biomasse 
på 7.700 m³ med en højde på 18 meter.  

– Etablering og drift af tilbygning til eksisterende modtagerhal på 
cirka 150 m² til hygiejniseringsanlæg.  

Fase 2 
– Etablering og drift af opgraderingsanlæg for oprensning af bio-

gassen inkl. tilhørende gaskedelanlæg på ca. 2,0 MW 
 
I tillægsgodkendelsen medtages udelukkende vilkår, der specifikt gælder for ovenstå-
ende punkter. Miljøgodkendelse af den 30. oktober 2015 vil fortsat være gældende 
for den samlede virksomhed med undtagelse af vilkår, der er erstattet af nye vilkår 
fastsat i tillægsgodkendelsen. Afgørelsen gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 5, § 33 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
Det er en forudsætning for afgørelsen, at de vilkår der er anført nedenfor overholdes 
straks.  
 
Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid 
forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden.  Ændringerne må ikke fo-
retages, før der er meddelt accept eller miljøgodkendelse af disse. Afgørelsen vil 
blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om revurdering af bilag 1 
virksomheder. En revurdering skal tillige gennemføres jævnfør § 35 i godkendelses-
bekendtgørelsen, når der offentliggøres en BAT-konklusion, der vedrører virksomhe-
dens hovedlistepunkt.  
 
Risikoforhold 
Virksomheden er ikke omfattet af § 4 eller § 5 i risikobekendtgørelsen. 
 
Tilsynsmyndighed 
Aarhus Kommune er tilsyns- og godkendelsesmyndighed for virksomheden. 
Tilsynet udføres af Teknik og Miljø, Virksomheder og Jord. 
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3. Vilkår for miljøgodkendelsen 
 

3.1. Generelt 

Besked før et anlægsarbejde 

3.1.1. Virksomheden skal give tilsynsmyndigheden besked om den dato, hvor et anlægsar-
bejde påbegyndes. Besked skal gives, før arbejdet går i gang. 

 
Besked før anlæg tages i brug 

3.1.2. Tilsynsmyndigheden skal have besked om tidspunkt for, hvornår anlægsarbejdet er 
færdigt, så der er mulighed for at besigtige de forureningsbegrænsende foranstaltnin-
ger, før anlægget tages i brug.   

 

3.1.3. Tillægsgodkendelsen bortfalder, hvis driften for fase 1 ikke er startet inden for 2 år fra 
godkendelsesdatoen og 4 år fra godkendelsesdatoen for opgraderingsanlægget, fase 
2. 

 

3.1.4. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. 
Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.   

 

3.2. Indretning og drift 

 

3.2.1. Mængden af råvarer, der modtages til behandling på Bånlev Biogas A/S, må højst 
være 185.000 tons pr. år.  Virksomheden skal til enhver tid have beholderkapacitet til 
oplag af 4.630 m3 flydende råvarer, dvs. husdyrgødning og anden organisk bio-
masse.  Dette vilkår erstatter vilkår 3.2.3 i miljøgodkendelse af den 30. oktober 2015.  

 

3.2.2. Ny lukket nedgravet opblandertank på 600 m3, ny reaktortank samt hygiejniserings-
moduler, må tages i anvendelse, når det er dokumenteret, at de er etableret i over-
ensstemmelse med gældende miljøgodkendelse af 30. oktober 2015, vilkår 3.6.1. 

 

3.2.3. Der skal placeres mindst en ny tankboring NØ for de nye tanke i strømningsretnin-
gen. Antallet af boringer, præcise boringsplaceringer og dybde af nye boringer skal 
vurderes af rådgiver. Som udgangspunkt skal boringen/boringerne have samme om-
trentlige dybde, som de øvrige tankboringer og filtersættes i samme magasin, relativt 
til dybde af de nye tanke. Placeringer og planlagt dybde af de nye boringer skal god-
kendes af Aarhus Kommune forud for udførelse. Først ved tilladelse må boringerne 
etableres, hvilket skal ske i overensstemmelse med kravene i brøndborerbekendtgø-
relsen. Boringen/boringerne skal følge vilkår 3.8.8 i miljøgodkendelse af den 30. okto-
ber 2015. 
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3.2.4. Ny modtagerhal og ny hal til hygiejniseringsanlæg skal være forsynet med et ventilati-
onsanlæg, der er forsynet med automatisk overvågning med alarm for driftsforstyrrel-
ser. Hallerne er omfattet af vilkår 3.2.7 i miljøgodkendelse af 30. oktober 2015. 

 
 
Emissioner til atmosfæren 

3.2.5. Virksomhedens afkast skal overholde de anførte værdier for afkasthøjder og luft-
mængder. Dette vilkår erstatter vilkår 3.4.1 i miljøgodkendelse af den 30. oktober 
2015.  

Afkast  Min. Afkast-
højde i m, målt 
over terræn  

Max. luft-
mængde  
Nm3/h  

Eks. biofilter 24 15.080 
Nyt biofilter  24 40.200  
Gasmotorer 24 10.000 
Biogaskedel  11      720 
Gaskedel 10   3.065  
Opgraderingsanlæg 12      400 

 

3.2.6. Kedelanlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført ne-
denfor i tabel 1. Dette vilkår erstatter vilkår 3.4.2 i miljøgodkendelse af den 30. okto-
ber 2015. 

Tabel 1 

Emissionsgrænsevær-
dier  

mg/normal m3 

Biogaskedel  

ved 10 % O2 

Naturgaskedel 
***Ved 4 % 

NOx** 65  100 
CO  75  116 

**NOx regnet vægtmæssigt som NO2 

***emissionsgrænseværdi fra luftvejledning ved iltprocent – 4% iltindhold, tør (beregnet 

NOx (4%) =65mg/Nm3x (21-4/21/10) = 100 mg/Nm3) 

 

1Når røggasser fra to eller flere særskilte kedelanlæg udledes gennem en fælles skor   
sten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt kedelanlæg, og de- 
res samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregningen af den sam- 
lede nominelle indfyrede termiske effekt. Hvis to eller flere særskilte kedelanlæg in-
stalleres således, at røggasserne herfra, under hensyntagen til både tekniske og øko-
nomiske forhold, efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan udledes gennem 
en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt fy-
ringsanlæg, og den samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregning 
af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Ved »skorsten« forstås en struk-
tur med en eller flere røgkanaler, der udleder røggasser med henblik på udledning i 
luften. Ved beregning af den samlede nominelle indfyrede effekt fra en kombination af 
to eller flere særskilte kedelanlæg medregnes ikke særskilte kedelanlæg med en no-
minel indfyret termisk effekt på under 120 kW.  

                                           
1 Jf. standardvilkår 7, G201 
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4. Afgørelse om ikke VVM-pligt 
 
Bånlev Biogas har med brev af 23. oktober 2017 anmeldt et projekt for udvidelse af 
anlæggets tilførte biomasse med 30.000 t/år. Der er faldende tilførsel af restprodukter 
fra industrien og behov for af kompensere med andre materialer for at kunne opret-
holde den samme produktion. Der søges derfor om at anvende mere biomasse, og 
da energiindholdet er lavere, er der behov for at udvide mængden for at kunne opret-
holde gasproduktionen. Der forventes ikke en forøgelse af næringsindholdet i restpro-
duktet, som forsat skal anvendes i forbindelse med landbrugsproduktion. 
 
Biogasanlæg er i henhold til NoMO 1222 omfattet af bilag 1, nr. 10 eller bilag 2, nr. 
12a i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). 
Bånlev Biogas falder med en årsproduktion på 155 000 tons under bilag 1., nr. 10. 
Båndlev Biogas er en eksisterende virksomhed etableret i 1995, og der udvides ikke 
med mere end 100 tons pr dag - derfor er udvidelsen ikke omfattet af bilag 1., nr. 29. 
 
Aarhus Kommune vurderer derimod, at projektet skal vurderes i forhold til miljøvurde-
ringslovens3 bilag 2, punkt 13 a om ændring af projekter, hvor der skal ansøges, hvis 
det ikke kan afvises, at projektet kan medføre en væsentlige skadelige indvirkninger 
på miljøet 
 
Aarhus Kommune afgør hermed, at udvidelsen af Bånlev Biogas kan gennemføres 
uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport jf. miljøvurderingslovens § 21. 
 
Vurderingen er foretaget med baggrund i bygherrens oplysninger og efter miljøvurde-
ringslovens bilag 6.  
 
De detaljerede vurderinger fremgår af vedlagte screeningsnotat, hvor det konklude-
res, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og dermed 
kan gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.  
 
Ved vurderingen er der særlig lagt vægt på: 
 
- At der er tale om udvidelse af lovlig opført virksomhed, der ikke var omfattet af 

VVM-reglerne ved opførelsen.  
- At udvidelsen er under 100 tons om dagen og dermed ikke hører til på bilag 1 nr. 

29. 
- At det derfor er en ændring efter bilag 2. pkt. 13 a. 
- At der ikke er tale om en produktionsudvidelse, men blot en forøgelse af råvarer 

med et lavere biogaspotentiale – Virksomheden opretholder samme gasproduk-
tion. 

- At gældende støj- og lugtgrænser er overholdt ved nærmeste naboer. 
- At trafikpåvirkningen af området ikke vil blive væsentlig forøget. 

                                           
2 Natur- og Miljøklagenævnets principielle afgørelse ”NoMO 122, Biogasanlæg og VVM-reglerne” 
3 Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og kon-
krete projekter (VVM). 
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- Og at Aarhus kommune samlet vurderer at der ikke vil være en væsentlig miljøpå-
virkning. 

 
Det skal eksplicit bemærkes, at Aarhus kommune har vurderet, at projektet ikke vil 
påvirke mulighederne for at opnå den ønskede tilstand i forhold til Vandområdepla-
nerne og at det ikke vil påvirke Natura 2000-områder nr. 233 Brabrand Sø med omgi-
velser væsentligt. 
 
Partshøring 
Aarhus Kommune har foretaget partshøring af de lodsejere/naboer/lejere, som vurde-
res at kunne blive individuelt, særligt og væsentligt berørt af det anmeldte projekt. 
Der er indkommet 1 høringssvar fra de partshørte i høringsperioden. Bemærkninger 
og kommentarer er behandlet i afsnit 5.4 ”Udtalelse fra andre. 
 
Høring af berørte myndigheder 
Aarhus Kommune har udpeget og hørt følgende berørte myndigheder: 
 
- Favrskov Kommune 
- Energistyrelsen  
- Vejdirektoratet  
- AffaldVarme  
- Østjyllands Brandvæsen 
  
Bemærkninger og kommentarer fra berørte myndigheder er behandlet i afsnit 5.4 
”Udtalelse fra andre”. 
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5. Vurderinger 
 

5.1. Miljøteknisk vurdering 

 
Bånlev Biogasanlæg A/S er et biogasfællesanlæg, hvor hovedparten af modtaget bio-
masse er husdyrgødning og restfraktioner fra planteavl. Biogassen forbrændes i 
kraftvarmeenheder, hvor den producerede elektricitet afsættes til elforsyningsnettet. 
Den producerede varme afsættes til fjernvarmenettet. Inden for en periode på 4 år 
opgraderes anlægget til afsætning på naturgasnettet. Endvidere etablerer virksomhe-
den en ny modtagehal, ny opblandertank, nyt biofilter med højere afkast, ny reaktor-
tank, ny tilbygning til eksisterende modtagerhal.  
 
Virksomhedens samlede drift og tillægsgodkendelse er omfattet af bekendtgørelsens 
bilag 1 under listepunkt 5.3b, som en IED-virksomhed.  
 
Der er stillet vilkår, som Teknik og Miljø har fundet relevante, i forhold til den med-
delte miljøgodkendelse af den 30. oktober 2015 og som omhandler udvidelsen. Virk-
somheden har indsendt en miljøteknisk beskrivelse for udvidelse af anlægget.  
 
Nuværende anlæg behandler op til 155.000 t biomasse pr. år. Denne udvides til 
185.000 t pr. år. Idet de nye typer af biomasse ikke har samme biogaspotentiale, som 
de råvarer, der benyttes i dag, forventes det, at biogasproduktionen på 24.000 m3 pr. 
døgn forbliver uændret. 
 
De væsentligste forureningsparametre er lugt, støj samt til og frakørsel. Såfremt virk-
somheden drives i overensstemmelse med afgørelsens vilkår, og miljøgodkendelse 
af den 30. oktober 2015 vurderes det, at virksomheden ikke vil være til gene for de 
omkringliggende beboelser. 
 
Til- og frakørsel fra virksomheden foregår via Bjergagervej/Randersvej inden for nor-
mal arbejdstid. Der kan forekomme enkelte til- og fra kørsler uden for normal arbejds-
tid. Det er vurderet, at denne trafik ikke vil være til gene for de omkringboende. 

 

5.1.1. Placering/fysisk planlægning 

Virksomheden er beliggende i landzone i et område, der i lokalplan 489 er udlagt 
specielt til biogasanlægget. For området gælder følgende:  
Kommuneplanrammer: 36.00.19.TA 
Lokalplan 489 
Virksomhedsklasse: 6-7 
Virksomheden er beliggende i et OSD område 
Aarhus Kommune har vurderet, at Bånlev Biogas A/S aktiviteter er i overensstem-
melse plangrundlaget. 
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5.1.2. Natura 2000 områder og bilag IV-arter 

Virksomheden ligger i ca.15 km afstand fra nærmeste Natura 2000 område (Bra-
brand sø med omgivelser) og 4 km fra nærmeste lokalitet med bilag IV-arter (Stor 
vandsalamander). Natura 2000 områder er særlige bevaringsværdige naturområder, 
og bilag IV-arter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold til 
bilag IV i Habitatdirektivet fra 1992 med senere ændringer (Rådets direktiv 
92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter). 
 
Med udgangspunkt i virksomhedens luft- og støjemission og værste mulige uhelds-
scenarie vurderes det ikke at kunne medføre påvirkning af Natura 2000 områder eller 
kendte habitater for bilag IV-arter. Det er således Teknik og Miljøs vurdering, at det 
konkrete projekt ikke kræver udarbejdelse af en egentlig konsekvensvurdering for bi-
lag IV-arter eller NATURA 2000 områderne.  

 

5.1.3. Bedste tilgængelige teknik 

Virksomhedens drift er baseret på mesofilt drift med en tilstrækkelig lang opholdstid, 
hvorved der sikres en bedre afgasning af biomassen således at der sker mindre lug-
temission fra den udrådnede biomasse, når gødningen udbringes på landbrugsjord.  
Der er etableret et gaslager på 3.000 m3, hvilket betyder at behovet for affakling af 
overskudsgas mindskes. 
Virksomhedspunktet er omfattet af standardvilkår (BAT), der er baseret på bedst til-
gængelig teknik inden for området. 
 

5.1.4. Støj 

Der er støj fra anlægget og fra kørsel til og fra virksomheden. Virksomhedens biogas-
producerende anlæg med tilhørende energikonverteringsenheder vil være i drift i alle 
årets timer. Tilkørsel af råvarer, dvs. husdyrgødning, organiske restprodukter, energi-
afgrøder mv. samt returkørsel af afgasset materiale til landmændene vil normalt ske 
hovedsagelig indenfor normal arbejdstid.  
Transport til virksomheden foregår via Bjergagervej og foregår primært på hverdage. 
Men der kan forekomme enkelte transporter på helligdage og weekenddage, primært 
i forårs- og efterårsperioden, hvor landmændene har stort behov for udkørsel af af-
gasset materiale. Der vil hovedsageligt blive tale om lastbiltransporter med biomasse 
til anlægget og bortkørsel af afgassede restprodukter, samt daglig kørsel i person- og 
varebiler. Der udvides fra ca. 12.000 til 12.500 lastbiltransporter pr. år eller gennem-
snitlig fra ca. 50 - 55 lastbiltransporter pr. arbejdsdag. Antal af transporter er af-
hængigt af bilens maksimale lastvolumen, samt om transporter kører med fuldt læs 
begge veje. Virksomheden har fået foretaget en støjberegning af den 30. september 
2015 omhandlende til- og frakørsler til virksomheden. Støjberegningen viser, at der 
ikke er overskridelser ved nærmeste naboer, hverken i dag eller natteperiode. Virk-
somhedens trafikaktivitet forventes derfor ikke at give anledning til overskridelse af 
vejledende grænseværdier jfr. Miljøstyrelsens vejledning ”Ekstern støj fra virksomhe-
der”, nr. 5 fra 1984. 
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5.1.5. Affald 

Den afgassede biomasse anvendes til landbrugsformål efter bestemmelserne i den til 
en hver tid gældende slambekendtgørelse. 

De anvendte råstoffer, der ikke stammer fra husdyrgødning eller energiafgrøder, skal 
overholde kravene i slambekendtgørelsen. Der må kun anvendes råvarer, der er op-
taget på bilag 1 i slambekendtgørelsen. 

Ønskes andre råvarer anvendt, skal der indgives ansøgning herom. Afgasset bio-
masse går tilbage til landbruget som gødning landbruget. 

 

 

5.1.6. Lugt og luft 

Den væsentligste kilde til lugt er afkastet fra gasmotorerne og ventilationsluften, som 
udledes gennem biofiltret. I forbindelse med etablering af biofiltret er der i 2006 be-
regnet en lugtemission på 6 LE ved nærmeste nabo. I 2017 er der foretaget endnu en 
OML-beregning med en afkasthøjde på 24 m, hvor lugtemissionen er på 8 LE ved 
nærmeste nabo. Virksomheden ønsker dog at etablere et nyt afkast på op til 34 m, 
for at undgå lugtgener. Det vurderes, at virksomheden ved overholdelse af de fast-
satte vilkår omkring lugt ikke giver anledning til overskridelse af lugt kravet på 8 LE 
for lugtimmissionen ved boliger. 
 
 

5.1.7. Jord og Grundvand 

Bånlev Biogas A/S ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 
Nærmeste vandforsyningsboringer tilknyttet almene vandværker ligger ca. 3 km mod 
nordøst og hører til Truelsbjergværket. Ca. 5 km syd, sydvest for biogasanlægget lig-
ger boringerne til Kastedværket. Begge vandværker tilhører Aarhus Vand og indvandt 
i 2014 ca. 3,3 mio. m3 og ca. 2,5 mio. m3. 
Kortlægningen har vist, at det grundvand, der dannes ved Bjergagergård, løber mod 
et større grundvandsmagasin mod nordøst ”Spørring – Todbjergdalen ”Kortlægnin-
gen viser også, at der ved Bjergagergård kun er et meget tyndt dæklag af ler (0-15 
m) ovenpå sand/grusaflejringer. Grundvandet er derfor næsten ubeskyttet mod ned-
sivning af forurenende stoffer. I forbindelse med etablering af virksomheden er mod-
tagetanke, lagertanke og reaktortanke udført ovenpå Bentonit-membran. Det vurde-
res, at det i vilkårene fastsatte overvågningsprogram er tilstrækkeligt for at sikre 
grundvandet.  
   
 

5.1.8. Spildevand 

Bånlev Biogas A/S udleder uforurenet overfladevand til nedsivningsbassin.  
Sanitært spildevand, vaskevand og afløb fra laboratorium tilføres reaktortank for hus-
spildevand.  
Det vurderes, at overfladevandet ikke udgør en risiko for omgivelserne eller recipien-
ten ved overholdelse af de stillede vilkår i afgørelsen. 
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5.1.9. Risiko samt driftsforstyrrelser og uheld 

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Tærskelværdien for oplag af 
biogas er 10 t. Anlæggets maksimale biogasmængde i hele anlægget vil ikke over-
stige 9,67 t. Gaslageret er på 3,795 t. 
Til modvirkning af driftsforstyrrelser og uheld er der bl.a. etableret et SRO-anlæg, der 
foretages visuelkontrol af ledninger og tanke, omlastning af råvarer/afgasset bio-
masse foregår indendørs i modtagehal, der er udfærdiget en beredskabsplan, og der 
er planlagte driftsstop for drift og vedligehold på biogasanlæg, herunder servicepro-
gram for motoranlæg. Det vurderes samlet, at risikoen for større uheld med ekstern 
forurening til følge er forebygget med denne afgørelse. 
 

5.1.10. Tidsbegrænsning 

Afgørelsen er ikke tidsbegrænset. Virksomheden er igangværende. Dog skal udvidel-
sen være påbegyndt inden 2 år, efter denne tillægsgodkendelse er meddelt, for fase 
1: Etablering af modtagerhal, opblandertank, nyt biofilter, ny afkast til nyt biofilter, ny 
reaktortank til udrådning af biomasse og tilbygning til eksisterende modtagehal. Fase 
2 skal være påbegyndt inden 4 år fra godkendelse er meddelt: Etablering af opgrade-
ringsanlæg. 
 

5.1.11. Begrundelse for fastsættelse af vilkår 

Hovedparten af vilkårene i afgørelsen har baggrund i standardvilkår for branchen for 
listepunkt 5.3b, som virksomheden er omfattet af. Der er udover standardvilkårene 
indføjet vilkår, som er fundet relevante, hvilket følger af § 31, stk. 3 i godkendelsesbe-
kendtgørelsen om, at standardvilkår kan fraviges, og der kan stilles supplerende vil-
kår. Teknik og Miljø har af den årsag valgt, at anvende undtagelsesbestemmelsen i 
denne afgørelse.  
Nedenfor er anført et uddrag af ikke standardvilkår, der er fundet væsentlige at kom-
mentere: 
Der er jf. vilkår 3.2.1 fastsat max årlig mængde på 185.000 tons pr. år, mod tidligere 
155.000 tons pr. år. Virksomheden opretholder dog samme gasproduktion. 
 
Overvågning/inspektion 
Der er sat krav til overvågning og inspektion jf. vilkår om grundvandsovervågning og 
tankekontrol/inspektion i vilkår 3.6 og egenkontrol 3.8 i miljøgodkendelse af 30. okto-
ber 2015. Endvidere er der fastsat krav om etablering af tankboring jf. vilkår 3.2.3 . 
 
 

5.2. Øvrige vilkår for denne tillægsgodkendelse 

Tillægsgodkendelsen er tillige omfattet af følgende vilkår jævnfør miljøgodkendelse af 
30. oktober 2015. 

1. Afsnit 3.1 Generelt 
2. Afsnit 3.2 Indretning og drift undtagen 3.2.3, 3.4.1 og 3.4.2 
3. Afsnit 3.3 Støj 
4. Afsnit 3.4 Luftforurening 
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5. Afsnit 3.5 Affald 
6. Afsnit 3.6 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 
7. Afsnit 3.7 Spildevand 
8. Afsnit 3.8 Egenkontrol 

5.3. Hovedhensyn ved meddelelse af afgørelsen 

 
Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden har planlagt at træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste 
tilgængelige teknik og Bånlev Biogas A/S kan drives på en sådan måde, at: 
 

– der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge 
væsentlige eksterne miljøpåvirkninger i den daglige drift, 

– energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, 
– processerne er optimeret i det omfang, det er muligt, 
– affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mu-

lighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet, 
– der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgæn-

gelige renseteknik, og  
– der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge 

uheld og begrænse konsekvenserne heraf. 
 
Aarhus Kommune vurderer endvidere, at anlægget kan drives på stedet i overens-
stemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende grænse-
værdier for støj - der er anvendt som vilkår i afgørelsen - vurderes at kunne overhol-
des, samt at til- og frakørsel til virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige 
miljømæssige gener for de omkringliggende ejendomme. 
 
 

5.4. Udtalelse fra andre  

 
Ansøgning om tillægsgodkendelse har været annonceret på Aarhus Kommunes 
hjemmeside den 27. oktober 2017. Der er ikke modtaget henvendelser i den forbin-
delse. Teknik og Miljø har den 14. maj 2018 modtaget virksomhedens bemærkninger 
til udkastet.  Virksomhedens bemærkninger er behandlet i nærværende afgørelse.  
 
Favrskov Kommune har været hørt og har ikke haft faglige kommentarer til ansøgnin-
gen og har alene har oplyst, hvordan Favrskov Kommune har behandlet sager om 
udvidelse af biogasanlæg. 
 
Østjyllands Brandvæsen har følgende udtalelse: ”Vi har kigget på udvidelsen ved 
Bånlev Biogas – både med forebyggende øjne og med operative, men vi har faktisk 
ikke de store bemærkninger: Tiltag til kontrol af spild ved fx påfyldning, tankutæthe-
der, tankkollaps mv bør gennemgås i forhold til de planlagte udvidelser, såfremt det 
ikke allerede er sket.  
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Østjyllands Brandvæsen modtager flere 112-udkald årligt til brand på adressen som 
følge af den åbne flamme. Disse ”blinde” alarmer giver et unødigt ressourcespild. 
Den åbne flamme bør om muligt tildækkes yderligere eller om muligt kun brænde i de 
lyse timer. Øvrige brandmæssige forhold behandles gennem byggesagsbehandlin-
gen via Bygningsmyndigheden”. 
 
Aarhus Kommunes kommentar til Østjyllands Brandvæsens udtalelse: 
Virksomheden er orienteret om denne udtalelse. Der vil ikke blive fastsat krav herom i 
vilkår, idet dette ikke kan reguleres i henhold til miljøloven, men virksomheden har ta-
get høringssvaret til efterretning. 
 
Aarhus Vand er hørt angående grundvandsforhold og har følgende bemærkninger: 
”Da forurening fra beholderanlæggene potentielt kan forurene grundvandsressourcen 
i området, er det meget væsentligt, at designet af anlæggene sikrer, at der ikke kan 
ske udslip, ligesom det løbende kan kontrolleres at tætheden er intakt. Det er positivt, 
at disse forhold er tænkt ind i forslag til vilkår i ansøgningen for Miljøgodkendelse for 
anlægget. Aarhus Vand har i øvrigt ikke vurderet, hvorvidt aktiviteten udgør en risiko 
for grundvandsressourcen”. 
 
Mobilitet er hørt angående overkørsel til Randersvej og har følgende bemærkninger: 
”Der er jo en ganske betydelig transport i dag, men udvidelsen kommer kun til at be-
tyde en forøgelse af lastbilture på 500 pr. år. Det set ud af at der i dag er 12.000 ture 
pr. år. Det vurderes, at denne forøgelse ikke vil have nogen nævneværdig betydning. 
I forbindelse med sagen omkring biogasanlæg vil der ikke specifikt blive set på ve-
jens nuværende beskaffenhed. Vi er løbende opmærksomme på i hvilken stand ve-
jene er, og det er bragt videre, at der måske skal ses på, om der skal nyt slidlag på 
Bjeragervej.  
 
Projektet med biogasanlægget vurderes ikke umiddelbart at skulle bevirke et behov 
for at reducere den skiltede hastighed. Der vil imidlertid blive bestilt en trafik- og ha-
stighedsmåling på Bjergagervej, og i fald at denne giver anledning til, at hastigheden 
er for høj eller anden uhensigtsmæssigheder, vil eventuelle tiltag blive genovervejet. 
En sådan måling forventes først at kunne blive gennemført i efteråret.  
 
I forhold til etablering af helleanlæg på Randersvej vurderes det at et eventuelt behov 
for dette ikke udløses af projektet med biogasanlægget. Det vil blive set på behovet 
for sådanne foranstaltninger på dette sted, men det vurderes ikke at skulle have no-
gen indflydelse på biogasanlægget. ” 
 
AffaldVarme er hørt og har ingen bemærkninger 
 
Energistyrelsen er hørt og har meddelt telefonisk, at de ikke udtaler sig til sagen, men 
ønsker orientering om sagen. 
 
Vejdirektoratet er hørt og har udtalt nedenstående:  
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”Vejdirektoratet har modtaget ansøgning om udvidelse af biogasanlæg på matr.nr. 4b 
Spørring By, Spørring.  Ejendommen matr.nr. 4b Spørring By, Spørring grænser op til 
Nordjyske Motorvej (statsvej 70) fra km 188,845 til km 189,075 i vejens højre side. På 
ejendommen er der den 9. marts 2000 tinglyst en vejbyggelinje på 50 fra motorvejens 
midte (+ højde- og passagetillæg). Det fremgår af ansøgningen (”Nyt Bilag 2 Situati-
onsplan”), at de nye bygninger og tanke, der planlægges opført på ejendommen, vil 
blive placeres bagved eksisterende bygninger/tanke i forhold til motorvejen. 
På den baggrund har Vejdirektoratet ingen bemærkninger til den ønskede udvidelse 
af biogasanlægget”. 
 
Nabohøring. 
Aarhus Kommune har foretaget partshøring. Der er indkommet 1 høringssvar fra de 
partshørte i høringsperioden.  
 
”Forventes der ventilationsstøj fra nye bygninger, herunder også ny modtagehal? 
Beplantning øst for ny modtagehal samt ny skorsten. Kan denne øges i højden for 
bedre at skjule nye bygninger, især bygning 1? 
Forventes der øget lugtgene, og hvis ikke, hvordan sikres at dette undgåes? 
 
Til Aarhus Kommune: 
Vil man udbedre nuværende skader på Bjergagervej så det undgåes at nuværende 
huller og revner på kort sigt vil brede sig til større skader og derved ringe vejforhold. 
Ligeledes sikre at bevoksning på vejen reduceres og fuld bredde kan opnåes for den 
tunge trafik. 
 
Ligeledes opsættes max hastighed skilte for trafik kommende fra Biogassen til Ran-
dersvej, der køres indimellem stærkt. 
 
Vigtig !: 
Ved udkørsel fra Bjergagervej oplever vi dagligt at trafik fra Nord(Randers) overhaler 
trafik der svinger til venstre fra Randersvej og ind på Bjergagervej. Især når lastbiler 
svinger opstår der farlige situationer når vi fra Bjergagervej svinger ud på Randersvej 
mod syd(Aarhus). På trods af Svingbaner og fuldoptrukket på Randersvej overhales 
der henover dette. Det er meget ønskeligt at der ifm. udvidet trafik til Bjergagervej 
etableres Helle anlæg nord og syd for Bjergagervejs udmunding.  
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6. Klagevejledning 
 

6.1. Klage over afgørelsen 

Klage over afgørelse om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: 
 Ansøger 
 Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 Sundhedsstyrelsen 
 Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over 

den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 
 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller 

rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning 
om afgørelsen. 

 
Klage over afgørelse om ikke VVM-pligt  
Afgørelse om, at virksomheden kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af miljøvurde-
ring og tilladelse, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- og Føde-
vareklagenævnet af: 
 Enhver med retlig interesse i sagens udfald 
 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyt-

telse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen 

 Miljøministeren 
 
 
Hvordan klager man 
En klage over afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven eller planloven skal indgives 
gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Grøndalsvej 1C, 8260 
Viby J, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 
anført på side 2. 
 
Du logger på Klageportalen via www.nmkn.dk, borger.dk eller virk.dk, typisk ved 
hjælp af NEM-ID.  
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Teknik og Miljø i Klageportalen. Når 
du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.  
 
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 
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, E-mail: virksomhe-
der@mtm.aarhus.dk. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
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Du kan læse mere om klage- og gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk/klage 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en 
klage, med mindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at de vilkår 
der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen begrænsning for 
Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. 
 

 

6.2. Søgsmål 

 
En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 
 
Søgsmålsfristen er anført på side 2. 

 
 
 

6.3. Offentlighed  

 
Afgørelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato er an-
ført på side 2. 
 
Følgende er samtidig underrettet om afgørelsen:  
 

Navn E-mail adresse 

Bånlev Biogas A/S amj@baanlev.dk 

Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Friluftsrådet, kommunerepræsentant aarhus@friluftsrådet.dk 

Aarhus Vand A/S  arhusvand@aarhusvand.dk 

Favrskov kommune favrskov@favrskov.dk 

Miljøstyrelsen mst@mst 

Energistyrelsen st@ens.dk 

Vejdirektoratet vd@vd.dk 
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Mobilitet byudviklingogmobilitet@aarhus.dk 

AffaldVarme affaldvarme@aarhus.dk 

Østjyllands Brandvæsen brandvaesen@ostbv.dk 

      Bo Mikkelsen Bjergager2@hotmail.com 
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7. Bilag 

7.1. Liste over sagens akter 

7.1.1. Dokumenter i sagen, liste over sagens akter findes i e-Doc nr. 17/019160 

Miljøteknisk beskrivelse forefindes i sagen under e-Doc nr. 17/019160-23 
 

7.2. Kort og oplysninger om kommuneplanrammerne 

7.2.1.  

 

 
 

 

Rammeområde 360019TA, Biogasanlæg. Lokalplanområde nr. 489. 
Teknisk anlæg i landzone. 
Områdets anvendelse er fastlagt til tekniske anlæg. Anlægget skal fastholdes i land-
zone.  
I rammeområdet kan kun tillades virksomheder indenfor virksomhedsklasserne 6-7 
Virksomheden er beliggende i et OSD område. 
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8. Lovgrundlag mm. 
Miljøbeskyttelsesloven: 

 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 af lov om miljø-
beskyttelse med senere ændringer.   

 
Planloven: 

 Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse af lov nr. 50 af 19. januar 2018 om 
planlægning med senere ændringer. 

 
VVM-bekendtgørelsen: 

 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1470 af 12. december 2017 om 
samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og 
konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM). 

 
Miljøvurderingsloven: 

 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljø-
vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

 
Naturbeskyttelsesloven: 

 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 af lov om natur-
beskyttelse.  
 
Godkendelsesbekendtgørelsen: 

 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om 
godkendelse af listevirksomhed. 
 
Standardvilkårsbekendtgørelsen: 

 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse 1474 af 12. december 2017 om stan-
dardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. 
 
Risikobekendtgørelsen: 

 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol 
med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 

 
Godkendelsesvejledningen: 

 Miljøstyrelsens webbaserede vejledning om godkendelse af listevirksomheder, 
2. revision af 22. december 2016 med senere ændringer. 

 
Støjvejledninger: 

 Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
 Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
 Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra 

virksomheder. 
 
Luftvejledningen: 

 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virk-
somheder. 
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B-værdier: 
 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002 om B-værdier, inkl. supplementer til vejled-

ningen. 

 
Lugtvejledningen: 

 Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomhe-
der. 
 
Slambekendtgørelsen: 

 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 843 af 23. juni 2017 om anven-
delse af affald til jordbrugsformål. 

  
Spildevandsbekendtgørelsen: 

 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016 om spilde-
vandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 
 
Spildevandsvejledningen: 

 Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1999, vejledning til bekendtgørelse om spilde-
vandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. 

 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006, tilslutning af industrispildevand til offentlige 
spildevandsanlæg. 
 
Affaldsbekendtgørelsen: 

 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om 
affald med senere ændringer. 
 
Olietankbekendtgørelsen: 

 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om 
indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 
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