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Læsevejledning 
Miljøgodkendelsen er opbygget i to dele. 

Første del indeholder vilkår, samt de oplysninger om retsbeskyttelse m.m. 

Anden del indeholder den miljøtekniske redegørelse, der beskriver det grundlag, hvorpå godkendelsen 
er givet. Der redegøres for virksomhedens indretning og drift, og for den miljøbelastning virksomheden 
giver anledning til. Det er også i dette afsnit, at begrundelsen for de fastsatte vilkår fremgår. 

 

Resumé 
Ecodrying A/S har på vegne af Strandgården V/Rikke Amann den 16. februar 2021, søgt om 
miljøgodkendelse til etablering af et bioraffineringsanlæg. Aktiviteten er omfattet af liste virksomhed 
K206 jævnfør godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomheden er en hestepension, og anlægget skal 
bruges til varmeproduktion ved bioraffinering og afbrænding af hestemøg. 
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Indledning 

Ecodrying A/S har på vegne af Strandgården V/Rikke Amann ansøgt om miljøgodkendelse til etablering 
af et bioraffineringsanlæg til at omdanne hestegødning til energi og biobrændsel på Nøragersmindevej 
95, 2791 Dragør. Strandgården er en landbrugsejendom med hestepension, hvor der i dag er plads til 
ca. 100 heste. 

I bioraffineringsanlægget vil hestegødningen først blive blandet til en ensartet masse, hvorefter den vil 
blive opvarmet og tørret. Den tørrede biomasse vil blive anvendt som brændsel i en biomassekedel, 
som leverer varme til selve tørreprocessen samt til opvarmning af virksomhedens bygninger. 
Overskydende tørret biomasse vil blive presset til brændselsbriketter til senere afbrænding. 

Ved at nyttiggøre hestegødning til energi og biobrændsel sparer virksomheden tid og ressourcer på at 
oplagre og efterfølgende udsprede hestegødning på markerne. Samtidig opnås en miljøgevinst, da 
virksomheden fremover ikke behøver at få leveret fyringsolie til opvarmning af bygningerne. 

Bioraffineringsanlægget er omfattet af forordning om animalske biprodukter: Europa-parlamentets og 
Rådets Forordning (EF) nr. 1069 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelser af Forordning (EF) 
nr. 1774/2002 (Forordningen om animalske biprodukter). Ydermere er anlægget omfattet af 
Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25 februar 2011 om gennemførelse af Eurpa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske 
biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets 
direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved 
grænsen som omhandlet i samme direktiv. 

Anlægget er desuden omfattet af Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Bek nr. 1394 af 
21/06/2021 (Godkendelsesbekendtgørelsen), bilag 2, listepunkt K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt 
affald. 

I et hyrdebrev fra Miljøstyrelsen fra den 23. januar 2019, skriver de: 

Hvis anlægget, der forbrænder husdyrgødning, er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med et 
godkendelsespligtigt anlæg til tørring af husdyrgødning (K206), så er det samlede anlæg 
godkendelsespligtigt, jf. § 3, stk. 3, i godkendelsesbekendtgørelsen. I så fald skal der ikke stilles vilkår 
om de miljøforhold (luftemmisioner, temperaturkrav mv.), der reguleres via de direkte bindende krav i 
gennemførelsesforordningen. Men der kan stilles vilkår om andre miljøforhold, som f.eks. lugtgener, 
støj, skorstenshøjder (B-værdier og lugtgrænseværdier). 

Denne godkendelse supplerer dermed gennemførelsesforordningens krav. 

 

Miljøvurdering 
Anlægget er ydermere omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 11 b) Anlæg til bortskaffelse af 
affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1. Kommunen har derfor foretaget en 
miljøvurderingsscreening af det ansøgte projekt. Tårnby Kommune vurderer, at etablering af et 
bioraffineringsanlæg til behandling af hestegødning ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt eller være 
til gene for naboer. Derfor er projektet ikke miljøvurderingspligtigt. 

 

Brugerbetaling 
Anlægget er omfattet af Bekendtgørelse om brugerbetaling m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse 
og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1475 af 12/12/2017. Dette medfører, at 
virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen for forbrugt tid til udarbejdelse af 
miljøgodkendelse til anlægget. I 2021 udgør brugerbetalingen 433,13 kr. pr. time. 
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Afgørelse 
Tårnby Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til, at Strandgården v/Rikke Amann kan etablere 
et bioraffineringsanlæg på Nøragersminde 95, 2791 Dragør. Godkendelsen gives i henhold til § 33 i 
miljøbeskyttelsesloven og jævnfør godkendelsesbekendtgørelsen. Godkendelsen er gældende fra og 
med den dato, den er meddelt. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis ikke den er udnyttet senest 2 år fra 
den er meddelt. 

Vilkårene meddeles på baggrund af oplysninger fra Ecodrying A/S og kommunens miljøtekniske 
vurdering. 

Afgørelsen omfatter miljømæssige forhold som defineret i kapitel 5 i miljøbeskyttelseslovens og 
godkendelsesbekendtgørelsen. 

Vilkårene for miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 91 i 
miljøbeskyttelsesloven. Se afsnit om klagevejledning (s. 15). 

Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår: 

 

Vilkår 

Indretning og drift 

1. Anlægget må kun tilføres hestemøg fra egen bedrift. 
 

2. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i 
tilfredsstillende tilstand. 
 

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver hvordan man skal forholde sig i 
tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af 
personalet. 
 

4. Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes, og 
straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes. Hvis den 
manglende overholdelse af godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers 
sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet negativt. Skal driften af anlægget 
indstilles, indtil vilkårene igen overholdes. 
 

Vibrationer, støj og lavfrekvent støj 
 

5. Virksomhedens vibrationsbidrag i bygninger uden for virksomhedens eget areal må ikke 
overstige følgende værdier: 

Tabel 1 Bidraget måles som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau i dB re. 10-6 m/s2 med 
integrationstid på 2. sek. Vibrationsbidraget måles i det mest belastede punkt i bygningen. Grænseværdierne 
anses for overholdt, hvis bidraget i terræn eller bygningsfundament er 15 dB lavere end tabellens værdier. 

 

 

6. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier: 

Områder Kl. 7-18 dB Kl. 18-7 dB 
Boliger, institutioner 75 75 
Boliger i blandet bolig- og erhvervsområde 80 75 
Kontorer, undervisningslokaler 80 80 
Erhvervsbebyggelse 85 85 
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Tabel 2 støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, korrigeret støjniveau i dB(A). 
Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. 

Område Mandag-fredag 
Kl. 7-18 (8 
timer) 
Lørdag 
Kl. 7-14 (7 
timer) 
dB(A) 

Alle dage 
Kl.18-22 (1 time) 
Lørdag 
Kl. 14-18 (4 
timer) 
Søn- og helligdag 
Kl. 7-18 (8 timer) 
dB(A) 

Alle dage 
Kl. 22-7 
(1/2 
time) 
dB(A) 
 

Alle dage 
Kl. 22-07 
Maksimal 
værdi  
dB(A) 

Ved boliger i landzone og ved boliger i 
erhvervsområde 

55 45 40 55 

Ved boliger i åben og lav boligbebyggelse 45 40 35 55 
 

7. Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs i bygninger uden for eget 
areal må ikke overskride følgende værdier: 
 

Tabel 3 Grænseværdierne er angivet i dB. Støjgrænserne gælder for det ækvivalente, konstante niveau over et 
måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. 

Anvendelse A-vægtet 
Lydtryksniveau 
(10-160 Hz), dB 

G-vægtet 
Infralydniveau dB 

Aften/nat: Kl. 18-7 20 85 
 
 

Beboelsesrum, 
Herunder 
Børneinstitutioner og 
lignende Dag: Kl. 7-18 25 85 
Kontorer, undervisningslokaler og lignende 
støjfølsomme rum 

30 85 

Øvrige rum i virksomheder 35 90 
 

8. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende, dog højst én gang årligt, 
dokumentere, at krav til støj i vilkår 9 er overholdt, når virksomheden er i fuld normal drift. 
Dokumentation skal ske i form af målinger og/eller beregninger. Målingerne eller beregningerne 
skal foretages af et firma eller person, der er akkrediteret og certificeret til at udføre miljømåling 
er af ekstern støj. 
 

Luftforurening 

 
9. Anlæggets samlede bidrag til luftforurening i omgivelserne må ikke overskride følgende må ikke 

overstige følgende B-værdier: 

Tabel 4 Immissionen regnes som timemiddelværdi og må ikke overskrides mere end 1 % af tiden.B-værdien for 
støv gælder kun for partikler mindre 10 µm. NOx regnet vægtmæssigt som NO2, se også luftvejledningen, afsnit 
3.2-5.2. 

Stof B-værdi 
(immissionsgrænse) 
mg/m3 

NOx (nitrogenoxider) 0,125* 
SO2

 0,25 
Partikler (støv9 0,08 

 



8 

10. Virksomheden må ikke give anledning til lugt, støv eller fluegener uden for virksomhedens 
område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. 
Virksomhedens bidrag til lugtstofkoncentrationen må ikke overstige følgende lugtgenekriterier: 

Tabel 5 *Cg betegner det maksimale lugtimmissionskoncentrationsbidrag, der ikke må overskrides. Immissionen 
skal midles over 1 minut. 

Område Lugtgenekriterie, Cg* 
LE/m3 

Erhvervsområdet, bolig i landzone 10 
Boligområder 5 

 

11. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, 
at der ikke opstår støvgener uden for virksomheden. 
 

12. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens 
vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at der etableres afskærmning eller 
befugtning af håndteringsaktiviteterne. 

 

Biomasse 
 

13. Virksomheden må kun anvende hestemøg fra egen drift. Hestemøg, bioaske og briketter skal 
håndteres og opbevares så det ikke forårsager gener uden for virksomheden. 

 
Affald 
 

14. Spild af olie skal straks opsamles. Alt opsamlet spild af olie, inkl. opsugningsmateriale, skal 
opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes 
opsugningsmateriale på virksomheden. 
 

15. Spild af biomasse på anlægget skal straks opsamles 
 

16. Beholdere til farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad beholderne indeholder. 

 
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 
 

17. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning 
eller lignende og beskyttet mod vejrlig på tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet 
således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, 
grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største 
beholder, der opbevares. 
 

18. Tætte belægninger, gruber og bassiner samt opsamlingskar skal være i god 
vedligeholdelsesstand. Virksomheden skal løbende foretage visuel kontrol for utætheder, 
revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger herunder gruber, bassiner og 
opsamlingskar. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt efter, at de er konstateret. 
 

19. Kondensat fra tørreanlægget skal opsamles, opbevares og håndteres i overensstemmelse med 
reglerne for restvand i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det forudsættes, at kvælstofindholdet i 
kondensatet er på 0,3 kg N pr. ton eller derunder. 
 

20. Vand fra rengøring af bioraffineringsanlægget skal opsamles og håndteres i overensstemmelse 
med reglerne for restvand i husdyrgødningsbekendtgørelsen. 
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21. Tilsynsmyndigheden kan til en hver tid forlange en kontrolanalyse af restvandet, hvis det 
vurderes nødvendigt. 
 

22. Anlægs- og kondensatcontainerne skal årligt besigtiges for lækage. Dette skal indføres i 
driftsjournalen.  
 

Driftsjournal 
 

23. Der skal føres driftsjournal md angivelse af: 
i) Olieforbrug. 
ii) Årlige mængder af hestemøg og kondensat. 
iii) Service og justeringer på anlægget. 
iv) Antal driftstimer pr. år. 
v) Årligt eftersyn af anlægs- og kondensatcontainerne, dato, navn på den som har besigtiget 

og eventuelle observationer noteres. 

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på 
virksomheden i mindst 5 år. 
 

Andre miljøregler 
I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. 
Eksempelvis: 

Kommunens regulativ for farligt affald, herunder krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres, 
bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinjerne beskrevet i det gældende regulativ. 

Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering samt pligten til at 
benytte en affaldstransportør, der er registreret hos kommunen. 

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af 
uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen 
herom. 

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord. LBK nr. 282 af 27/03/2017. 
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Miljøteknisk Redegørelse 

Ansøger 

Navn:  Ecodrying A/S v./Gitte Rosenkilde 
Adresse:  Søbækvej 2 
Postnummer:  8740 Brædstrup 
CVR. nummer: 37 12 35 95 
Telefonnummer: 21 60 00 30 
 
Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer, CVR- og P-nummer. 

Navn:  Strandgården  
Adresse:  Nøragersmindevej 95 
Postnummer:  2791 Dragør 
Matrikelnummer: 2c 
CVR. nummer: 38107097 
P-nummer:  1021849657 

Virksomhedens kontaktperson 

Navn:  Rikke Amann 
Adresse.  Nøragersmindevej 95, 2791 Dragør 
Telefonnummer: 26 15 80 08 

Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelseslovens §§ 34 og 40a 
Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 4 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen 
af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelse og daglige 
ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af lovens § 40a, 
der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og 
fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. 
Det er i lovens § 40 b stk. 1 anført, at Miljøministeren opretter et miljøansvarlighedsregister over de 
personer og selskaber m.v., der er omfattet af § 40a. 

 

Lovgrundlag 

Anlægget er omfattet af listepunkt K206 på bilag 2 i bekendtgørelsen om godkendelse af 
listevirksomhed. K206 omhandler ”Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald”. Der er standardvilkår for 
K206, men de omfatter ikke denne type anlæg. 
Anlægget er også omfattet af punktet 11 b på bilag 2 til miljøvurderingsloven og er derfor blevet 
screenet i henhold til miljøvurderingsloven. 

Gennemførelsesforordningen (Kommissionens Forordning (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om 
gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om 
sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, 
og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er 
fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv) gælder også for anlægget. 

Tårnby Kommune er godkendende og tilsynsførende myndighed. Miljøgodkendelsen meddeles i 
henhold til kapitel 5, § 33 i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen. 

Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling. Dette medfører, at virksomheden skal 
betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. I 2021 udgør 
brugerbetaling 433,41 kr. pr. time. Taksten reguleres årligt. 

 

Sagsakter 

Ecodrying A/S indsendte, på vegne af Rikke Amann, den 16. februar 2021 en godkendelsesansøgning 
via BoM med følgende materiale: 
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 Ansøgning 
 Konfliktrapport 
 Fuldmagtserklæring 
 Tegning over anlægsopbygning 
 Tegning med placering 
 Tegninger over virksomhedens indretning 
 Tegninger over affaldsanlæggets indretning 
 Anlæggets indretning 
 Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast 
 Procesbeskrivelse 

 

 

Retsbeskyttelse 

Godkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år 
fra endelig afgørelse. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen 
tage de enkelte vilkår op til revurdering. 

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere. 

 

Beliggenhed 

Anlægget etableres i kommuneplanområde 2.F05 (udflugtsområde), 1.B02 (åben-lav boligbebyggelse) 
og 2.L01, der er udlagt til landzoneområde jævnfør Tårnby Kommunes kommuneplan af 2014-2026.  
 
Virksomheden er placeret i det åbne land, derfor meddeles der landzonetilladelse i en særskilt 
afgørelse.  

Nærmeste bolig, Kongelundsvej nr. 535, ligger godt 100 meter fra anlægget på hjørnet af 
Kongelundsvej / Nøragersmindevej ved siden af Strandgården.  

 

Drikkevandsindvinding 

Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser. Nærmeste vandboring ligger på 
ejendommen DGUnr 208.443 godt 30 meter fra anlæggets placering. 

 

Produktion 

Proces 

Anlægget er et kombineret raffinerings, peletterings- af forbrændingsanlæg, som består af: 

 En lagerenhed (mixer) med kapacitet til 1,5-2 tons vådt hestemøg. Lagerenheden (mixer) er i al 
væsentlighed en skråtstillet fuldfoderblander. 

 En raffineringsenhed (raffineringsrøret), som opvarmes med hedtolie. Raffineringsenheden 
(raffineringsrøret) opererer med en driftstemperatur på 190-200 grader. 

 En 120 KW biomassekedel (fab. REKA), som opvarmer hedolien i raffineringsenheden 
(raffineringsrøret) og boligarealet. 

 En briketpresser (fab. WEIMA) som presser overskydende tørt biobrændsel til biobrændsel 
briketter. 

Bioraffineringsanlægget drives fuldautomatisk vil PLC styring (Siemens) ved komponentfejl stopper det 
samlede bioraffineringsanlæg, og der gives alarm til driftslederens mobiltelefon. 

Kapaciteten er ca. 2-3 tons vådt hestemøg pr. dag. Ved fuld drift produceres ca. 375 tons tørret 
biobrændsel (svarende og til 1 tons/dag) og ca. 180 m3 kondensat pr. år. 
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Procestrin: 

 Hestegødning påfyldes mixer, hvor den mixes i 10 minutter. 
 Herfra føres massen over i raffineringsrøret hvor den raffineres over 1-2 timer ved 190ºC. Som 

sidste del af denne proces skilles tørstoffet fra dampen. 
 Dampen suges ud i kondensatoren. 
 Tørstoffet føres til buffertank 
 Herfra går det enten til kedel eller briketpresser. 
 Asken fra kedlen føres automatisk ud i en lukket container. 

Biomasser 

Strandgården vil benytte deres eget hestegødning, som brændsel i Ecodrying bioraffineringsanlægget. 
Dette betyder, at der ikke vil være en hestemødding på ejendommen, da man tager hestegødning 
direkte fra stalden, og op i mixeren på bioraffineringsanlægget. Dette vil foregå 1 gang pr. døgn. 

Der er kapacitet til at raffinere 2-3 tons hestegødning pr. døgn, der efterfølgende afbrændes eller 
peletteres. Kapaciteten er meget afhængigt af fugtindholdet i hestegødningen. Det tørre biobrændsel 
udgør ca. 1-2 tons tørret biobrændsel. Tørreenhedens egen kedel har en indfyret effekt på 120 KW, og 
vil kunne afbrænde ca. 650 kg tørret biobrændsel pr. døgn ved max last. 

Overskydende biobrændsel oplagres og anvendes om sommeren, hvor mange af hestene går på fold, 
og derfor ikke producere lige så meget gødning, som når de er på stald.  

 

Ikke-teknisk resume 

Anlægget udnytter hestegødning, som biobrændsel via et bioraffineringsanlæg. Hestegødning fyldes på 
i anlæggets/containerens ene ende og væsken kondenseres fra. Biomassen fyres så enten af i kedlen i 
den anden ende a f containeren eller omdannes til briketter, hvis man ikke selv kan aftage hele 
produktionen. De producerede briketter kan så sælges videre og der vil forventeligt komme en transport 
hver anden måned for at afhente dem. Anlægget vil blive påfyldt med en minilæsser dagligt. 

 

Bygninger og indretning 

Bioraffineringsanlægget, kommer som en samlet unit i en 45 fods container. Containerens dimensioner 
fremgår af bilag 1. Der monteres skorsten på containeren og den samlede højde vil være 8 meter over 
terræn. Der etableres også en 3 meter lang liggende tank til kondensat på 3.000 liter med en højde på 
1 m og en bredde på 1 m. Tanken placeres i umiddelbar nærhed af anlægget. Anlæggets placering 
fremgår af bilag 2. 

På anlægget produceres der varme på anlæggets kedel. Varmen udnyttes på så vidt muligt på egen 
matrikel. En eventuel merproduktion omdannes til briketter, der sælges videre. 
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Miljøteknisk vurdering  

Afsnittet beskriver anlæggets kilder, der giver anledning til forurening af omgivelserne, samt 
forureningsbegrænsende foranstaltninger, der vil blive udført på anlægget. 

 
Vibrationer, støj og lavfrekvent støj 

Det oplyses i ansøgningen, at anlægget ikke giver anledning til støj og, at det kan være i drift døgnet 
rundt alle ugens dage. Der fastsættes vilkår for lavfrekvent støj og for virksomhedens vibrationsbidrag i 
overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997 ”Lavfrekvent støj, 
infralyd og vibrationer i eksternt miljø”, jævnfør henholdsvis tabel 3.3 og 4.3 i nævnte orientering. 

I forbindelse med den daglige drift vil der være transportstøj, når gødningen flyttes fra stalde til 
bioraffineringsanlægget. Derfor forventes der ikke øget transportstøj i forbindelse med udmugning. 

Det forventes at virksomhedens samlede støjbidrag fra transport vil falde, da der fremover ikke skal 
afhentes gødning fra møddingspladsen og leveres fyringsolie til virksomhedens fyringsanlæg.  

Tårnby Kommune har stillet vilkår om støj samt krav om dokumentation for overholdelse af 
støjgrænserne (vilkår 7-10). Nærmeste bolig er Kongelundsvej 535 i en afstand af cirka 100 meter. 
Nærmeste boligområde med åben lav bebyggelse ligger ca. 130 meter væk. Støjgrænserne ved 
naboejendommene er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra 
virksomheder (4/1984). 

Tårnby Kommune vurderer, at etableringen og driften af bioraffineringsanlægget ikke vil medføre en 
væsentlig ændring i virksomhedens samlede støjemission. Det vurderes, at virksomheden vil kunne 
overholde støjgrænseværdierne mod de nærmeste boliger, hvorfor der ikke stilles vilkår om 
støjdæmpende foranstaltninger i miljøgodkendelsen. 

 

Luftforurening 

Ifølge virksomheden forekommer der ikke lugt fra anlægget eller håndtering af hestemøget. Da der på 
anlægget er monteret kondensator for at mindske lugt og aerosol. For en sikkerheds skyld stilles der et 
lugtvilkår for anlægget og dets drift. Der er fastsat en grænseværdi (Cg) på 10 LE (lugtenheder) pr. m3 
uden for eget areal ved bolig i landzone og i erhvervsområder, samt en værdi på 5 LE (lugtenheder) 
pr.m3 i boligområder. Cg – regnet som 1 minuts midlingstid – betegner det lugtemisionsbidrag, der ikke 
må overskrides. 

Grænseværdien er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens lugtvejledning og er til for at sikre 
omboende mod væsentlige lugtgener. 

Gødningen homogeniseres i en åben mixer, hvilket kan medføre diffus støv- og lugtemission i 
containeren, hvor anlægget er opstillet. Tørreprocessen foregår i et lukket system uden afkast til 
omgivelserne. Det er oplyst i ansøgningen, at der for at fjerne støv er monteret scrubber på anlægget. 
Ydermere oplyses det i ansøgningen, at der monteres kondensator på anlægget for at mindske udslip 
af lugt og aerosoler.  

For at forebygge gener fra luftemissioner til naboejendommene er der sat vilkår om anlæggets samlede 
maksimale emissionsbidrag for NOx, SO2 og partikler samt lugt. Derudover stilles der vilkår om, at 
virksomheden ved forlangende skal redegøre for om B-værdierne er overholdt.  

Bioraffineringsanlægget er placeret i en lukket container, og der er etableret renseforanstaltningen 
inden der udledes procesluft. Derfor vurderer Tårnby Kommune, at anlægget ikke vil give anledning til 
væsentlige lugt- og støvgener ved naboejendommene. 
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Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 
Der er stillet vilkår om håndtering og opbevaring af farligt affald (vilkår 14 og 15). For at forebygge 
forurening af jord, grundvand og overfladevand. Selve anlægget placeres inden for i lukkede 
containerbygninger. Der er sat vilkår om, at containerbygninger skal inspiceres årligt, samt at container 
til kondensat inspiceres årligt for at forhindre lækage til omgivelserne. (vilkår 22 og 23). 
 
 

Affald 
Der er stillet vilkår om håndtering, opbevaring og bortskaffelse af farligt affald. Bortskaffelse af farligt 
affald og øvrigt affald reguleres af kommunens til enhver tid gældende affaldsregulativer og 
affaldsbekendtgørelsen. 

 
Spildevand 
Under tørringsprocessen i raffineringsrøret udskilles vanddampen fra biomassen. Dampen kondenseres 
i kondensatoren, hvorved der genvindes energi, som bruges til opvarmning af bygninger. Der 
produceres ca. ½ m3 kondensat pr. dag, hvilket svarer til ca. 180 m3 pr. år. Det er oplyst i ansøgningen, 
at kondensatet indeholder 3,7 mg total kvælstof pr. liter samt 0,38 mg total fosfor pr. liter. Omregnet 
svarer kvælstofindholdet til 3,7 gram TN/ton kondensat. Kondensatet kan derfor reguleres som restvand 
i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen, eftersom kvælstofindholdet er på 0,3 kg N pr. ton eller 
derunder, samt det er et produkt fra forarbejdningsanlæg med en tørstofprocent under 12. 

Det er oplyst, at kondensatet opsamles i lukkede beholdere og udspredes på egne marker med 
sprinkler. Der er desuden oplyst, at der ikke forekommer andet spildevand fra anlægget end 
kondensatet. 

Tårnby Kommune har fastsat vilkår om, at kondensatet skal opsamles og håndteres i 
overensstemmelse med reglerne for restvand i husdyrgødningsbekendtgørelsen (vilkår 20). Ligeledes 
er der stillet vilkår om, at vand fra rengøring af anlægget også skal håndteres som restvand i henhold til 
husdyrgødningsbekendtgørelsen (vilkår 21). 

Tårnby Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke vil ske en væsentlig øget 
påvirkning af miljøet ved fremstilling, opbevaring og håndtering af kondensatet fra 
bioraffineringsanlægget. 

 
Driftsforstyrrelser og uheld 
Det er oplyst i ansøgningen, at anlægget automatisk lukker ned, hvis der sker overskridelse af 
emissionskravene fra forordningen. Tårnby Kommune vurderer, at dette er tilstrækkeligt til at forhindre 
utilsigtet påvirkning af omgivelserne.  

Driftsforstyrrelser og/eller uheld, hvor der er fare for mennesker, miljø, brand eller eksplosion skal 
øjeblikkeligt anmeldes til alarmcentralen 112 og efterfølgende til Tårnby Kommune, Plan, Byg & Miljø. 
Mindre uheld og spild, hvor der ikke umiddelbart er fare for mennesker, miljø, brand og eksplosion, skal 
anmeldes til Plan, Byg og Miljø. 
 
 
Egenkontrol 

Der er sat vilkår om, at virksomheden skal føre driftsjournal, for at tilsynsmyndigheden får indblik i 
anlæggets drift og produktion (Vilkår 23). 

 
Konklusion 
På ovennævnte grundlag og med de fastsatte vilkår, vurderes det miljømæssigt forsvarligt at 
miljøgodkende og give tilladelse til etablering af et bioraffineringsanlæg på Strandgården. 
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Klagevejledning 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, enhver, 
der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, 
foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens §§ 98, 99 og 100. 
  
Ønsker du at klage over afgørelsen, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet via 
klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk. Her kan du også finde vejledning til, 
hvordan du klager.  
 
Klagefristen er fire uger fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være modtaget 
hos Miljø- og Fødevareklagenævnet senest ved klagefristens udløb den 23.11.2021.  
 
Strandgården vil blive underrettet af kommunen, hvis vi modtager klage fra anden side. En eventuel 
klage vil som udgangspunkt ikke have opsættende virkning med mindre klagenævnet bestemmer 
andet, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 96 stk. 1. 

 

Søgsmål og aktindsigt 
Tårnby Kommunes afgørelse om godkendelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter 
offentliggørelsen af godkendelsen, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Reglerne om klage og 
søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. 

Tårnby Kommune gør opmærksom pa, at alle har mulighed for at få aktindsigt i sagen. 

 
Underretning om afgørelsen 
Tårnby Kommune har foruden virksomheden underrettet følgende organisationer og myndigheder. 

 Friluftsrådet 
 Danmarks Naturfredningsforening 
 Dof 
 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

Venlig hilsen 

 

Anni Kær Pedersen 
Chef for Plan, Byg og Miljø  / Betina Grimm 
    Tekniskchef  

     
  



16 

Bilag 1 – Tegning af bioraffineringsanlæg 
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Bilag 2 – Placering af anlæg 

 


