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DELAFGØRELSE
om opsættende virkning af klage over miljøgodkendelse af biogasanlæg på Kiddegård svej, Jelling
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet delafgørelse efter § 96 i miljøbeskyttelsesloven 1.
Natur- og Miljøklagenævnet har besluttet ikke at fravige lovens udgangspunkt om, at en klage over
Vejle Kommunes miljøgodkendelse af 25. august 2016 om miljøgodkendelse til et biogasanlæg på
Kiddegårdsvej, Jelling, ikke har opsættende virkning. Det betyder, at miljøgodkendelsen kan udny ttes, mens nævnet behandler spørgsmålet om afgørelsens indhold.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen
skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.
Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

1

Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse
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Lovbekendtgørelse nr. 1205 af 28. september 2016 om Natur- og Miljøklagenævnet

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet
Klagen handler om Vejle Kommunes miljøgodkendelse af 25. august 2016 af et nyt biogasanlæg på
Kiddegårdsvej, Jelling. Miljøgodkendelsen er givet til virksomheden H.H.R.M. Ejendomme ApS. Anlægget opføres i tilknytning til et eksisterende husdyrbrug.
Miljøgodkendelsen er påklaget af beboere i området. Klagerne har anmodet om, at Natur - og Miljøklagenævnet træffer afgørelse om, at klagen tillægges opsættende v irkning.
Klagerne har i forbindelse med klagen navnlig gjort følgende gældende:











Anlægget tænkes placeret direkte ved Kiddegårdsvej, som er en del af den kulturhistoriske
lokalitet Hærvejen. Hærvejen er omfattet af byggerestriktioner. Desuden er den nær liggende
landsby Mølvang en kulturlokalitet, hvor mulighederne for byggeri er begrænsede. Et bioga sanlæg af de planlagte dimensioner vil desuden skæmme landskabets arkitektoniske udtryk på
stor afstand.
Kommunen har ikke inddraget risikoen for smitte med MRSA stafylokokker i forbindelse med
behandlingen af sagen
Der vil kunne forekomme større lugtgener end det, der fremgår af beregningerne
Vejforholdene omkring det påtænkte anlæg er ikke egnede til den øgede belastning af tunge
transporter til og fra biogasanlægget og husdyrbruget på Kiddegård.
Biogasanlægget er placeret direkte på nitratfølsomt drikkevandsområde, som er omfattet af
særlige drikkevandsinteresser. Anlægget ligger desuden i nærheden af et naturfølsomt van dhul (sø) med afløb til Kiddebæk, som står i forbindelse med Skjern Å-systemet
Der er tidligere fundet rødlistede løgfrøer på lokaliteten, men det er ikke i forbindelse med
det konkrete projekt blevet undersøgt, om dette er stadig er tilfældet
Der vil evt. kunne forekomme gaseksplosioner
Det er ikke sikkert, at den projekterede jordvold er tilstrækkelig til at begrænse følgerne af et
udslip

Kommunen har den 4. maj 2016 også truffet afgørelse om, at biogasanlægget ikke er VVM -pligtigt.
Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Der henvises til NMK-34-00587.
Kommunen har endvidere den 25. august 2016 givet landzonetilladelse til biogasanlægget. Afgøre lsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Der henvises til NMK-31-02082.
Kommunen har endelig den 25. august 2016 truffet afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse af det
eksisterende husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 12, stk. 3. Afgørelsen er påklaget til Natur - og
Miljøklagenævnet. Der henvises til NMK-132-00831.

Sagens oplysninger
Kommunen har ved brev af 18. oktober 2016 bl.a. oplyst følgende:


Miljøbeskyttelsesloven regulerer ikke risikoen for spredning af MRSA stafylokokker i forbinde lse med miljøgodkendelse til biogasanlæg, og dette har derfor ikke været inddraget i forbi ndelse med sagsbehandlingen. Miljøgodkendelsen er sendt til embedslægen i Syddanmark.
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Biogasanlæg er ifølge ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017” ikke
karakteriseret som et særligt grundvandstruende anlæg
Vandhullet ligger sydvest for biogasanlægget og syd for Kiddebæk. Seneste undersøgelse i
2007 viste ikke fund af løgfrø eller andre fredede arter
Biogasanlæggets gasoplag er under grænserne i risikobekendtgørelsen. Biogasanlægget er
udstyret med forskellige trykventiler, gasfakkel samt et styrings- og overvågningssystem.
Kommunen vurderer, at dette er sikring mod, at der sker en gaseksplosion.

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse
Miljøbeskyttelseslovens almindelige princip for klagers opsættende virkning i relation til godkend elser
fremgår af lovens § 96:
§ 96. En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, medmindre
Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Ministeren kan fastsætte regler om, at visse godkendelser og
tilladelser ikke må udnyttes inden for klagefristen, og at en klage skal have opsættende virkning.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 indebærer ingen begrænsninger i Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at
ændre eller ophæve en påklaget tilladelse, godkendelse eller dispensation.

Efter miljøbeskyttelsesloven § 96 har en klage over en miljøgodkendelse ikke opsættende virkning,
medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Dette indebærer ingen begrænsninger i
nævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget miljøgodkendelse.
Der skal efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis foreligge særlige forhold for at nævnet på et
foreløbigt grundlag kan overveje at fravige lovens hovedregel om, at klage over en godkendelse ikke
har opsættende virkning. En sådan situation kan f.eks. foreligge, hvis det på forhånd må vurderes
som åbenbart, at en udnyttelse af godkendelsen i klageperioden vil kunne medføre meget væsentlige
miljøproblemer
Det bemærkes, at en afgørelse i klageinstansen af et spørgsmål som det her foreliggende efter sin
karakter må træffes hurtigst muligt, hvorfor Natur- og Miljøklagenævnet må basere sin vurdering på
de oplysninger i sagen, som er umiddelbart tilgængelige.
Miljøbeskyttelsesloven regulerer ikke kulturhistoriske forhold, byggerestriktioner, arkitektonisk udtryk
eller spørgsmålet om risiko for spredning af MRSA stafylokokker i forbindelse med miljøgodkendelse
af biogasanlæg. En manglende inddragelse af disse forhold i forbindelse med behandlingen af sagen
om miljøgodkendelsen kan således ikke begrunde en fravigelse fra lovens udgangspunkt om opsættende virkning, mens klagesagen behandles.
Natur- og Miljøklagenævnet finder endvidere ikke, at lugtgener eller øget trafikal belastning udgør
miljøproblemer af en sådan karakter, at det kan begrunde en fravigelse fra lovens udgangspunkt om
opsættende virkning.
Efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen finder Natur - og Miljøklagenævnet desuden ikke,
at placering i nitratfølsomt drikkevandsområde med særlige drikkevandsinteresser, manglende in d-
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hentning af nye oplysninger om rødlistet løgfrø samt risiko for udslip og eksplosioner kan antages at
medføre meget væsentlige miljøproblemer i klageperioden.
Natur- og Miljøklagenævnet har derfor besluttet ikke at fravige lovens udgangspunkt om, at en klag e
over Vejle Kommunes miljøgodkendelse af 25. august 2016 om miljøgodkendelse til et nyt biogasa nlæg på Kiddegårdsvej, Jelling, ikke har opsættende virkning. Det betyder, at miljøgodkendelsen kan
udnyttes, mens nævnet behandler spørgsmålet om afgørelsens i ndhold.
Det bemærkes afslutningsvis, at der ikke med denne delafgørelse er taget stilling til, om ovennævnte
klager over afgørelserne om ikke VVM-pligt, landzonetilladelse eller miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven har opsættende virkning.

Charles B.V. Conrad
Ankechef

/

Anja Bergman Thuesen
Specialkonsulent

Afgørelsen er sendt til:
Aage Brandt, 7300 Jelling, aabrandt@privat.dk
Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle, j.nr.: 09.02.11-P19-1-16, post@vejle.dk
H.H.R.M. Ejendomme Aps, Kiddegårdsvej 1, Kidde, 7300 Jelling, hmols@kiddegard.dk
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