
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilladelse til udsprøjtning af vand uden jordbrugsmæssig værdi fra varmepro-
duktionen hos virksomhed beliggende Hedelundvej 15, 8762 Flemming, matr. 
nr. 13A m.fl. Hvirring By, Hvirring.  

Med henvisning til ansøgning indsendt d. 6. september 2022 om tilladelse til udsprøjtning 
af kondensat fra Biomassekedel - vand uden jordbrugsmæssigværdi, meddeles hermed 
tilladelse med baggrund i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 § 44 
om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.  
 

Hedensted Kommune giver tilladelse til at; 
 

1. Udsprøjte forrenset kondensat fra Biomassekedel.  
2. Forøge den samlede udsprøjtning til 50.000 m3 pr år.  

 
Denne tilladelse er således et tillæg til tilladelse dateret 25. november 2021 som bevarer 
sin gyldighed.  
 
Tilladelsen gælder for følgende matrikler nr.:  

 2q Kodallund, Hvirring 
 Del af 22f Hvirring By, Hvirring 
 13a Hvirring By, Hvirring 
 21a Honum By, Hvirring 

 

Baggrund for ansøgningen  
Virksomheden ønsker at udnytte overskudvarme fra deres røggas i en varmepumpe. Ved 
denne proces sker der en kondensering af røggassens vandindhold. Det er dette vand der 
ansøges om at udsprøjte på egen landbrugsjord.  
Røggassen bliver renset i et elektrofilter. Derved bliver langt størstedelen af tungmetal-
lerne fanget i flyveasken, som bortkøres til deponi. Derefter ledes røgen til vasketårnet, 
hvorved fugten i røggassen kondenseres og varmen fra vasketårnet kan opsamles med 
varmepumpe. 
Kondensatet ledes til et bundfældningsbassin, hvortil der tilsættes flokkuleringsmidler, 
hvorefter vandet ledes i over et båndfilter. 
Der er et lignende flisfyr i Hasle med sammen teknik og det er data og erfaringstal fra 
dette anlæg, der ligger til grund for denne tilladelse.  
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Vurderinger i forbindelse med sagsbehandlingen 
Indholdet i kondensatet og blandingsvandet overholder husdyrgødningsbekendtgørelsens 
definition for restvand (en tørstofprocent under 12% og et kvælstofindhold under 0,3 kg 
N/ton). Restvand må efter denne bekendtgørelse udbringes året rundt på landbrugsarea-
ler med en afgrøde med kvælstofnorm eller retningsgivende fosfor- og kaliumnorm og 
må ikke udbringes på vandmættet, oversvømmet, frossen eller snedækket jord, hvor der 
er fare for afstrømning til vandmiljø eller giver anledning til unødige gener. 
 
Der er et areal på ca. 47 ha til rådighed for udsprøjtning af spildevandet.  
 
Det vurderes, at der kan udbringes op til 3.000 m3 spildevand pr hektar uden at ske van-
dansamling eller overflademæssig afstrømning.  Dette areal er således rigeligt stort til 
den ansøgte maksimale årsmængde på op til 50.000 m3 hvoraf de 12.800 m3/år udgøres 
af kondensatvand fra fliskedlen. 
 
Der etableres en lagerlagune på 10.000 m3. En lagerkapacitet på denne størrelse vurde-
rer kommunen at være tilstrækkelig. 
 
Følgende overvejelser ligger til grund for vurderingen af tilladelsen: 
 
1) forurening af grundvand, 
2) forurening af overfladevand, overfladeafstrømning og gener for omboende 
3) sundhedsfare for mennesker eller dyr 
 
Tilladelsen er ikke i konflikt med områdets vandforsynings-, kommune- og spildevands-
planlægning.  
 
Det vurderes, at det ikke vil være miljømæssigt eller samfundsøkonomisk fornuftigt at 
etablere en ledning til brug for at pumpe spildevandet til et renseanlæg.   
 

Forurening af grundvand  
Der udsprøjtes vand med potentielt forhøjede indhold af tungmetallerne bly, cadmium, 
kviksølv og zink i forhold til grundvandskvalitetskriteriet. Arealerne som anvendes til ud-
bringning af restvand tilføres i forvejen husdyrgødning og handelsgødning. Indholdet af 
tungmetaller i spildevandet er væsentligt lavere end i husdyrgødning og handelsgødning. 
Tungmetaller bindes stærkt til jordpartiklerne, og kan betragtes som havende en ringe 
mobilitet og sammenholdt med de hydrogeologiske forhold i området vurderes indholdet 
af tungmetaller ikke at udgøre en risiko over for det primære grundvandsmagasin. Dertil 
kommer at de akkumulerede udledte mængder af tungmetaller jf. beregningerne, vil 
overholde gældende maksgrænsen for udledning jf. slambekendtgørelsen og vejledning 
om gødskning- og harmoniregler. På baggrund heraf vurderes udsprøjtningen af spilde-
vand ikke at udgøre en risiko for grundvand. 
 

Overfladevand, overfladeafstrømning og gener for omboende 
Der ændres ikke på udsprøjtningsmetode og dermed sikres det i henhold til den eksiste-
rende tilladelse fortsat at der ikke sker overflademæssig afstrømning, og at der derved 
ikke vil opstå væsentlige gener for de omboende.  
Afstanden til hav, vandløb, sø og dræn er ligeledes uændret og derved fortsat større end 
25 m. Der vurderes derfor fortsat at være en minimal risiko for udledning af spildevand 
til vandmiljøet. 
 

Sundhedsfare for mennesker og dyr 
Der er ikke tale om humant belastet spildevand.  
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Med udgangspunkt i de forventede koncentrationer i spildevandet sammenholdt med 
kvalitetskrav for grundvand, drikkevand samt maksgrænsen for udledning jf. slambe-
kendtgørelsen vurderes udsprøjtningen ikke at udgøre sundhedsfare for mennesker og 
dyr.  
 

Vilkår  
 

 Kommunen kan på forlangende kræve udtaget prøver af kondensatet og analyse-

ret for relevante stoffer.  

 Der skal føres relevant egenkontrol med elektrofiltret og båndfiltret. 

 Det skal meddeles kommunen dato for opstart af anlægget.  

 Kontrolprogrammet skal sendes til kommunen forud for anlæggets ibrugtagning.  

 Egenkontrollen skal indføres i en kontroljournal, der skal kunne fremvises på for-

langende.  

 En ændring af egenkontrollen skal meddeles kommunen.  

 Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra dato. 
 

Offentliggørelse  
Afgørelsen offentliggøres på Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk 
under offentliggørelser den 4. oktober 2022. 

 

Klagevejledning 
Klagevejledning er vedlagt som bilag 1. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen på 
hjemmesiden. 
 

 
Med venlig hilsen 
 
Anders Reuss 
Ingeniør 
 
  

http://www.hedensted.dk/
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Bilag 1 

Klagevejledning 
 
Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af  
 

 Ansøgeren 
 Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Nord 
 Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen  
 Klageberettigede foreninger og organisationer. 

 
Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger 
efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Heden-
sted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har god-
kendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. 
 
Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal 
anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller 
direkte på http://www.naevneneshus.dk 
 
Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klagepor-
talen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside. På http://www.naevneneshus.dk kan klager finde information om, hvordan 
man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt 
telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for 
virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyr-
ordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.  

Gebyret tilbagebetales, hvis  
 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af 
frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myn-
dighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodnin-
gen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-
ning kan imødekommes. 
 
Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge– og 
anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyn-
dighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96. 

http://www.hedensted.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/

