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Offentliggørelse af praksisændring

Afgasset biomasse til landbrugsjord
Herning Kommune orienterer hermed om praksisændring i forhold til regulering af afgasset biomasse til landbrugsjord.
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Fremtidig regulering
Det er efter forvaltningens vurdering både miljø- og ressourcemæssigt hensigtsmæssigt, hvis affaldsprodukter kan bidrage til biogasproduktion og ydermere have en jordforbedrende og gødskningsmæssig værdi. Det forudsætter
blot, at der med produktet ikke er risiko for skadelige virkninger på miljøet,
mennesker, planter og dyr.
Det præciseres i den forbindelse, at tilførsel af biomasse til husdyrgødningsbaserede biogasanlæg i Herning Kommune fremadrettet bliver reguleret efter
affald til jord-bekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det betyder, at kun affald, der er optaget på bilag 1 i affald til jord-bekendtgørelsen,
kan tilgå biogasanlæggene i kommunen.
Produkter, som ikke er husdyrgødning eller vegetabilsk biomasse, bliver fremover reguleret som affald. Der skal udarbejdes analyser, deklarationer m.v. for
det affald, der tilgår biogasanlæggene, i henhold til affald til jordbekendtgørelsen. Deklarationer skal udarbejdes af affaldsproducenten, og
bl.a. beskrive affaldets oprindelse, sammensætning og blandingsforhold, herunder indhold af kemikalier eller hjælpestoffer. Præcisering af hvilke oplysninger affaldsdeklarationer skal indeholde, for at Herning Kommune kan acceptere at affaldet kan modtages på biogasanlæg i kommunen, kan rekvireres ved
henvendelse. Hvis deklarationerne ikke er fyldestgørende, kan kommunen
nedlægge forbud mod tilførslen.
Affald til jord-bekendtgørelsens regler betyder derudover, at andelen af husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse skal udgøre minimum 75 % af
den afgassede biomasse målt på tørstofindholdet, hvis det skal udbringes som
husdyrgødning.
Den ændrede regulering er behandlet på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 25.
juni 2020.
Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 1001 af 27. juni 2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål. (Affald til jord-bekendtgørelsen)
Bekendtgørelse nr. 1176 af 23. juli 2020 om miljøregulering af dyrehold og om
opbevaring og anvendelse af gødning. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

