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Afgørelse om ikke miljøvurderings-pligt ved etablering af 
bioraffinaderi på Strandgården Hestepension 

Ecodrying A/S har, på vegne af Strandgården Hestepension, ansøgt om 
miljøgodkendelse og miljøvurderingsscreening af et bioraffinaderi som etableres på 
Nøragersmindevej 95, 2791 Dragør. Anmeldelse om miljøvurderingsscreeningen er en 
del af ansøgningen om miljøgodkendelse. Bioraffinaderiet er omfattet af 
miljøvurderingslovens Bilag 2, pkt. 11b – Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, 
som ikke er omfattet af bilag 1). 
Anmeldelsen er indsendt via det digitale ansøgningssystem Byg og Miljø (BoM). 
Anlægget placeres i et område med skovbyggelinje.  
 
 
Miljøvurderings screeningsafgørelse 
På baggrund af miljøvurderingsscreeningen træffer Tårnby Kommune afgørelse om, at 
etablering af et bioraffinaderi på Strandgården, Nøragersmindevej 95, 2791 Dragør ikke 
vil påvirke miljøet væsentligt, og at projektet dermed ikke er miljøvurderingspligtigt. 
Afgørelsen træffes efter § 21 i miljøvurderingsloven.  
 
Afgørelsen vil blive offentliggjort den 26.10.2021 under ’Politik/Høringer-
offentliggørelser’ på kommunens hjemmeside: 
https//wwwtaarnby.dk/politik/hoeringer/igangvaerende-hoeringer. 
 
 
 
Baggrund 
Strandgården driver hestepension med tilhørende wellness behandlinger af heste. 
Virksomheden ønsker at etablere et bioraffineringsanlæg til raffinering af hestemøg 
med henblik på opvarmning og produktion af biobrændsel. Der er ansøgt om etablering 
af en kombineret raffinering og forbrændingsenhed, som består af en lagerenhed 
(mixer) med kapacitet til 2 – 3 tons vådt hestemøg. Lagerenheden (mixer) er en 
skråtstillet fuldfoderblander. En raffineringsenhed, har et rør, som opvarmes med Head 
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Oil. Raffineringsenheden opererer med en driftstemperatur på 190-200 grader celsius. 
En 120 kW biomassekedel (fab. Reka), som opvarmer Head olien i raffineringsenheden 
og boligarealet på Strandgården. Bioraffineringsanlægget drives fuldautomatisk via 
PLC styring (Siemens), der ved komponentfejl stopper. 
 
 
Begrundelse 
De vurderinger, som ligger til grund for kommunens afgørelse, er foretaget på baggrund 
af det anmeldte projekt og ved anvendelse af de kriterier, der fremgår af 
miljøvurderingsbekendtgørelsens bilag 3 og bilag 6. Ved afgørelsen om ikke 
miljøvurderingspligt har kommunen lagt vægt på, at projektet ikke vil berøre områder, 
der er sårbare i forhold til den forventede miljøpåvirkning. 
 
Strandgården ligger i et landzone område med skovbyggelinje, som er omfattet af 
lokalplan 62. Der er søgt om landzonetilladelse hos planmyndigheden. Der gives 
landzonetilladelse samtidigt med miljøgodkendelsen. Forbud mod at placere bygninger 
inden for skovbyggelinjer gælder ikke i dette tilfælde. Idet der gives landzonetilladelse 
efter planlovens § 35, stk. 1. jævnfør naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 2, pkt. 5. 
 
Bioraffineringsanlægget er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, 
listepunkt K206: Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, anlæg, der nyttiggør ikke-farligt 
affald. I dette tilfælde nyttiggøres hestemøg som en energikilde til opvarmning af 
virksomhedens stalde og tilhørende beboelsesejendom i stedet for oliefyring. 
 
I miljøgodkendelsen er der sat vilkår i forhold til støj, lugt, udledningskrav til 
bioraffineringsanlægget (b-værdier), samt for håndtering og opbevaring af farligt affald. 
Det vurderes, at virksomheden kan overholde vilkårene i miljøgodkendelsen, og derfor 
ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt. 
 
Anlægget ligger ca. 600 meter fra en mose omkranset med tilgroet krat (Kategori 3). 
Det vurderes at anlægsprojektet ikke vil påvirke mosen eller det omkringliggende 
skovkrat pga. afstanden. Projekt har ikke nogen indvirkning på andre naturtyper eller 
naturkategorier. 
 
Det nærmeste Natura 2000 område er Vestamager og havet syd for, Amager 
Vildtreservat, Kalvebod Kile, ligger ca. 800 m fra ejendommen. Tårnby Kommune 
vurderer, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, 
kan påvirke Natura 2000 områder væsentligt. Det er endvidere vurderet, at projektet 
ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområder for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV eller ødelægger 
plantearter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 
 
Høring 
Ifølge miljøvurderingsloven skal kommunens vurdering sendes i partshøring til berørte 
myndigheder. Natur- og planmyndighed har udtalt sig i forbindelse med behandlingen 
af ansøgningsmaterialet, der er derfor ikke foretaget yderligere høringer. 
 
Øvrige bemærkninger 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal 
udarbejdes en miljøkonsekvensrapport før projektet kan op startes. Gennemførelsen af 
projektet kan derfor forudsætte en tilladelse, godkendelse og/dispensation efter anden 
lovgivning. 



 

 
 
 
 
 
 

TEKNISK FORVALTNING 

3 

 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning. 
 
Lovgrundlag 
Miljøvurderingsloven: LBK nr. 973 af 25/06/2020, Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). 
Miljøbeskyttelsesloven: LBK nr. 1218 af 25/11/2019, Bekendtgørelse af lov om 
miljøbeskyttelse. 
Naturbeskyttelsesloven: LBK nr. 240 af 13/03/2019, Bekendtgørelse af lov om 
naturbeskyttelse. 
Planloven: LBK nr. 1157 af 01/07/2020, Bekendtgørelse af lov om planlægning. 
Godkendelsesbekendtgørelsen: Bek nr. 2255 af 29/12/2020, Bekendtgørelse om 
godkendelse af listevirksomheder. 
 
 
Klagevejledning 
Miljøvurderingsanmeldelsen er indsendt sammen med ansøgning om 
miljøgodkendelse, derfor skal eventuelle klager følge miljølovens klagevejledning (se 
side i godkendelsen). Den lovmæssige begrundelse beskrives nedenfor. 
Miljøvurderingslovens § 49, stk. 4 siger, at afgørelser i henhold til anden lovgivning, 
som i henhold til regler fastsat i medfør af § 15, stk. 4, erstatter afgørelse om tilladelse 
efter § 25, kan påklages efter reglerne i den lovgivning, som afgørelsen meddeles i 
henhold til. 
Ifølge § 15, stk. 4, kan en afgørelse og tilladelse efter § 25 helt eller delvis kan erstattes 
af en tilladelse, som udstedes i medfør af anden lov for projekter omfattet af stk. 1. 
 
Dette projekt er omfattet af miljøvurderingslovens § 15, stk. 1, pkt. 2, projekter omfattet 
af bilag 2, hvorom der er er truffet afgørelse efter § 21 om krav om miljøvurdering. 
 
 
Søgsmål  
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra 
den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort. 
 
 
Aktindsigt  
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i dokumenter i sagen.  

Venlig hilsen 

Betina Grimm 
Forvaltningschef 

  

 /  
  Anni Kær Pedersen 

Chef for Plan, Byg og Miljø 


