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Afgørelse om ikke VVM-pligt for oplagring, omlastning og udskibning af bioaske og
røggasaffald – Færgevejen 2A, 3390 Hundested
Agro Trade ApS ønsker at afskibe bioaske og røggasaffald fra kraftvarmeværker til Polen. Her
anvendes affaldet i gødningsproduktion på Agro Trades fabrik. På den måde vil det kunne
indgå i en livscyclus, hvor afgrøder (biomasse) anvendes i energiproduktion, og rester af
afbrænding af biomassen indgår i gødningsproduktion, som anvendes i produktion af ny
biomasse.
Se yderligere beskrivelse i VVM-screening og miljøgodkendelse.
Anlægget er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og
af konkrete projekter (VVM) [1]: Bilag 2: 11. Andre projekter, b) Anlæg til bortskaffelse af affald
(projekter, som ikke er omfattet af Bilag 1).
Halsnæs Kommune er myndighed for projektet jf. § 17 stk. 1. i miljøvurderingsloven og har
gennemført en screening af miljøkonsekvenserne ved projektet. Halsnæs Kommunes VVMscreening er vedlagt.
Afgørelse
Halsnæs Kommune meddeler hermed, at oplagring, omlastning og udskibning af bioaske og
røggasaffald ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven og er
baseret på vedhæftede VVM-screening.
Afgørelsen offentliggøres på hjemmesiden Digital MiljøAdministration, dma.mst.dk, den 21. juni
2019 samtidigt med offentliggørelse af miljøgodkendelse efter § 33 stk. 1 i
miljøbeskyttelsesloven [2].
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål,
jf. miljøvurderingslovens § 49.
Klageberettigede er miljø- og fødevareministeren, 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.
Eventuel klage skal sendes til Halsnæs Kommune via Klageportalen inden 4 uger, dvs. senest
den 19. juli 2019. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden.
Klagen skal fremsendes via Klageportalen, som der er et link til på www.naevneneshus.dk.,
hvor du også kan finde yderligere oplysninger om bl.a., hvad det koster i gebyr at klage.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Fritagelse for at bruge klageportalen kan
opnås ved at sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i
sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.
Sagen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene senest 6
måneder fra dags dato, dvs. senest den 21. december 2019.
Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger ændres. Kontakt
Halsnæs Kommune i tvivlstilfælde.
Eventuel udnyttelse af denne afgørelse, før klagefristens udløb, vil være på eget ansvar.
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