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Vingsted, den 27. april 2020.

På vegne af Lystfiskeriforeningen for Liver Å og Danmarks Sportsfiskerforbund følger her
bemærkninger til høring/for-debat af en udvidelse af produktionen på BB Biogas ApS, Ålstrupvej 68, 9760 Vrå
Lystfiskeriforeningen for Liver Å og Danmarks Sportsfiskerforbund har modtaget link til høringsmaterialet og takker for muligheden for at afgive høringssvar.
Det fremgår af materialet:
• at BB Biogas nord for Smidstrup har søgt Hjørring Kommune om at udvide anlægget produktion fra 36.000 tons/år til fremtidigt 160.000 ton/år.
•

at BB Biogas har siden efteråret 2017 produceret biogas på biogasanlægget på Ålstrupvej
68 ved afgasning af op til 36.000 ton biomasse/år.

•

at der søges nu om at øge mængden af biomasse til i alt 160.000 tons/år. En stor del af den
flydende biomasse pumpes til og fra biogasanlægget.

•

at Biomassen vil bestå af 50 % flydende husdyrgødning og 50 % fast husdyrgødning og anden tør biomasse, herunder energiafgrøder og andre restprodukter.

•

at udvidelsen medfører ikke store ændringer på det eksisterende anlæg, da det har en kapacitet til at behandle mere biomasse end i dag.

Der opstilles desuden en liste ønskede udvidelser:
•
•
•
•

For at kunne håndtere overfladevandet forsvarligt og undgå forurening, ønskes der etableret et opsamlingsbassin lige vest for anlægget.
Nyt fyringsanlæg til opvarmning af biomassen.
Opførelse af to mindre tanke til ind- og udlevering af biomasse.
Et netværk af pumpeledninger, der forbinder biogasanlægget og omkringliggende husdyrbrug. Med pumpeledningerne kan gylle pumpes i begge retninger, så antallet af kørsler til
og fra anlægget kan reduceres.

Lystfiskeriforeningen for Liver Å og Danmarks Sportsfiskerforbund’s bemærkninger:
Vi vil anbefale Hjørring kommune at afvise udvidelsen af BB-Biogas. Dette bør ske indtil virksomheden har vist vilje og evner til at drive anlægget uden væsentlig på virkning af miljøet.
Dette begrundes i at det er svært at have tillid til at virksomheden kan opfylde krav om ikke at forurene overfladevandet, herunder specielt Liver Å efter hændelsen i 2018-19.
Den 30. marts 2019 blev der konstateret en massiv forurening af Liver Å, der har sit forløb umiddelbart ved BB-Biogas.
Forureningen havde stået på i en lang periode, da vandløbet var fyldt med lammehaler. Virksomheden har tilladelse til at udsprede overfladevand med ensilagesaft på et areal tæt ved anlægget.
Der var ikke foretaget det opstillede vilkår om tilsyn med dette, og vilkårene om at det skulle udspredes i den periode, hvor der var plantevækst på arealet, var ikke overholdt.
BB-Biogas vil nu anvende samme metode til at komme af med overskudsvand med ensilagesaft.
Der er dog visse forbedringer, men vi mener forsat ikke der i ansøgningen er taget de nødvendige
hensyn for at undgår en forurening af overfladevandet.
Fra ansøgningen:

Projektbeskrivelse til udarbejdelse af afgrænsningsnotat
Udvidelse af tonnagen, etablering af kedel samt håndtering af overfladevand hos
BB Biogas ApS, Ålstrupvej 68, 9760 Vrå
Fremgår følgende:
Vand
Etableringen af et opsamlingsbassin vil resultere i en forsvarlig håndtering af overfladevand på anlægget. Der vil ved denne etablering være mulighed for opbevaring af overfladevand i de måneder,
hvor ud sprinkling ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen ikke er tilladt. Det vil være muligt for anlægget at benytte opsamlet overfladevand i processen, og herved mindske forbruget af vand fra
vandværk.
Sidst men ikke mindst mener vi at der ikke er udvist rettidig omhu i driften af BB-Biogas, når der
kunne ske en så voldsom forurening, uden nogen opdagede det tidligere.
Vi har kritiseret Hjørring kommune over tilsynet med Kommunens biogasanlæg. Kommunen har
afvist denne kritisk med henvisning til Tilsynsbekendtgørelsens muligheder.
Vi har en forventning om at Hjørring kommune forsøger at påpege denne udfordring ved en henvendelse til Miljøministeriet/Miljøstyrelsen, så dette forhold kan blive rettet.
Vi ser at Kommunen har drøftet tilsyn med Kommunens biogasanlæg på et møde i UTM den 4.
marts 2020, under pkt. 2 Tilsyn med biogasanlæg i Hjørring Kommune
Af resuméet fremgår følgende:
Hjørring Kommune har en tilsynsforpligtelse i forhold til de 7 biogasanlæg, der er placeret i kommunen. Som udgangspunkt skal kommunen føre tilsyn hvert 3. år.
Der er dog mulighed for at føre hyppigere tilsyn, hvis kommunen vurderer det nødvendigt. Hidtil
har kommunen ført tilsyn mindst 1 gang årligt. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til,
hvordan der fremadrettet skal følges op på forureningsrisikoen fra biogasanlæggene.
Af ovenstående fremgår klart at Hjørring kommune har mulighed for at føre hyppige tilsyn, hvis
Kommunen vurdere det nødvendigt.

Nu har vi konstateret 2 massive forureninger på mindre end 1 år fra Biogasanlæg i Hjørring kommune. Som omtalt ovenfor af Liver Å i marts 2019 og 21. december 2019 var det Uggerby Å, der
blev ramt af en voldsom forurening fra Sindal Biogasanlæg.
Hvis dette ikke giver anledning til at Hjørring kommune vurderer, at der er behov for et øget tilsyn
med Kommunens mange biogasanlæg, har vi ikke fantasi til at forestille sig, hvornår der så skulle
være anledning til dette.
Forureningen af Liver Å skyldtes primært manglende tilsyn fra den driftsansvarlige/medarbejderne,
hvilket ejeren erkendt i dagspressen efter forureningen. Dette viser dårligt management, og derfor
anbefaler vi på baggrund af ovenstående at Hjørring kommune afviser udvidelser af biogasanlæg,
til de har vist at de kan drifte og herunder overholde de stillede vilkår i de meddelte miljøgodkendelser.
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