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Afgørelse ikke VVM pligt for demonstrationsprojekt, Renseanlægget
Avedøre, matrikel nr.45, ejerlav Avedøre By, Avedøre
BIOFOS A/S har ansøgt om at gennemføre et demonstrationsprojekt med
etablering af en for-filtreringsanlæg, matrikel nr. 45, ejerlav Avedøre By,
Avedøre.
Projektet er ansøgt i henhold til §18, stk. 1 i Lovbekendtgørelse nr. 1225 af
den 25. oktober 2018, om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM). Projektet er omfattet af lovbekendtgørelsens bilag
2, punkt 13 b. Projektet vil ikke være i drift længere end 2 år.:
Bilag 2, punkt 13.
a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag,
som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan
have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse,
som ikke er omfattet af bilag 1).
b) Projekter i bilag 1, som udelukkende eller hovedsagelig tjener til udvikling
og afprøvning af nye metoder eller produkter, og som ikke anvendes mere
end 2 år.
Bilag 2 oplister projekter, der ikke i sig selv udløser en miljøvurderingsrapport
(VVM-pligt), men som skal screenes med henblik på at træffe afgørelse om,
hvorvidt projektet kan påvirke miljøet væsentligt og dermed en VVM-pligt
Afgørelse
Hvidovre Kommune har, på baggrund af fremsendt VVM
screeningsansøgningsskema, vurderet at projektet ikke er VVM pligtigt,
begrundet med, at projektet efter vurdering af kriterierne i
lovbekendtgørelsens bilag 6, ikke estimeres til at kunne påvirke miljøet
væsentligt, herunder medføre forurening, støjgener eller påvirke
landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at
projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Projektet kan efterfølgende
kræve andre tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning for at det kan
gennemføres.
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Beskrivelse af projektet
BIOFOS A/S vil etablere en bygning med et for-filteranlæg, på matriklen.
Bygningens areal er 720 m2 og et befæstet areal på 530 m2 inkl. nye
vejadgang. Projektet vil overholde den gældende lokalplan mht. rumfang og
bebygget areal. Der er ingen nedrivningsarbejder forbundet med projektet.
En delstrøm (25%, maksimalt 2000 m3/h) af det til renseanlægget ankomne
spildevand vil blive ledt igennem anlægget og tilføjet polymere. Dette vil øge
kvælstofhøsten fra den primær rensning i Avedøre Renseanlæg og øge
biogasproduktionen.
Der vil ikke forekomme grundvandssænkning i forbindelse med byggeriet.
Der udledes ikke til grundvand eller overfladevand fra projektet, ej heller vil
der forekomme luftemissioner som følge af dette.
Hvidovre Kommunes vurdering af projektets indvirkning på miljøet
Hvidovre Kommune vurderer, grundet ovenstående, at projektet ikke vil få
negativ indflydelse på det fredede område 128b Brøndbyvester, Brøndby
Strand (i 100 meters afstand) eller 45 Avedøre By, Avedøre By, Avedøre.
Der vurderes heller ikke at være negativ indflydelse på de tre beskyttede
naturtyper (mose, sø, strandenge) i en afstand på henholdsvis 440 m, 700 m,
330 m og 380 m.
Det nærmeste fuglebeskyttelsesområde og habitatområde er over 3 km
afstand. Det nærmeste Natura200-område er Vestamager og havet syd for.
Hvidovre Kommune vurderer, at projektet ikke vil have væsentlige skadelige
virkninger for miljøet. Og at dermed at projektet ikke er omfattet af VVM pligt.
Offentliggørelse
Hvidovre Kommunes screeningsafgørelse vil blive offentliggjort på
kommunens hjemmeside, jf.§ 33 i lovbekendtgørelsen om miljøvurdering.
Klagevejledning efter planloven
Klager over denne afgørelse, skal rettes til Planklagenævnet.
Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald og
landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige
brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som
dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer,
jf. § 50 i lovbekendtgørelsen om miljøvurdering.
Klage fristen er 4 uger efter afgørelsen er meddelt, klagen skal således
indgives senest den 25. juni 2019.
Der klages ved at fremsende klage via Klageportalen, som findes via
www.nmkn.dk , www.borger.dk eller www.virk.dk. Der logges på
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Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
Hvidovre Kommune via Klageportalen. Der skal betales et gebyr til
Planklagenævnet på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder.
Klageportalen sender automatisk klagen videre til Hvidovre Kommune. Hvis
Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre
til behandling i nævnet via Klageportalen. Klager får besked om
videresendelse.
Planklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes uden om Klageportalen,
medmindre klageren forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis
man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der indsendes en
begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune
videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt klageren kan fritages. Se betingelserne for at blive
fritaget på www.naevneneshus.dk.
Yderligere oplysninger
Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.
Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige
aftaler
Eventuel domstolsprøvelse
Hvis I vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse
af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt //
offentligt bekendtgjort. Fristen er således 26. november 2019.

Med venlig hilsen

Rikke Højmark Vienberg
Miljøsagsbehandler
Kopi sendt til:
•
•
•
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•
•
•

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk (Bo Skovmark)
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning, ØST:
trost@stps.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforening for Danmark,
gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet. fri@friluftsrådet.dk
ApS Brødrene Rasmussen-Fiskeri- og handel, cvr.: 88477510
Fiskerikontrollen Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsend.k
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