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Notat om VVM-reglerne vedr. udbringningsarealer for afgasset gylle fra Biogasanlæg. 
 
Dette notat er udarbejdet efter ønske fra Dansk Landbrug og indholdet vil indgå i den kommende 
VVM-vejledning og omhandler alene biogasanlæg baseret på afgasning af gylle fra husdyrbrug.  
 
Disse biogasanlæg er ”anlæg til bortskaffelse af affald” som er opført på VVM-bekendtgørelsens 
bilag 2 som punkt 12b. 
 
Etablering eller ændringer og udvidelser af biogasanlæg kan derfor være VVM-pligtige, hvis etable-
ringen, ændringen eller udvidelsen må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Den efterføl-
gende håndtering af afgasset gylle vil også skulle indgå i såvel afgørelsen om VVM-pligt og i tilfæl-
de af VVM-pligt i selve VVM-redegørelsen. 
 
Normalt vil kommunen, hvor biogasanlægget ønskes etableret eller allerede er etableret, være 
VVM-myndighed. Kun hvis anlægget giver anledning til udarbejdelse af kommuneplantillæg i mere 
end to kommuner, vil VVM-myndigheden overgå til miljøcentret. 
 
Biogasanlæg, der er baseret på afgasning af gylle, vil typisk tilbagelevere den afgassede gylle til 
det husdyrbrug, hvorfra biogasanlægget modtog gylle til afgasning. Der vil dog ofte også være et 
overskud af afgasset gylle, som skal afsættes til andre landbrugsbedrifter. Såfremt den afgassede 
gylle separeres og tørstoffraktionen afbrændes, vil behovet for afsætning til andre landbrugsbedrif-
ter reduceres markant og evt. helt forsvinde. 
 
Udspredningsarealerne vil ikke kunne give anledning til VVM-pligt, hvis udspredningsarealerne:  

- er godkendt til at modtage husdyrgødning i henhold til lov om miljøgodkendelse m.v. af hus-
dyrbrug, eller 

- er godkendt til at modtage husdyrgødning på grundlag af en VVM-vurdering – enten ved en 
VVM-tilladelse eller en miljøgodkendelse, eller 

- er screenet i henhold til VVM-reglerne til at kunne modtage husdyrgødning – dog forudsat at 
screeningsafgørelsen fortsat er gyldig – dvs. at det ligger indenfor rammerne af det sceene-
de projekt eller 

- er arealer som umiddelbart kan anvendes til udspredning af husdyrgødning i henhold til lov 
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug  

 
Grundlæggende gælder, at udskiftning af arealer mellem disse fire kategorier ikke kan være til  
skade for miljøet, og derfor ikke er omfattet af VVM-bekendtgørelsens regler – jf. VVM-bek. bilag 2, 
punkt 14.  
 
Det betyder også, at udskiftningen i henhold til VVM-reglerne vil kunne foretages umiddelbart uden 
først at skulle anmeldes til kommunen – jf. VVM-bek. § 2.  
 
Disse beskyttelsesniveauer bliver erstattet af de kommende vand- og Natura 2000-planer, når de 
foreligger og vil også skulle danne grundlag for afgørelsen om VVM-pligt i forbindelse med biogas-
anlæg.  


