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MILJØGODKENDELSE AF SOLRØD BIOENERGI APS 

Solrød Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af Solrød Bioenergi ApS, Åmarken 6, 

4623 Lille Skensved, matr. nr. 13l, Jersie By Jersie. Afgørelsen meddeles i henhold til § 33 i Mil-

jøbeskyttelsesloven1.  

Nærværende miljøgodkendelse omhandler opførelse og drift af et biogasanlæg med forbe-

handling af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) samt gasopgraderingsanlæg og til-

slutning til det nationale naturgasnet. Opførelsen og drift af biogasanlægget er VVM-pligtigt, 

hvorfor der som grundlag for denne godkendelse, er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport 

for projektet, som har været i offentlig høring fra den 13. oktober 2020 til den 8. december 

2020. 

Biogasproduktionen baseres på en varieret biomassesammensætning af husdyrgødning, he-

stemøg/-strøelse, agroindustrielle restprodukter, bioaffald fra storkøkkener og fødevareindu-

stri samt KOD. 

Solrød Kommune har offentliggjort ansøgningsmaterialet, samt et udkast til miljøgodken-

delse på kommunens hjemmeside fra den 13. oktober 2020 til den 8. december 2020. 

Afgørelsen er offentliggjort på Solrød Kommunes hjemmeside www.solrod.dk fra den 3. fe-

bruar 2021 og til 3. marts 2021. 

Listepunkter og BAT-konklusioner 

Miljøgodkendelsen meddeles efter godkendelsesbekendtgørelsens2 listepunkt 5.3 b, i): 

Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor ka-

paciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af følgende aktiviteter finder 

sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand:  

i) Biologisk behandling  

Hvis den eneste affaldsbehandlingsaktivitet, der finder sted, er anaerob nedbrydning, er kapaci-

tetstærsklen for denne aktivitet 100 tons pr. dag.  

Der er ikke standardvilkår til listepunkt 5.3 b, i) 

Biogasanlæg på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen er omfattet af BAT-konklusioner for 

affaldsbehandlingsanlæg. BAT-konklusionerne blev offentliggjort d. 17. august 2018 og skal 

implementeres inden for 4 år.  

                                                           

1 BEK nr. 1218 af 25/11/2019, ”Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse” 
2 BEK nr. 1534 af 09/12/2019, ”Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed” 

http://www.solrod.dk/
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BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg ligger til grund for vilkår, stillet i denne miljø-

godkendelse. 

Der etableres endvidere et 2 MW stort naturgasfyret kedelanlæg til forsyning af biogasan-

lægget med procesvarme. Der er indsendt supplerende oplysninger i henhold til bekendtgø-

relse nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.  

Lugt, luftforurening og støj er vurderet som virksomhedens væsentligste forureningspara-

metre, men vurderingen er også, at de ansøgte anlægskomponenter vil kunne drives uden 

væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med de vilkår, der er 

fastsat i denne godkendelse.  

Overfladevand skal afledes via forsinkelsesbassin på Solrød Biogas, hvor der findes et eksiste-

rende bassin. Dette bassin udvides ifm. med nærværende projekt, hvorved den nødvendige 

merkapacitet til håndtering af regnvand tilvejebringes. Bassinet har en særskilt udledningstil-

ladelse, som opdateres ifm. førnævnte ændringer.  

Frist for udnyttelse af godkendelse 

Godkendelsen skal være udnyttet senest 2 år efter datoen, hvor denne er meddelt. Hvis ikke 

godkendelsen udnyttes, bortfalder den. 

 

Ændring og udvidelse 

Biogasanlægget må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder 

med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før 

udvidelsen eller ændringen er godkendt af Solrød Kommune.  

Tilsynsmyndighed 

Solrød Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.  

Offentliggørelse og eventuel klage 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Solrød Kommunes hjemmeside den 3. februar 2021, 

samt digitalt på Digital Miljøadministration (DMA – dma.mst.dk). Afgørelsen kan påklages til 

Miljø og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra denne dato dvs. senest den 3. marts 2021. 

Klagen skal være skriftlig og skal indsendes digitalt.  

En detaljeret klagevejledning er vedlagt i bilag 1. Det fremgår bl.a. af klagevejledningen, 

hvem der kan klage. Solrød Bioenergi ApS vil blive underrettet, såfremt der indløber klager. 

 

Med venlig hilsen 

Mikkel Glargaard  
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1. Generel information 

Solrød Bioenergi ApS har ansøgt Solrød Kommune om godkendelse til at opføre og drive et 

biogasanlæg, der tilsluttes Solrød Bioenergis eksisterende gasopgraderingsanlæg og reaktor-

tank. Biogasanlægget skal kunne forbehandle kildesorteret organisk dagrenovation (KOD), 

som i stigende grad bliver indsamlet i kommunerne. Biogasproduktionen baseres på en vari-

eret biomassesammensætning af husdyrgødning, hestemøg/-strøelse, agroindustrielle rest-

produkter, bioaffald fra storkøkkener og fødevareindustri samt KOD. 

Solrød Kommune har igangsat en planlægningsproces for ny lokalplan af Solrød Biogas A/S 

matrikel samt Solrød Bioenergi ApS matrikel. Arbejdet med ny lokalplan inden for kommune-

planramme 418: Biogasanlæg ved Jersie er igangsat som følge af Solrød Bioenergis projekt-

ansøgning modtaget i januar 2020. Lokalplan og Solrød Bioenergis konkrete projekt miljøvur-

deres iht. miljøvurderingsloven3. Vedtagelse af ny lokalplan og miljøvurdering er en forud-

sætning for meddelelse af nærværende miljøgodkendelse. 

1.1 Kort redegørelse af biogasanlægget og dets aktiviteter 

De eksisterende tekniske anlæg på Solrød Bioenergi er i drift og opgraderer biogas produce-

ret af Solrød Biogas A/S. De tekniske anlæg er 

 Gasopgraderingsanlæg 

 Kulfiltre 

 BMR-station 

 Gasfakkel 

 Biogasreaktor (R3) 

Opgraderingsanlægget er et selvstændigt anlæg, som er placeret på eget fundament. Opgra-

deringsanlægget separerer metanen fra biogassen. Metanen er den brændbare og værdi-

fulde del af biogassen, og denne afsættes til naturgasnettet som Bionaturgas. Den øvrige del 

af biogassen vil være carbondioxid (CO2) og denne udledes til det fri via opgraderingsanlæg-

gets afkast.  

Kulfilteret består af aktivt kul, som absorberer gassens indhold af svovl. Det aktive kul udskif-

tes, når det er mættet med svovl. Herved vil der ikke være svovlbrinte (H2S) i den strøm, som 

afledes via opgraderingsanlæggets afkast. Kulfilteret etableres for at sikre, at opgraderings-

anlæggets afkast ikke kan give anledning til forurening. Kulfilter er en omkostningstung men 

effektiv metode til rensning af svovl i gassen. 

BMR-station står for Biogas måle- og reguleringsstation. Denne drives og ejes af Evida, der 

modtager den opgraderede biogas fra Solrød Bioenergi. BMR-stationen er placeret på Solrød 

Bioenergis område i tilknytning til opgraderingsanlægget.  

                                                           

3 BEK nr. 973 af 25/06/2020, ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM)” 
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Gasfaklen er en afværgende foranstaltning som anvendes ved driftsforstyrrelser eller nødsitu-

ationer eller i tilfælde, hvor biogassen ikke kan afsættes til naturgasnettet. 

Biogasreaktoren (Reaktortank 3) er en ståltank med fast overdækning, hvor biomasse udråd-

nes til biogas. 

De nye anlægsdele, som opføres og idriftsættes, fremgår af situationsplanen på bilag 4. Der 

er tale om følgende tekniske anlæg: 

 Hal til modtagelse af biomasse samt forbehandling og separationsanlæg til KOD 

 Modtagetank til hestemøg og anden fast biomasse. 

 Tank til mellemlager af KOD 

 Industritanke 

 Reaktortank (R4) 

 Trin 2 reaktorer (R5 & R6) 

 Hygiejniseringsanlæg 

 Biofilter til luftbehandling inkl. teknikcontainer 

 Afkast til biofilter 

 Kedel 

 Udleveringstank 

 Lagertank med gaslager 

 Fakler 

Efter etablering af de nye tekniske anlæg vil der være tale om et komplet selvstændigt bio-

gasanlæg. Opgraderingsanlægget vil stadig aftage biogas fra Solrød biogas A/S, som renses 

og tilføres naturgasnettet sammen med Solrød Bioenergis egen produktion af bionaturgas.  

På biogasanlægget transporteres biomasse til anlægget med tankbiler eller lastbiler med luk-

ket container eller kasse. Bilerne vil benytte eksisterende adgangsvej til Åmarken. Internt på 

anlægget asfalteres adgangsvejen, som fremgår på situationsplanen i bilag 4.  Det er bereg-

net, at der ved fuld drift vil være behov for 57 biler pr. dag i gennemsnit på hverdage (250 

dage/år) til Solrød Bioenergi. Helligdage og vejrlig vurderes at kunne medføre variation på 25 

% ift. det gennemsnitlige antal biler pr. dag. Solrød Biogas A/S har ad samme tilkørsel en 

daglig trafik på gennemsnitligt 46 biler. 

Pumpbar biomasse aflæsses i modtagehal til modtagetank via studs. Fast biomasse aflæsses 

på gulv i aflæssehal og skubbes til modtagetanken eller aflæsses direkte i modtagetanken. 

Hallen opføres i flere afsnit og er lukket, udført med tæt belægning og tilkoblet luftbehand-

lingssystemet. 

I modtagehallen indrettes et modtageanlæg til KOD og tilsvarende biomasse. Biomassen af-

læsses på gulvet, hvorfra det læsses op i en modtagekasse. Modtagekassen indeholder en 

snegl, som udover at aflevere affaldet til den efterfølgende proces også har til formål at åbne 

affaldet, så det fylder mindre. Herefter blandes KOD med overskudsvæske, for at gøre det 
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pumpbart. En del af overskudsvæsken kan f.eks. bestå af overskydende vaskevand og over-

skydende procesvand. Der er indrettet et særskilt halafsnit til forbehandling af biomasse med 

separationsanlæg, hvor KOD’ens fraktion af uorganiske fysiske urenheder frasorteres, og her-

udover tilføjes overskudsvæske fra anlægget. De fysiske urenheder forventes at udgøre 10-20 

%, men afhænger af den forudgående sortering. De fysiske urenheder opbevares i indendørs 

opstillet overdækket container, hvorfra det forventeligt transporteres til et forbrændingsan-

læg. De fysiske urenheder vil hovedsageligt bestå af blødt plastik. Biopulpen pumpes til mod-

tagetanke. 

Den samlede biomasse blandes og behandles i et lukket system, hvor den udrådnes i anlæg-

gets re-aktortanke, og der produceres biogas. Den afgassede biomasse opbevares i lager-

tanke samt udleve-ringstanke, inden det afhentes. Den afgassede biomasse afhentes via 

studse, der er placeret ved gennemgående kørespor i modtagehallen. 

Biofilteret behandler fortrængningsluft fra haller og modtagetank. Den rensede luft udledes 

til det fri fra et afkast. Afkasthøjden er bestemt ud fra OML-beregninger, hvorved det er sik-

ret, at imissionsgrænseværdier kan overholdes.  

Procesvarme til anlægget leveres fra ny 2 MW naturgasfyret kedel. 

Der etableres en separat pumpelinje til KOD og økologisk biomasse, således at der kan leve-

res afgasset biomasse til økologiske landmænd. Den økologiske linje og den konventionelle 

linje vil udgøre separate biomasselinjer. 

 

  

 

 

Projektområdet omfatter dels det eksisterende Solrød Bioenergi med reaktortank og opgra-

deringsanlæg, og dels de nye anlægsdele beskrevet ovenfor. Miljøgodkendelsen omfatter 

alle Solrød Bioenergis aktiviteter på området. 

 

 



Side 8 af 35 

 

2. Vilkår 

Solrød Kommune vurderer nedenstående vilkår relevante for at sikre, at det ansøgte biogas-

anlæg ikke vil medføre forurening. Vilkårene er dels baseret på nabovirksomhedens (Solrød 

Biogas A/S) miljøgodkendelse4, dels på godkendelsesbekendtgørelsen § 21 og dels på BAT-

konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg.  

(S) = vilkår baseret på Solrød Biogas (tidligere standardvilkår)  

(BATxx) = BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg.  

(SK) = Supplerende vilkår, som Solrød Kommune finder relevante at fastsætte for virksomhe-

den. 

Generelt 

1. Virksomheden skal indføre og vedligeholde et miljøledelsessystem, som opfylder BAT 1 i 

BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg. Miljøledelsessystemet skal være indført se-

nest d. 17. august 2022. (SK)2.Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, når 

vilkår ikke overholdes, og straks træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at vilkårene 

igen overholdes. (S) 

 

2. Virksomheden skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes, og 

straks træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at vilkårene igen overholdes. (S) 

 

3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der 

giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkå-

rene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirk-

ningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (S) 

 

4. Evt. nye reaktortanke skal etableres i mørk farve. Det skal sikres, at reaktortanke fremstår 

neutralt og ensartet. (SK) 

5. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor 2 år fra godkendelsens med-

delelse. (S)  

 

                                                           

4 Solrød Biogas A/S miljøgodkendelse er meddelt i 2015 efter listepunkt J205 og efterfølgende tillæg 

er meddelt i 2015, 2018 og 2019 efter listepunkt 5.3 b, i. 
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6. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltnin-

ger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En rede-

gørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, 

før driften ophører. (S) 

Indretning og drift  

7.  Ved ændringer i driften som f.eks. biomassetyper eller -mængder, der væsentligt påvirker 

støj eller emissionsberegning (OML), skal der indsendes fornyet beregning der viser at vilkår 

herfor kan overholdes. (SK) 

 

8. Virksomheden må kun modtage biomasse fra køretøjer med tank, overdækket container 

eller kasse, eller via rørsystemer. Container eller kasse med ikke-lugtende biomasse kan luk-

kes med presenning. (SK) (S)  

 

9. Omlastning af pumpbar biomasse skal ske i et lukket system. (S) 

10. Lugtende fast biomasse og væskefraktion skal opbevares i tanke og beholdere, der er 

lukkede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltover-

dækning eller lignende. (S) (BAT14)  

 

11. Kildesorteret organisk dagrenovation skal behandles hurtigst muligt og senest en uge ef-

ter modtagelse på anlægget. (SK) 

 

12. Kildesorteret organisk dagrenovation skal kontrolleres visuelt ved modtagelsen og må 

kun tippes af i de dertil beregnede områder med tæt belægning. De frasorterede urenheder 

fra KOD skal opbevares i indendørs opstillet overdækket container og herfra transporteres til 

forbrændingsanlæg. (SK) 

  

13. I tanke og beholdere med pumpbar ikke-afgasset biomasse skal der ved aflæsning og 

opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en vedvarende indadgå-

ende luftstrøm i tanken eller beholderen med henblik på at forebygge emission af lugt til 

omgivelserne. (S) (BAT14) 

14. Aflæsning af ikke-pumpbar biomasse skal ske i modtagehal. Ved læsning til beholder el-

ler tank, skal denne være indrettet således, at der ikke sprøjter biomasse ud af denne, når der 

læsses biomasse i.  

Alle porte, døre og vinduer skal være lukkede, inden aflæsningen påbegyndes, og indtil af-

læsningen og lukning af beholdere og tanke til biomasse er afsluttet. Modtagehallen skal 

være ventileret med udsug, der indrettes og tilpasses aktiviteten i hallen, herunder især 

håndtering af fortrængt luft fra modtagetanke ved aflæsning af biomasse. Ventilationsanlæg-

get i modtagehallen skal forsynes med automatisk overvågning med alarm for driftsforstyr-

relser. 
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I tanke og beholdere til ikke-pumpbar biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af bio-

masse i den respektive tank eller beholder være en indadgående luftstrøm i tanken eller be-

holderen. Tanke og beholdere skal holdes lukkede, når der ikke sker aflæsning af biomasse. 

Rengøring af køretøjer skal ske indendørs med lukkede porte, døre og vinduer. Køretøjer skal 

forlade anlægget rengjorte for evt. spild. (S) (BAT14) 

15. Anlægget må ikke give anledning til lugt-, støv- eller fluegener uden for virksomhedens 

område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. (S) 

16. Anlægget skal være forsynet med luftrenseanlæg til reduktion af lugtemission, der er be-

regnet til den aktuelle luftkvalitet og med en kapacitet, der som minimum svarer til de maksi-

male luftmængder, som vil blive tilført renseanlæg.  

Følgende afsug skal føres til luftrenseanlægget: 

 Afsug fra tanke og beholdere med ikke-afgasset biomasse. 

 Afsug fra haller til modtagelse og/eller oplag af biomasse. 

 Afsug fra eventuelt opsamlet fortrængningsluft fra køretøjer. 

Luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer skal kontrolleres og vedligeholdes i 

overensstemmelse med leverandørens anvisninger. (S) (BAT14) 

17. Biofiltre skal være forsynet med fast overdækning og afkast. Filtrets fugtighed og sur-

hedsgrad skal kunne reguleres. Filtrene skal være indrettet således, at det er muligt at lukke 

dele af et filter af, når det er ude af funktion. Filtret skal drives efter leverandørens anvisnin-

ger med hensyn til opholdstid og forrensning. Biofiltret til lugtrensning skal være forsynet 

med forfilter til forrensning af de mest lugtbelastede lugtfraktioner. (S) 

Afkast fra opgraderingsanlægget skal være forsynet med kulfilter til fjernelse af H2S på gas-

strømmen fra biogasanlægget til opgraderingsanlægget. Filtrene skal dimensioneres efter le-

verandørens anvisninger og drives efter leverandørens anvisninger.  

18. Virksomheden skal fremsende rensemetoden for opgraderingsanlægget til Solrød Kom-

mune. Kulfilter skal etableres med redundans, hvormed kul i filterets ene del kan renses, 

mens kul udskiftes i den anden del.  (S) 

19. Anlægget skal være forsynet med gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrel-

ser og i nødsituationer. Fakler skal være forsynet med automatisk tændingsmekanisme og 

periodisk gentænding. Fakler skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres en effektiv 

forbrænding af overskydende gasser. (BAT16) 

Fakkelanlægget skal mindst kunne forbrænde den dimensionsgivende biogasproduktion op-

gjort pr. time. Fakler skal afskærmes, således at de ikke er direkte synlige fra Jersie Landsby. 

Gasfakler skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvis-

ninger. (S)  

20. Kontinuerlig monitering af mængden af gas, der sendes til afbrænding i fakkel. (BAT16) 
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21. Gaskondensatbrønde skal være lufttætte og forsynet med vandlås samt EXE-mærkede. 

(S) 

22. Modtagetanke skal være tilsluttet en overfyldningsalarm, som kan registreres derfra, hvor 

aflæsning af biomassen foregår. (S) (BAT19) 

23. Anlægget skal være forsynet med et alarmanlæg, som alarmerer personale uden for nor-

mal arbejdstid i tilfælde af unormale driftsforhold. (S) 

24. Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden og nærmeste omboende, inden der 

påbegyndes planlagte reparationer, tømning af tanke og beholdere for bundfald eller andre 

forhold, der kan medføre biogas- eller lugtudslip fra anlægget. (S) 

25. Ved utilsigtede biogas- eller lugtudslip skal tilsynsmyndigheden underrettes hurtigst mu-

ligt. (S) 

26. Spild af biomasse på anlægget skal straks opsamles. (S) 

27. Der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktioner, der beskriver: 

 hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og håndtering af 

biomasse, afgasset biomasse og biogas, således at væsentlige udslip af biomasse, af-

gasset biomasse og biogas forebygges 

 hvordan personalet skal forholde sig i tilfælde af væsentlige udslip af biomasse eller 

afgasset biomasse 

 hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af reaktortanke og rørfø-

ring, sådan at de til enhver tid er gastætte. 

 hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrenseanlæg samt 

ved driftsforstyrrelser, herunder i perioder hvor luftrenseanlæg ikke virker efter hen-

sigten. 

 hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af gasfakkel. 

 hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af CO2 renseanlæg (op-

graderingsanlæg). 

 hvilke procedurer, der gælder i forbindelse med opstart af biogasanlægget og tilhø-

rende renseforanstaltninger samt varighed heraf.  

 hvilke procedurer, der gælder i forbindelse med kontakt til tilsynsmyndigheden og 

naboer ved både utilsigtede, lugtafvigelser og planlagte aktiviteter, der erfaringsmæs-

sigt kan give anledning til lugt. 

 hvilke procedurer, der gælder for hurtigst mulig underretning af berørte naboer ved 

utilsigtede udslip af biogas eller lugt. 

 hvilke procedurer, der gælder for affaldskarakterisering og forhåndsgodkendelse 

(BAT2) 

 hvilke procedurer, der gælder for modtagelse af affald (BAT2) 

(S) (SK) BAT2) 
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Luftforurening 

28. Afkasthøjde fastsættes til følgende: 

 Kedel 15 m 

 Biofilter 25 m 

 Opgraderingsanlæg 14 m (S) 

29. H2S og NH3 skal moniteres i afkast mindst hver sjette måned. (BAT8). Virksomheden skal 

overholde en emissionsgrænseværdi for H2S på 1 mg/Normal m3 i afkast fra opgraderingsan-

læg. Virksomheden skal overholde en B-værdi for H2S på 0,001 mg/m3(S) 

30. Det beregnede lugtbidrag fra den samlede virksomheds faste lugtkilder må ved naboers 

udendørs opholdsområder ikke overstige 5 LE/m3. (S)  

31. Virksomheden skal overholde en B-værdi i luft- og lugtvejledningen. B-værdierne er præ-

senteret herunder i henhold til Miljøstyrelsens Vejledning om b-værdier fra 2016. 

 

Stofnavn Formel Immissionsgrænse-

værdi 

µg/Nm³ Kvælstofoxider NOx 125 

Carbonmonoxid CO 1.000 

Svolbrinte H2S 1,0 

Svovldioxid SO2 250 

Ammoniak NH3 300 

 

 

32. Der skal være etableret målested i afkast, hvor der er beregnet og fastsat vilkår om af-

kasthøjde for lugt og i afkast fra opgraderingsanlæg, med indretning og placering som anført 

i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på 

hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: 

www.ref-lab.dk).  

Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte immissionsgrænsevær-

dier kan dokumenteres overholdt. (S). Den enkeltparameter, der medfører flest lugtgener i 

forbindelse med produktion af biogas, er H2S. Virksomheden pålægges at etablere målesy-

stem med logger for H2S i afkast fra opgraderingsanlæg. Målefrekvensen fastlægges indled-

ningsvist til timeværdier. Virksomheden kan med baggrund i målehistorik ansøge Solrød 

Kommune om ændring af målefrekvens. (S) 

33. Det enkelte kedelanlæg skal overholde de emissionsgrænseværdier, der er anført i tabel 

1. (SK)  
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Brændsel  Samlet nominel 

indfyret effekt  

Emissionsgrænseværdier  

mg/normal m3 ved 3 % O2 tør røggas  

1 - < 5 MW  CO  NOx regnet som NO2  

Naturgas  125  100  

Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for naturgasfyret kedelanlæg5  

Støj og vibrationer 

34. Virksomhedens støjbelastning i omgivelser, målt som det ækvivalente, korrigerede støjni-

veau i dB(A) ved udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilslutning til beboelse på naboejen-

domme (almindelige havearealer, gårdspladser og lignende) må ikke overskride følgende 

grænseværdier: 

Periode  Tidsrum, kl.  Støjniveau dB(A)  

Mandag - fredag  07.00-18.00  50  

Mandag - fredag  18.00-22.00  45  

Nat  22.00-07.00  40  

Lørdag  07.00-14.00  50  

Lørdag  14.00-22.00  45  

Søn- og helligdage  07.00-22.00  45  

Støjniveauets maksimalværdi i perioden 22.00-07.00 må ikke overstige 55 dB(A)  

(SK) 

 

35. Transport til og fra biogasanlægget med køretøjer med en vægt større end 3500 kg må 

kun foregå i tidsrummet kl. 07.00 til 18.00 på hverdage og 07.00 til14.00 på lørdage. Kørsel 

udover de angivne tidspunkter kan kun ske efter forudgående anmeldelse til tilsynsmyndig-

heden. 

 

36. Virksomhedens drift må ikke give anledning til overskridelse af følgende vibrationsni-

veauer i omgivelserne, målt indendørs og angivet som det KB-vægtede accelerationsniveau i 

dB re. 10-6 m/s2. 

Lokaler  KB-vægtet accelerationsniveau  

 Boliger i boligområder (hele døgnet)  

 Boliger i blandet bolig/erhvervsområ-

der, kl. 18-7 

 Børneinstitutioner o.l.  

75 

 Boliger i blandet bolig/erhvervsområder, 

kl. 18-7  

 Kontorer, undervisningslokaler o.l.  

80 

                                                           

5 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1535#id1c4598c0-342a-4793-81ca-9bf1d00a9f15 
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 Virksomheder (bortset fra kontorer o.l.)  85 

(S) 

Affald  

37. Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med Solrød Kommunes affaldsregulativ for er-

hvervsaffald. (S) 

38. Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild af brænd-

stof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt 

affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (S) 

39. Opsamlingsområder som sumpe, spildbakker, opsamlingskar og lignende skal tømmes 

efter behov. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største 

opbevaringsenhed i området, hvor det er krævet. (S) 

40. Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, 

hvad beholderne indeholder. (S) 

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 

41. Beholdere og tanke til biomasse, væskefraktion og biofiltre skal være udført af bestan-

dige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne skal kunne mod-

stå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og over-

dækning. (S) Af- og pålæsning af biomasse fra beholdere eller tanke til køretøjer må kun 

finde sted på et dertil indrettet omlæsningsareal. Beholdere og tanke skal være i god vedlige-

holdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (S) 

42. Beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, skal stå på et tæt fundament med 

en rand der muliggør detektering af udslip. Beholdere skal være udført med niveauovervåg-

ning. Øvrige beholdere og tanke skal være forsynet med omfangsdræn med inspektions-

brønd, der muliggør prøvetagning. (SK) 

43. Omlæsningsarealer skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennem-

trængelige materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyld-

ning og tømning og fra den oplagrede biomasse. Arealerne skal indrettes således, at køretø-

jer, der leverer og afhenter biomasse, kan være på pladsen, at biomasse, der spildes i forbin-

delse med omlastning, holdes inden for pladsen, og at overfladevand fra pladsen ledes til en 

tæt opsamlingsbeholder. (S) (BAT19) 

44. Vask af biler skal ske indendørs på tæt belægning med afløb til egne tanke 

45. Tilsætnings- og hjælpestoffer samt farligt affald skal opbevares i egnede beholdere under 

tag og beskyttet mod vejrlig på en impermeabel oplagsplads. Oplagspladsen og eventuel til-

hørende sump eller tilsluttet opsamlingsbeholder skal være indrettet således, at spild kan 
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holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand og 

kloak, og skal kunne rumme indholdet af den største oplagrede opbevaringsenhed. (S) 

46. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyld-

ningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motor-

brændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning 

af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. 

Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt ud-

gør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (SK) 

 

47. Virksomheden skal etablere et tilbageholdelsessystem, f.eks. et voldsystem eller en la-

gune, således spild af biomasse kan tilbageholdes. Tilbageholdelsessystemet skal dimensio-

neres således, at selv totalt havari af den største tank på anlægget ikke vil resultere i overløb 

til recipient. (S) (BAT19) 

48. Arealer til oplag eller omlæsning af biomasse og til rengøring af materiel til transport af 

biomasse, sumpe og bassiner samt opsamlingsbeholdere skal være i god vedligeholdelses-

stand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret  

Egenkontrol 

49. Virksomheden skal årligt monitere forbrug af vand, energi og råmaterialer samt den år-

lige produktion af restprodukter. (BAT11)  

50. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere og tanke med biomasse 

og væskefraktion for vandets farve og lugt. Kontrollen skal udføres mindst 1 gang månedligt. 

Konstateres der misfarvning eller lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks 

underrettes. (S) 

51. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden tilse, at den faste overdækning på behol-

dere med biomasse og væskefraktion slutter tæt og er tilstrækkelig vedligeholdt. (S) 

52. Beholdere og tanke til oplagring af biomasse og væskefraktion skal mindst hvert tiende 

år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere be-

holdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om 

kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af 

kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for 

eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Såfremt kontrollen 

viser, at en beholder eller en tank ikke overholder krav til styrke og tæthed, jf. vilkår 41, eller, 

at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, behov for brug af speci-

alværktøj eller for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndig-

heden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger 

om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten.  
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Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende 

eftersyn. (S) 

53. Øvrige tanke (reaktortanke, hygiejniseringstanke m.v.) skal inspiceres indvendigt for utæt-

heder i forbindelse med driftsmæssig tømning, dog mindst hvert 10. år. En dateret beskri-

velse af inspektionen og konklusionen på denne skal opbevares på anlægget mindst indtil 

næste inspektion. (S) 

Endvidere skal disse tanke kontrolleres for styrke og tæthed, mindst hvert tyvende år af et 

uvildigt sagkyndigt firma. Rapporten fra kontrollen indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 

uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der 

er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan 

på baggrund af rapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. 

54. Der skal mindst hvert andet år foretages eftersyn af kedlen, sådan at det sikres at kedlen 

er af en sådan stand at driften af kedlen er optimal og sker en fuldstændig forbrænding. Til-

synet skal foretages af en sagkyndig. Resultatet af tilsynet skal indgå i virksomhedens drifts-

journal 

 

55. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage;  

 eftersyn af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer, jf. vilkår 16, og  

 funktionsafprøvning af gasfakkel, jf. vilkår 19.  

Virksomheden skal endvidere løbende og mindst 1 gang ugentlig kontrollere biofiltrets fug-

tighed og pH, jf. vilkår 17, samt temperatur. Utætheder og fejl skal udbedres så hurtigt som 

muligt, efter at de er konstateret. (S) 

56. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af arealer til oplagring 

eller omlæsning af biomasse samt til rengøring af materiel til transport af biomasse og ud-

bedre eventuelle skader. (S) 

57. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af 

overfyldningsalarmer på modtagetanke. (S) 

58. Senest 6 måneder efter et nyt biogasanlæg og en naturgasfyret kedel er taget i brug skal 

der ved præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger i hvert afkast med henblik på at doku-

mentere, at de dimensionsgivende emissioner, der har ligget til grund for beregningen af af-

kasthøjderne er overholdt. 

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normal drift), herun-

der ved pumpning og omrøring. Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er 

akkrediteret hertil af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller af et tilsvarende akkredi-

teringsorgan, der er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 

Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at 
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disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præ-

stationskontrol, dog normalt højest hvert 2. år. 

Prøvetagning og analyse skal ske efter metodeblad nr. MEL-13 og for H2S efter metodeblad 

nr. MEL 23 (Miljøstyrelsens anbefalede metode, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrel-

sens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk) eller efter in-

ternationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. (S) 

 

59. Tilsynsmyndigheden kan højst en gang årligt forlange at virksomheden skal dokumentere 

overholdelse af støjgrænseværdierne i vilkår 34. (S) 

Dokumentationsrapporten for støj skal udarbejdes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 

vejledninger nr. 5 6/1984. Måling af støj skal foretages efter disse retningslinjer eller som be-

stemt i Fællesnordiske Beregningsmetode for ekstern støj – publiceret i vejledning fra Miljø-

styrelsen nr. 5, 1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder. 

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold og af en måleinstitution som er 

godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre støjmålinger af typen ”miljømålinger – ekstern støj” 

eller af et af kommunen godkendt firma. (S) 

60. Såfremt tilsynsmyndigheden beslutter at virksomheden skal udføre målinger for vibratio-

ner, jævnfør vilkår 36 i miljøgodkendelsen, skal målingen foretages efter de retningslinjer, der 

er anført i Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9 1997 – Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i 

eksternt miljø. Tilsynsmyndigheden kan højst en gang årligt forlange at virksomheden skal 

dokumentere overholdelse af grænseværdierne for vibrationer. (S) 

Driftsjournal 

61. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: 

 Dagligt og årligt modtagne mængder og typer af biomasse, som behandles i biogas-

anlægget. 

 Dato for og resultat af kontrollen med inspektionsbrønde ved beholdere og tanke der 

er hævet over jordoverfladen jf. vilkår 53. 

 Dato for og resultat af kontrollen med den faste overdækning på beholdere med bio-

masse, jf. vilkår 51. 

 Dato for og resultat af kontrollen af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssyste-

mer samt eventuel. foretaget vedligeholdelse heraf, jf. vilkår 55. 

 Dato for og resultat af kontrol af biofiltrets fugtighed, pH, temperatur, jf. vilkår 55. 

 Dato for og resultat af eftersyn af gasfakkel, jf. vilkår 55. 

 Dato for og resultat af eftersyn af kedel jf. vilkår 54.  

 Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af alle 

tætte arealer og arealer til omlæsning af biomasse og rengøring af køretøjer, jf. vilkår 

56. 
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 Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer samt 

eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 57. 

 Uregelmæssigheder ved driften, herunder episoder med overfyldning eller overskum-

ning af tanke, med dårligt fungerende luftrenseanlæg samt med brug af gasfakkel. 

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for til-

synsmyndigheden. (S) 

Årsrapport  

62. Virksomheden skal en gang årligt, og senest tre måneder efter afslutning af virksomhe-

dens regnskabsår, indsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, der beskriver resultaterne 

af det foregående års egenkontrol. (SK) 

 

Ændringer på virksomheden  

63. Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gen-

nemførelsen. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændringer/udvidelse kan ske 

inden for rammerne af denne godkendelse. (SK) 

 

64. Reaktor 3 driftes jf. eksisterende miljøgodkendelse af 29. januar 2015 samt tillæg af 24. 

april 2018, indtil reaktor 3 tilsluttes Solrød Bioenergi. Når dette sker, skal reaktoren straks fra-

kobles biomassesystemet på Solrød Biogas, idet den herefter vil være omfattet af Solrød Bio-

energis miljøgodkendelse.  

 

65. Ændringer i virksomhedens ledelse skal anmeldes til kommunen. (SK) 

 

3. Vurdering af miljøforhold 

3.1 Basistilstandsrapport 

Solrød Bioenergi har i ansøgningsmaterialet oplyst hvilke hjælpestoffer som forventes at blive 

anvendt på biogasanlægget.  Produkterne er oplyst med type, maksimalt oplag og opbeva-

ringsform. 

Solrød Kommune træffer afgørelse om, at der ikke er behov for at udarbejde en basistil-

standsrapport. Afgørelsen træffes på baggrund af Solrød Bioenergis oplysninger om, hvilke 

typer og oplag af hjælpestoffer som forventes anvendt. Afgørelsen træffes i henhold til god-

kendelsesbekendtgørelsens § 14.  

3.2 Beliggenhed og planforhold 

Solrød Bioenergi er placeret inden for kommuneplanramme 418: Biogasanlæg ved Jersie. 

Kommuneplanområdet dækker både Solrød Biogas’ og Solrød Bioenergis matrikler, samt et 

område vest for matriklerne ved Åmarken 4.  
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På foranledning af Solrød Bioenergis projektansøgning har Solrød Kommune igangsat en lo-

kalplanproces for at sikre de fysiske rammer til biogasanlæg. Ved vedtagelse af den nye lo-

kalplan ophæves den eksisterende Lokalplan nr. 418.1: Biogasanlæg ved Åmarken. Lokalpla-

nen blev vedtaget i 2012 med vedtagelse af tillæg til lokalplanen i 2013. 

Ny udkast til lokalplanforslag sendes i 8-ugers offentlig høring samtidig med miljøgodken-

delsen før byrådet træffer afgørelse om vedtagelse. 

Anlæggets placering er bestemt med udgangspunkt i følgende kriterier: 

- Eksisterende kommuneplanramme udlagt til biogasanlæg 

- God forbindelse til overordnet vejnet 

Indpasning i landskabet er vurderet i miljøkonsekvensrapporten for projektet samt miljørap-

port til lokalplan.  

Til- og frakørsel til anlægget vil foregå ad samme tilkørsel som det eksisterende Solrød Bio-

gas A/S.   

3.3 Miljøvurderingsloven 

Solrød Bioenergi er omfattet af miljøvurderingslovens6  bilag 1 pkt. 10.  

Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som defi-

neret i bilag I til direktiv 2008/98/EF afsnit D9) med en kapacitet på over 100 tons/dag. 

 

På den baggrund er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet.   

 

En § 25-tilladelse (VVM-tilladelse) jf. Miljøvurderingsbekendtgørelsen kan, jf. § 9 stk 2 i Sam-

ordningsbekendtgørelsens (nr 913 af 31. august 2019) helt eller delvist erstattes af nærvæ-

rende miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33. 

3.4 Habitatbekendtgørelsen 

Jævnfør Habitatbekendtgørelsen7 må der ikke meddeles godkendelse efter miljøbeskyttelses-

lovens § 33, før der er foretaget en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse 

med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det fremgår 

af bekendtgørelsens § 6 -7. Af § 10 fremgår endvidere, at der ikke må meddeles godkendelse 

til projekter, der kan skade de beskyttede arter på Habitatdirektivets bilag IV. 

                                                           

6 BEK nr 973 af 25/06/2020, ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM)” 
7 BEK nr. 1595 af 06/12/2018, ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelses-

områder samt beskyttelse af visse arter” 
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I miljøkonsekvensrapporten vurderes på projektets indvirkning på miljøet, herunder Natura-

2000 områder og beskyttede arter på bilag IV. Den største risiko afstedkommes af biogasan-

læggets atmosfæriske udledning af kvælstof, som kortlægges ved OML-beregninger.  

Nærmeste Natura 2000-område er EF habitatområde 130 Ølsemagle Strand og Staunings Ø, 

beliggende ca. 1,8 km mod øst. Ca. 6 km mod syd ligger Natura 2000-område 148, Køge Å 

og ca. 4,5 km mod nord ligger Natura 2000-område nr. 150, Gammel Havdrup Mose.  

Den store afstand til område nr. 148 og nr. 150 medfører, at Solrød Bioenergi ikke vil være 

risiko for, at disse skades af biogasanlæggets atmosfæriske udledning af kvælstof.   

I område nr. 130 er der kortlagt naturtyper med tålegrænser > 10 kg N/ha/år. Den eksiste-

rende baggrundsbelastning af kvælstof er i 2018 opgjort til 8,9 kg/N/ha8. I miljøkonsekvens-

rapporten konkluderes, at der ikke kan forventes væsentlig indvirkning på område 130, idet 

kvælstofudledningen er mindre end 1 % af tålegrænsen, hvilket anses for et nul-bidrag.  

I miljøkonsekvensrapporten for Solrød Bioenergi konkluderes det, at biogasanlægget ikke vil 

have betydning for den økologiske funktionalitet for bilag IV-arter i Jersie Mose, der ligger 

umiddelbart øst for anlægget. Den fysiske etablering af anlægget sker indenfor matriklen, 

hvorfor det vurderes at relevante yngle- eller rasteområder ikke vil ændre karakter på bag-

grund af anlægget. 

Samlet set vurderes det, at biogasanlægget ikke vil give anledning til negativ påvirkning af 

Natura 2000-områder eller beskyttede arter på Habitatdirektivets bilag IV. Der skal derfor 

ikke foretages nærmere konsekvensvurdering af påvirkninger af omgivende Natura 2000-

områder og øvrige omkringliggende naturområder.  

3.5 Risiko 

Ved godkendelse af en bilag 1 virksomhed efter godkendelsesbekendtgørelsen skal det vur-

deres, om virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen. 9  

Risikobekendtgørelsen omhandler virksomheder, der oplagrer eller hvor der kan forefindes 

f.eks. letantændelige stoffer. Biogasanlæg er omfattet af risikobekendtgørelsen, hvis oplaget 

af biogas er større end tærskelværdien i bekendtgørelsens bilag 1.  

Solrød Bioenergi er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, da oplaget af biogas er mindre 

end tærskelværdien i bekendtgørelsens bilag 1. 

                                                           

8 Ellermann, T., Bossi, R., Nygaard, J., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Geels, C., Nielsen, I. E., & Poulsen, M. 

B., 2019: Atmosfærisk deposition 2018. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 

84s. – Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 351. 

http://dce2.au.dk/pub/SR351.pdf 
9 BEK nr. 372 af 25/04/2016, ”Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer” (Risikobe-

kendtgørelsen) 
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3.6 Fastsættelse af vilkår 

Solrød Kommune har fastsat vilkår for biogasanlægget i nærværende miljøgodkendelse. 

Vilkårene er baseret på BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg, godkendelsesbe-

kendtgørelsens § 21 samt erfaringer fra Solrød Biogas A/S, der er nabovirksomhed til Solrød 

Bioenergi.  

3.6.1 Generelt 

De generelle vilkår fastsættes for at sikre, virksomhedens administrative drift.  

Vilkår 1 omhandler miljøledelsessystemet, der skal indføres inden for tidsfristen, der er fast-

sat BAT-konklusion nr. C(2018)5070 for affaldsbehandlingsanlæg. BAT-konklusionen er of-

fentliggjort d. 17. august 2018 og tidsfristen er 4 år herefter dvs. d. 17. august 2022.  

Vilkår 2 vedrører krav om indberetning til tilsynsmyndigheden i tilfælde af, at vilkår ikke 

overholdes. Vilkåret fastsættes for at sikre, at myndigheden har mulighed for at reagere på 

eventuelle hændelser. 

Vilkår 3 fastsættes for at sikre, at både ansøger og myndighed har samme forståelse af ter-

merne ”befæstet areal” og ”tæt belægning”. 

Vilkår 4 fastsættes for at sikre, at der ikke kan blive tvivl om reaktortankenes farve. 

Vilkår 5 fastsættes, fordi tilsynsmyndigheden skal fastsætte frist for udnyttelse af godkendel-

sen. I medfør af godkendelsesbekendtgørelsens § 32 bør fristen ikke være længere end to år 

fra meddelelsestidspunktet.  

Vilkår 6 fastsættes for at sikre, at tilsynsmyndigheden (Solrød Kommune) orienteres om virk-

somhedens ophør i rimelig tid. Tilsynsmyndighed kan herefter sikre, at alle tanke og rørsyste-

mer bliver tømt og fyldt med atmosfærisk luft. Vilkåret stilles iht. godkendelsesbekendtgørel-

sens §21, stk. 1, nr. 12. 

3.6.2 Indretning og drift 

Vilkår vedr. indretning og drift fastsættes for at sikre, at driften sker hensigtsmæssigt ift. at 

påvirke omgivelserne mindst muligt.  

Vilkår 7 fastsættes fordi der kan forekomme variationer i, hvilke biomassetyper der modta-

ges på biogasanlæg. Derfor fastsættes vilkåret for at sikre, at der udføres nye beregning, hvis 

ændringerne er væsentlige for støj- eller OML-beregning. 

Vilkår 8-14 fastsættes for at sikre, at biomasse og aktiviteter, som bl.a. kan medføre lugtge-

ner, holdes i lukkede omgivelser og diffuse emissioner nedbringes. Vilkårene fastsættes bl.a. 

på baggrund af BAT-konklusion nr. 14. 
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Vilkår 15 fastsættes for at sikre, at anlægget ikke giver anledning til lugt-, støv og fluegener. 

Vilkåret giver tilsynsmyndigheden mulighed for at reagere, hvis gener opstår. 

Vilkår 16 og 17 vedrører ventilationssystem og biofilter, der skal rense luften fra biomassen 

inden luften udledes. Biofilteret og kulfiltre på gasopgraderingsanlægget er de primære af-

værgende foranstaltning som sikrer, at grænseværdier for emissioner til luft overholdes. Der-

for fastsættes vilkår 16 og 17 for sikre, at ventilationssystemet og biofiltrets funktion opret-

holdes i almindelige drift og under vedligehold.  

Vilkår 18 vedrører gasopgraderingsanlægget med tilhørende kulfiltre. Kulfiltre er effektive ift. 

at rense svovlbrinte fra biogassen. Vilkår 18 sikrer, at der er redundans på kulfiltre, hvormed 

der opretholdes rensning mens der pågår vedligehold.  

Vilkår 19 og vilkår 20 vedrører gasfaklen, der skal tages i brug, hvis der ikke er andre afsæt-

ningsmuligheder for biogas. Vilkårene stilles for at sikre, at der ikke udledes metan/biogas 

direkte til det fri. Vilkåret er i overensstemmelse med BAT-konklusion nr. 16. 

Vilkår 21 fastsættes for at sikre, at gaskondensatbrønde er tætte for indtrængende luft og 

EXE-mærket, idet disse ellers kan udgøre risiko for antænding af gasarter, herunder metan. 

Vilkår 22 og 23 vedrører alarmer, der skal alarmere personalet, hvis der ved uheld eller andet 

uforudset sker udslip af biomasse. Overfyldningsalarmer på modtagetanke er i overensstem-

melse med BAT-konklusion nr. 19. 

Vilkår 24 og 25 fastsættes for sikre, at tilsynsmyndigheden underrettes i tilfælde, der kan 

give anledning til mere forurening eller lugt end normalt. Det gælder både planlagte og util-

sigtede hændelser. Ved planlagte hændelser ifm. almindeligt vedligehold skal nærmeste om-

boende orienteres.  

Vilkår 26 fastsættes for at sikre, at spildt biomasse skal samles op.  Al af- og pålæsning af 

biomasse foretages indendørs i haller, hvor der er afløb til fortank, hvorved spildt biomasse 

vil blive ledt til reaktortanke sammen med øvrig biomasse. Der håndteres ikke biomasse 

udendørs, hvor afstrømmende regnvand løber til regnvandsbassin. 

Vilkår 27 vedrører driftsinstruktioner, der skal foreligge på biogasanlægget. Instruktionerne 

vedrører de vigtigste processer og anlægsdele ift. at sikre, at der ikke sker forurening af om-

givelserne.  

3.6.3 Luftforurening 

Der er gennemført OML-beregninger af emission fra anlægget. Udspredningen af lugtemissi-

oner, samt immissionsværdier er beregnet ved hjælp af en atmosfærisk spredningsmodel i 

programmet OML-Multi 6.2, som er udviklet og vedligeholdes af Institut for Miljøvidenskab 

hos Aarhus Universitet. Alle immissionsværdier er beregnet som 99 %-fraktiler med 10-års 
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meteorologisk klimadata. Nyere versioner af OML-Multi (version 6.2 og frem), anvender ter-

rændata fra Kortforsyningen10 ved beregning med punktkilder. Alle OML-beregninger er der-

for udført med terrændata for det lokale beregningsområde. 

Lugtberegningerne er foretaget konservativt, idet Solrød Biogas’ bidrag er regnet med hen-

blik på at sikre, at den samlede lugtemission fra de to anlæg ikke medfører overskridelser af 

lugtkravet ved de nærmeste naboer. 

OML-beregningerne viser, at grænseværdier for både lugt (5 LE/m3) og B-værdier kan over-

holdes. Se nedenstående skema for resultater ift. B-værdier. 

Stofbetegnelse Molekyleformel  
Grænseværdi 

[µg/m³] 

Beregnet immission  

[µg/m³] 

Kvælstofoxider NOx 125 87 

Kulilte CO 1.000 69 

Svovldioxid SO2 250 1,37 

Svovlbrinte H2S 1,00 0,77 

Ammoniak NH3 300 2 

Tabel 3.1 Beregningsresultater for stofimmissioner og tilsvarende grænse for bidragsværdi 

iht. Miljøstyrelsens vejledning om b-værdier, 2016. 

Der er vedlagt et OML-bilag til ansøgning om miljøgodkendelse. Heraf fremgår input og out-

put data samt de rå resultatfiler. 

På baggrund af disse beregninger er der fastsat afkasthøjder som er tilstrækkelig ift. at over-

holde immissionsgrænseværdier. Skorstenshøjderne er angivet i vilkår 28: Vilkåret stilles iht. 

godkendelsesbekendtgørelsen § 21, stk. 1, nr. 1. 

Vilkår 29 fastsættes for at sikre, at der måles for H2S og NH3 mindst hver sjette måned, hvil-

ket fremgår i BAT-konklusion nr. 8. Der fastsættes en emissionsgrænseværdi for H2S på 1 

mg/Nm3 for opgraderingsanlægget, da det er den værdi, der er regnet med i OML-

beregningerne og da det beregnede immissionskoncentrationsbidrag ikke er meget langt 

under B-værdien.  

Vilkår 30 fastsætter emissionsgrænseværdier for lugt.  

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugt er 5-10 lugtenheder/m3 (LE/m3) ved bebo-

else. I industriområder og i det åbne land, kan grænseværdien sættes op med en faktor 2 til 

3. Der stilles i godkendelsen af Solrød Bioenergi det krav, at det beregnede emissionskoncen-

                                                           

10 Kortforsyningen er Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings distribution af kort og geodata på internettet 
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trationsbidrag af lugtstoffer fra virksomhedens faste lugtkilder må ved naboers udendørs op-

holdsområder ikke overstige 5 LE/m3, hvilket er den laveste vejledende grænseværdi angivet 

af Miljøstyrelsen.  

Vilkår 31 fastsætter B-værdier iht. Miljøstyrelsens luftvejledning. B-værdierne er bl.a. bestem-

mende for, hvilken afkasthøjde der fastsættes ved OML-beregninger.  

Vilkår 32 fastsættes for at sikre, at der er målesteder i afkast, hvormed vilkår 28-31 kan doku-

menteres for overholdt.  Overholdelse af emissionsgrænseværdier sikrer ikke overholdelse af 

immissionskoncentrationsbidrag. Derfor skal immissionsbidraget genberegnes ved OML-

metoden såfremt kildestyrken overgår de i ansøgningen angivende forudsætninger. Til be-

regning af B-værdien anvendes her den højeste emissionsværdi, målt ved præstationskon-

trollen. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil anlæggets samlede im-

missionsbidrag er mindre eller lig med B-værdien. 

Vilkår 33 fastsættes for at oplyse, hvilke grænseværdier der er gældende for det nye natur-

gasfyrede kedelanlæg. Kedlen er omfattet af bekendtgørelse for mellemstore fyringsanlæg, 

hvor grænseværdierne fremgår på bilag 2. 

3.6.4 Støj og vibrationer 

Vilkår 34 fastsætter grænseværdier for støj. Grænseværdierne er sat med udgangspunkt i 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for område 3: områder for blandet bolig- og er-

hvervsbebyggelse (55/45/40 for dag/aften/nat), men grænseværdien for støj i dagperioden 

er skærpet til 50 dB (55/45/40 for dag/aften/nat). Ved fastsættelse som vilkår er grænsevær-

dierne bindende for virksomheden.  

Vilkår 35 fastsætter hvilke tidsrum transporter til og fra biogasanlægget med køretøjer større 

end 3500 kg må finde sted. Dette er baseret på Miljøstyrelsens vejledning samt de gennem-

førte støjberegninger.  

Der er udført en støjberegning som dokumentation for, at det planlagte anlæg kan drives in-

den for grænseværdierne på alle tidspunkter af døgnet. Støjberegning findes som bilag 5 i 

Bilag 3.  

Vilkår 36 fastsætter grænseværdier for vibrationer. Grænseværdierne er miljøstyrelsens vejle-

dende værdier, som ved fastsættelse som vilkår bliver bindende for virksomheden. Der er in-

gen forventning om, at grænseværdierne overskrides, hvorfor der ikke er udført en beregning 

for dette. I tilfælde af vibrationsgener kan tilsynsmyndigheden bede om dokumentation for, 

at grænseværdier for vibration overholdes.  

3.6.5 Affald 

Vilkår 37-40 fastsættes for at sikre, at affald opbevares og håndteres forsvarligt, hvormed af-

faldet ikke udgør risiko for forurening af jorden.  
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Solrød Bioenergi vil bl.a. producere følgende affaldsfraktioner:   

- Smøreolie m.m. fra vedligeholdelse af pumper og andre anlægsdele. Smøreolie mv. 

afhentes samtidig med leverance af ny smøreolie.  

- Udtjent filtermateriale fra luftbehandlingsanlæg tilføres biogasanlæggets biologiske 

proces.  

- Udtjent kul til anvendelse i kulfiltre afhentes og udskiftes af leverandør, med hvem der 

er indgået en serviceaftale. Leverandøren recirkulerer eller genaktiverer de mættede 

kul. Alternativt kan kul finmales og tilsættes biogasprocessen for omsætning her.  

- Bundfældet sand fjernes fra tanke med ca. 1-2års mellemrum. Sandet vil være en 

blanding af afgasset biomasse og sand, hvormed det kan anvendes til jordforbedring 

på landbrugsjord. Alternativt bortskaffes sandet.   

- Frasorteret materiale fra biomasse afhentes af lastbil og bortskaffes ved forbrænding 

eller deponi.  

Affald som bortskaffes, sker i overensstemmelse med Solrød Kommunes affaldsregulativ ved 

at fastsætte vilkår 37. 

 

Spildevand og overfladevand 

Alt vaskevand fra vask af lastbiler, der transporterer biomasse m.v. opsamles og pumpes til 

anlæggets lagertanke og forlader anlægget som biogødning sammen med den øvrige afgas-

sede biomasse. For at sikre dette fastsættes vilkår 44. 

Sanitært spildevand fra personalefaciliteter afledes til kloak og offentligt renseanlæg, hvor 

det behandles. Solrød Bioenergi tilsluttes offentlig kloak, hvilket meddeles/ansøges om hos 

forsyningen. 

 

Overfladevand ledes til Solrød Biogas’ eksisterende regnvandsbassin, hvis volumen pga. mer-

tilledningen skal forøges. Ved overfladevand forstås afstrømmende regnvand fra tage og be-

fæstede arealer (veje, parkeringspladser o. lign.). Bassinets formål er at forsinke og rense 

overfladevand fra anlæggets befæstede arealer inden afledning til recipient, som vil være 

Gammelmosestreg. Ovenstående vil blive ansøgt hos kommunen, der meddeler udlednings-

tilladelse for bassinet. 

3.6.6 Beskyttelse af jord og grundvand 

Al af- og pålæsning af biomasse foretages indendørs i haller, hvor der er afløb til fortank, 

hvorved spildt biomasse vil blive ledt til reaktortanke sammen med øvrig biomasse. Der 

håndteres ikke biomasse udendørs, hvor afstrømmende regnvand løber til regnvandsbassin. 

Anlægget omkranses også af en jordvold, hvis formål er at tilbageholde et større læk. Volden 

etableres således, at et fuldstændigt læk fra den største reaktor kan tilbageholdes, dvs. 

10.430 m3. 
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Tilsætnings- og hjælpestoffer samt farligt affald vil blive opbevaret i tætte og korrosionsbe-

standige beholdere under tag og beskyttet mod vejrlig på en impermeabel oplagsplads. Op-

lagspladsen og eventuel tilhørende sump bliver tilsluttet opsamlingsbeholder, hvorved det 

forhindres, at det forurener jord, overfladevand og kloak. 

Anlæggets styringssystem moniterer løbende, hvor meget biomasse, der er i reaktorerne, en-

ten via trykmåling eller vha. niveaumåling. 

 Vilkår 41-48 fastsættes for at sikre, at oplag og omlastning af biomasse og hjælpestoffer 

håndteres således risikoen for forurening af jord og grundvand er mindst mulig. Vilkårene 

stilles i overensstemmelse med BAT-konklusion nr. 19.  

3.6.7 Egenkontrol 

Vilkår vedrørende egenkontrol medvirker til, at risikoen for uheld, driftsforstyrrelser samt øv-

rige udslip minimeres. SRO-anlæg (Styring, Regulering og Overvågning) vil medvirke til en 

reduktion af uheld.  

Vilkår 49 omhandler monitering af vand, energi og råmaterialer samt produktion af restpro-

dukter på årsbasis. Vilkåret stilles iht. BAT-konklusion nr. 11.  

Vilkår 50-57 fastsættes for at sikre regelmæssig kontrol således virksomheden kan reagere, 

hvis der konstateres fejl eller uregelmæssigheder.  

Vilkår 58 omhandler præstationskontrol efter ibrugtagning og fastsættes, så virksomheden 

kan dokumentere, at emissionsgrænseværdier overholdes.  

Vilkår 59 og 60 giver tilsynsmyndigheden mulighed for at forlange dokumentation for, at 

virksomheden overholder grænseværdierne og støj og vibrationer.  

Vilkår 61 vedrører virksomhedens driftsjournal. I driftsjournalen noteres resultaterne af de 

regelmæssige kontroller, som godkendelsen stiller krav om. Driftsjournalen skal kunne frem-

vises ved tilsyn. 

Vilkår 62 vedrører virksomhedens årsrapport som skal tilsendes myndigheden. Herved kan 

myndigheden gennemgår virksomhedens resultater af egenkontrollen. 

Vilkår 63 sikrer, at myndigheden orienteres om ændringer på virksomheden. Det er myndig-

heden der afgør, hvorvidt ændringen indeholdes i nærværende miljøgodkendelse. 

Vilkår 64 fastlægger overgangen for reaktor 3 fra at være omfattet af eksisterende miljøgod-

kendelse, og til at overgå til Solrød Bioenergis miljøgodkendelse. 

Vilkår 65 fastsættes for at sikre, at myndigheden kan kontakte ledelsen i virksomheden. 
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4. Begrundelse for afgørelsen 

Solrød Kommune vurderer, at det ansøgte biogasanlæg ikke vil give anledning til væsentlige 

miljøpåvirkninger. Det vurderes på baggrund af, at der etableres et lukket biomassesystem 

med effektiv luftrensning af fortrængningsluft, samt afkasthøjder på skorstene der sikrer en 

tilstrækkelig opblanding.  For opgraderingsanlægget er der etableret et kulfilter som renser 

gassen for svovlindhold.  

Solrød Kommune vurderer, at virksomheden kan drives uden overskridelse af vejledende 

grænseværdier for luftforurening og støjpåvirkning, såfremt den indrettes efter de i miljø-

godkendelsen og forudgående beregninger anvendte forudsætninger. 

Solrød Kommune vurderer, at virksomheden ved at implementere BAT-krav lever op til kravet 

om anvendelse af bedst tilgængelig teknik (BAT), hvis vilkårene i denne miljøgodkendelse 

overholdes.  

Der vurderes ikke at være væsentlig risiko for at anlægget kan give anledning til påvirkninger 

af sårbare naturområder.   

Det er estimeret, hvilke koncentrationer af næringsstoffer (N og P), der kan forventes i udlø-

bet fra regnvandsbassinet. På baggrund heraf er det blevet vurderet, at slutrecipienten, Køge 

Bugt, ikke vil blive påvirket negativt. Regnvandsbassinets udledningstilladelse vil desuden re-

gulere det tilladelige udløbsflow fra bassinet og om nødvendigt stille krav om en vand-

bremse, således at der ikke opstår risiko for erosion i recipienten.  

Der udarbejdes spildevandstilladelse, hvorved sanitært spildevand kan afledes til kloak. Dette 

sikrer mod, at afledning sf spildevand giver anledning til negative miljøpåvirkninger. 

Solrød Kommune vurderer, at virksomheden ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport, 

idet virksomheden ikke bruger, fremstiller eller frigiver farlige stoffer i mængder, som kan 

give anledning til jordforurening.  

På baggrund af ovenstående vurderer Solrød Kommune, at der kan meddeles miljøgodken-

delse til Solrød Bioenergi A/S på matrikel 13l, Jersie By, Jersie, til opførelse og drift af et bio-

gasanlæg med forbehandling af KOD, opgraderingsanlæg samt tilhørende nødvendige tekni-

ske anlæg.  
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BILAG 1 

Hvad kan der klages til Miljø og Fødevareklagenævnet over? - § 91  

 Kommunalbestyrelsens afgørelser og beslutninger efter miljøbeskyttelsesloven eller 

regler, der er fastsat med hjemmel i loven, medmindre andet fremgår af lovens be-

stemmelser  

Hvem kan klage? - § 98 - 100  

 Adressaten for afgørelsen  

 Enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen.  

 Sundhedsstyrelsen  

 Danmarks Fiskeriforening klage over afgørelser efter kapitel 4 og 5 for så vidt angår 

spørgsmål om forurening af vandløb, søer og havet  

 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark klage over afgørelser efter kapitel 4 og 5 for 

så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer  

 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd klage over kommunalbestyrelsens og ministerens 

afgørelser, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt  

 Forbrugerrådet klage over afgørelser i det omfang, de er væsentlige og principielle.  

 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hoved-

formål klage over afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket under-

retning om, jf. § 76  

 Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige re-

kreative interesser, klage over afgørelser, som foreningen eller organisationen har øn-

sket underretning om, jf. § 76, stk. 1, når afgørelsen berører sådanne interesser og kla-

gen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse  

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyt-

telse af natur og miljø som hovedformål, klage over afgørelser efter kapitel 3-5 og 9 a  

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål 

at varetage væsentlige rekreative interesser, klage over afgørelser efter kapitel 3-5 og 

9 a, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage na-

tur- og miljøbeskyttelse.  

 Lokale afdelinger af landsdækkende foreninger eller organisationer er ikke selvstæn-

digt klageberettige-de, da klageretten tilkommer foreningens hovedafdeling.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisatio-

ners klageberettigelse.  

Hvordan klager man? - § 94  

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klage-

portalen (se nedenstående klagevejledning).  
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Frist for at indgive klage - § 93  

Klage skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen 

eller beslutningen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen 

fra bekendtgørelsen.  

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 

hverdag.  

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Solrød Kommunes hjemmeside den 3. februar 2021, 

samt digitalt på Digital Miljøadministration (DMA – dma.mst.dk). Afgørelsen kan påklages til 

Miljø og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra denne dato dvs. senest den 3. marts 2021. 

Klagen skal være skriftlig og skal indsendes digitalt.  

Virkning af at der klages - § 95 - 97  

En klage over en tilladelse, godkendelse eller dispensation har ikke opsættende virkning, 

medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelsen, 

godkendelsen eller dispensationen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker 

dog for egen regning og risiko, da Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre afgørelsen.  

Indbringelse for domstolene - § 101  

Hvis afgørelsen eller dens vilkår ønskes prøvet ved søgsmål skal dette ske inden 6 måneder 

efter at afgørelsen er meddelt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.  

Søgsmålsfristen er anført på forsiden. 

Klagevejledning 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du 

klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Kla-

gen sendes gennem Klageportalen til Solrød Kommune. En klage er indgivet, når den er til-

gængelig for myndigheden i Klageportalen. Ved klager, skal der betales et gebyr på 900 kr. 

for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med 

betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i 

din klage.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 

om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes fritagelse for brug 

af Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet 

afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.  

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
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BILAG 2 

Modtagere af afgørelsen 

Navn 

Bygherre, Bigadan  

Bygherres rådgiver, Envidan  

Solrød Biogas A/S 

Køge Kommune raadhus@koege.dk;  

Ringsted Kommune teknikogmiljo@ringsted.dk';  

Faxe Kommune 

Roskilde Kommune 

Solrød kommune, Teknik og Miljø  

Danmarks Naturfredningsforening, Solrød  

Energistyrelsen  

Miljøstyrelsen 

Sundhedsstyrelsen  

Evida  

VEKS 

Vejdirektoratet  

Banedanmark  

KLAR Forsyning  

Dansk Fiskeriforening  

Danmarks Sportsfiskerforbund 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 

Dansk Ornitologisk Forening, Solrød  

Friluftsrådet 

Foreningen Bevar Naturen i Solrød 

Sven Erik Olsen, Åmarken 4, Ll. Skensved  

Ivar Lindemark Åmarken 2, Ll. Skensved  

Pernille Stenstrup Christiansen, Yderholmvej, Jersie 
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BILAG 3 

Kopi af BOM-ansøgning om Miljøgodkendelse for Solrød Bioenergi inkl. ansøgningsbi-

lag: 

Bilag 1: Projektbeskrivelse 

Bilag 2: Situationsplan 

Bilag 3: Principdiagram 

Bilag 4: OML input og output 

Bilag 5: Støjnotat 
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BILAG 4 

Situationsplan for Solrød Bioenergi
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1. Forord 
Solrød Bioenergi ApS har ansøgt Solrød Kommune om udvidelse af eksisterende anlæg placeret syd-

øst for Solrød Biogas A/S, Åmarken 6, 4623 Lille Skensved. Her ligger i forvejen opgraderingsanlæg 

og reaktortank ejet af Solrød Bioenergi. Solrød Bioenergi ønsker at opføre yderligere tanke samt 

modtagefaciliteter mv. til at behandle 250.000 tons biomasse om året.  

Etablering af biogasanlægget er VVM-pligtigt, da anlægget behandler en biomassekapacitet på mere 

end 100 tons pr. dag (36.500 tons pr. år). Solrød Bioenergi er bygherre for projektet og har udarbej-

det denne miljøkonsekvensrapport. 

Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at belyse projektets virkninger på miljøet ifm. biogas-

anlæggets anlægsarbejde og drift. Ved miljøet forstås den biologiske mangfoldighed, befolkningen, 

menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle 

goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, 

større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet. 

Forud for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten har Solrød Kommune, bl.a. ved inddragelse af 

offentligheden, afgivet afgrænsningsnotat med krav til omfanget af emner der behandles, ift. de 

førnævnte miljøpåvirkninger. 

Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet med det formål at give miljømyndigheden det bedst mulige 

grundlag for at vurdere det ansøgte projekts virkninger på miljøet og danne baggrund for kommu-

nalbestyrelsens beslutning vedr. ansøgningen. Herudover er miljøkonsekvensrapporten medvirkende 

til at sikre en højere grad af borgerinddragelse i beslutningsprocessen.  
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2. Ikke teknisk resumé 
Miljøkonsekvensrapporten er delt op i 7 kapitler, der kan læses separat.  

Det ikke-tekniske resumé har til formål at give et læsevenligt overblik over indhold og konklusioner 

i miljøkonsekvensrapporten. 

2.1 Baggrund for projektet 
Solrød Bioenergi ønsker at etablere et biogasanlæg til at producere biogas på et areal sydøst for 

Åmarken 6. Solrød Bioenergi har i dag her allerede et opgraderingsanlæg, der renser biogas. Der øn-

skes etableret yderligere anlægsdele således, at der kan behandles op til 250.000 tons biomasse om 

året. Anlægget vil herefter kunne producere op til 25 mio. Nm3 biogas under optimale forhold. Bio-

gassen opgraderes til bionaturgas og afsættes til naturgasnettet. Biomassen, der er blevet afgasset 

anvendes som gødning af landmænd. 

I Figur 2-1 ses projektområdet, hvorpå der ønskes etableret et biogasanlæg. 

 

 

Figur 2-1: Projektområde 

Som nabo til projektområdet ligger biogasanlægget Solrød Biogas A/S. Solrød Biogas ejes af Solrød 

Kommune. Det fremgår af Solrød Biogas’ miljøgodkendelse, at de modtager 226.000 tons biomasse 

om året. Solrød Biogas leverer deres producerede biogas til VEKS samt Solrød Fjernvarme i Havdrup 

og en mindre del til Solrød Bioenergis eksisterende opgraderingsanlæg. Der foretages ikke ændrin-

ger på anlægget hørende til Solrød Biogas, bortset fra træplantning langs en del af Åmarken, samt 

farveændring på de 2 reaktortanke.   
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2.2  Planforhold 
Projektet kan indeholdes i den eksisterende kommuneplanramme 418, som er udlagt til teknisk an-

læg, herunder biogasanlæg, hvorfor der ikke skal udarbejdes et tillæg hertil.  

En del af projektområdet, hvor det eksisterende biogasanlæg, Solrød Biogas ligger, er omfattet af 

lokalplan 418.1. 

Inden etablering af biogasanlægget skal en ny lokalplan vedtages i Solrød Kommune. Der skal hertil 

udarbejdes en miljørapport af Solrød Kommune, der vurderer den sandsynlige væsentlige indvirk-

ning på miljøet af lokalplanens gennemførelse. Nærværende miljøkonsekvensrapport miljøvurderer 

det konkrete projekt, som Solrød Bioenergi ønsker at realisere.  

I projektområdet indgår en højspændingsledning. Arealet herunder ejes af Solrød Biogas, og forven-

tes i den ny lokalplan, at kunne anvendes til biogasformål når ledningerne nedlægges. 

Høringsfase og politisk behandling af lokalplan, miljørapport samt nærværende miljøkonsekvensrap-

port sker samtidig.  

 

2.3 Projektbeskrivelse 
Produktion af biogas foregår ved en mikrobiologisk nedbrydning af de biomassefraktioner, der kom-

mer til anlægget. Den mikrobiologiske nedbrydning foregår under iltfri forhold (kaldet anaerob ud-

rådning i fagsprog), hvilket finder sted i lukkede reaktorer.  

På Figur 2-2 ses det overordnede princip for Solrød Bioenergis biogasproduktion. 

 

Figur 2-2: Principskitse over biogasproduktion 

Solrød Bioenergi vil modtage biomasse i form af KOD (Kildesorteret Organisk Dagrenovation) samt 

husdyrgødning og agroindustrielle restprodukter. KOD’en bliver forbehandlet, hvor eventuelle uren-

heder, som eksempelvis blødt plastik sorteres fra. KOD’en bliver til en pulp, som via rør sendes til 

biogasanlæggets modtagetanke. 
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Anden biomasse modtages i modtagetanke eller i industritanke, og opvarmes ved varmeveksling in-

den indpumpning til selve reaktorerne. I reaktorerne dannes biogas under iltfrie forhold. Reaktor-

tankene vil altid være fyldt med biomasse, som udskiftes løbende. I toppen af reaktoren er der en 

gasfase, hvor biogassen samles, inden den pumpes til et gaslager i toppen af lagertanke.  

Herfra vil den producerede biogas sendes til det eksisterende opgraderingsanlæg, hvor biogassen 

renses, således det får kvalitet af naturgas. Bionaturgassen distribueres herefter ud i naturgasnettet 

via en eksisterende måler- og reguleringsstation. 

Den forventede indretning af udvidelsen er skitseret i bilag 2. 

Biogasanlægget omfatter etablering af følgende anlægsdele: 

• Hal med modtagetank 

• Hal til forbehandling  

• Mellemlagertank 

• Industritanke til højværdi biomasse 

• Pasteuriseringstanke til pasteurisering af biomasse 

• Reaktortanke til afgasning af biomasse 

• Udleveringstank 

• Lagertank med gaslager 

• Biofilter inkl. skorsten 

• Varmevekslere til at sikre optimal udnyttelse af procesvarme 

• Kedel 

• Gasfakler 

• Diverse containere til el og pumper 

2.4 Alternativer 
Nærværende afsnit beskriver de mulige konsekvenser ved fortsættelse af nuværende praksis (nul-

alternativet) samt alternative placeringer, som ønsket i høringssvar i foroffentlighedsfasen.  

2.4.1 Nul-alternativ 

I nul-alternativet fortsættes den nuværende praksis, hvor biomasse fra de involverede industrier, 

KOD samt landbrug udnyttes eller bortskaffes som nu, og hvor energibehovet dækkes uden biogas 

fra Solrød Bioenergi. I nul-alternativet vil det uudnyttede areal fortsætte med at se ud som i dag.   

2.4.2 Alternative placeringer 

Der er undersøgt en placering af biogasanlægget langs Cordozavej. Området er udlagt til §3-natur, 

er tæt på boligområder og indgår desuden ikke i kommuneplanramme for biogasanlæg, hvorfor al-

ternativet er fravalgt. 

Der er herudover vurderet placering ved Prøvestenen og Avedøre Holme. Solrød Bioenergi ejer i dag 

et opgraderingsanlæg i projektområdet, som skal indgå i etablering af biogasanlægget. Såfremt bio-

gasanlægget placeres ved Prøvestenen eller Avedøre Holme vil Solrød Bioenergi ikke kunne modtage 

tilskud til biogasproduktionen, idet tilskuddet er knyttet til tilslutningspunktet for opgraderingsan-

lægget. Anlæg af en gasledning fra Avedøre Holme eller Prøvestenen anses ikke for realistisk.   

2.5 Trafik 
Solrød Bioenergi vil medføre øget lastbiltrafik, da KOD, gylle og anden biomasse skal fragtes til og 

fra biogasanlægget. I fuld drift forventes der gennemsnitlig 57 lastbiler på hverdage.  
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Helligdage og vejrlig kan medføre variationer i antal lastbiler ift. det gennemsnitlige antal lastbiler 

pr. dag. Desuden kan der blive behov for at benytte lørdage og søndage til enkelte kørsler. I normal 

drift vil transport af biomasse dog kun forekomme i hverdage.  

På Figur 2-3 ses den forventede fordeling af de 57 lastbiler pr. dag. Ingen af lastbilerne fra Solrød 
Bioenergi forventes at køre mod Naurbjergvej. Alle de 57 lastbiler pr. dag kører mod Roskildevej, 
hvor bilerne enten kører mod motorvej E20 eller mod Roskilde.  

Lastbilerne fra Solrød Bioenergi vil medføre en merbelastning på ca. 0,2-0,05 % på Roskildevej og 

motorvej E20 ift. den eksisterende trafik.  

 

 

Figur 2-3: Vejnet omkring Solrød Bioenergi. De nærmeste tilkørselsveje er nummeret og viser gennemsnitlig antal biler pr 

dag. 

Trafikken vil køre ind til det nye biogasanlæg via den eksisterende overkørsel til Solrød Biogas på 

Åmarken 6.  
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2.6 Miljøpåvirkninger 

2.6.1 Luftforurening 

Biogasanlæg har tidligere haft et ry for at lugte, men de sidste 10 års store fokus på at minimere 

lugt fra biogasanlæggene har bevirket, at der er sket store forbedringer på dette område. Det skyl-

des, at alle lugtudslip ledes via luftfilter til skorsten.  

Haller, tanke og beholdere ventileres med et luftskifte, der sikrer en indadgående luftstrøm, hvor-

for der ikke vil blive udledt urenset luft direkte til det fri. Dermed vil al lugt forlade anlægget med 

den udsugede luft via anlæggets biologiske luftrensningsanlæg inden afkast via skorsten. Luftrense-

anlægget sikrer, at biogasanlægget overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.  

Ved opstart af de nye reaktortanke skal dissee fyldes med podemateriale. Dette kan give anledning 

til kortvarige lugtgener i opstartsfasen.  

I forbindelse med tankrensning eller vedligehold af filtre, vil der kunne forekomme kortere perio-

der, hvor urenset luft ledes til atmosfæren, og dermed forårsage lugtgener. Større vedligeholdelses-

opgaver, der kan bevirke lugtgener annonceres på forhånd.  

Uregelmæssigheder i driften spores af anlæggets alarmsystem, der tilkalder driftsmandskabet. Der-

med kan der hurtigt gribes ind over for driftsforstyrrelser, der f.eks. resulterer i mindre effektiv 

lugtbehandling eller udslip af urenset luft.  

I den daglige drift er ventilationsanlægget og gasopgraderingen hovedkilderne til anlæggets lugte-

mission. Al lugtbelastet ventilationsluft fra anlægget behandles i filtre, der reducerer lugtkoncen-

trationen betydeligt. For at vurdere, hvilke konsekvenser der er ved de emissioner, der finder sted 

fra anlægget udføres såkaldte OML-beregninger (Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodel), 

som beregner både lugt og koncentrationen af specifikke stoffer, hvilket kan holdes op imod de 

gældende grænseværdier på området.  

OML-beregningerne viser, at bidragsværdierne (grænseværdierne) for ammoniak, kulilte og kvæl-

stofoxider, svovldioxid og svovlbrinte overholdes i området omkring anlægget, med de anvendte 

skorstenshøjder. Krav til afkast og skorstenshøjder fastlægges i anlæggets miljøgodkendelse. 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for lugt er 10 LE/m3, men Solrød Kommune har fastlagt 

grænseværdier for lugt for det eksisterende biogasanlæg, Solrød Biogas, på 5 LE/m3 – altså en hal-

vering. Anlæggets luftbehandlingssystem dimensioneres efter denne skærpede grænseværdi, og 

OML-beregningerne viser, at denne grænseværdi for lugt overholdes ved alle naboejendomme, både 

for det nye anlæg isoleret, og når bidraget fra Solrød Biogas medregnes – det kumulative lugtbidrag.   

2.6.2 Støj og vibrationer 

Solrød Bioenergi vil give anledning til støj i den almindelige drift, men støjen vil være lavere end 

Miljøstyrelsen grænseværdier tillader. Anlæggets støjbidrag er beregnet i en støjmodel for at sikre, 

at det samlede anlæg i fuld drift ikke overskrider grænseværdierne for støj, dette ses i bilag 5. Der 

er ingen forventning om, at biogasanlæggets drift vil give anledning til vibrationer. 

I anlægsfasen kan der være risiko for både støj og vibrationer i perioder. Byggeriet vil ske inden for 

almindelige arbejdstider og niveauet af støj og vibrationer vil være tilsvarende anden almindeligt 

byggeri. I anlægsfasen følges Solrød Kommunes Forskrift for miljøforhold ved bygge- og anlægsar-

bejder.  
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2.6.3 Jord, grundvand, overfladevand og spildevand 

Udvidelse af anlægget vurderes ikke at påvirke områdets jord negativt, da alle overflader til kø-

rende trafik og håndtering af biomasse er asfalteret.  

Der vurderes ligeledes ikke at være risiko for påvirkning af grundvandet. Såfremt biomasse spildes, 

vil den blive samlet op og ført tilbage til anlæggets tanke. Al af- og pålæsning af biomasse foretages 

indedørs i haller, hvor der er afløb til biomassetanke, hvorfor dette vand ledes til reaktortanke. An-

lægget råder over mobilpumpekapacitet i det tilfælde, der skulle være lækage eller spild. Anlæg-

gets beredskabsplan for håndtering af uheld opdateres med nye anlægskomponenter og rutiner. 

Hjælpestoffer opbevares på måder, der forhindrer spild. Desuden omkranses anlægget af en jord-

vold, der muliggør tilbageholdelse af biomasse ved et større læk. 

Overfladevand (regnvand fra tage og befæstede arealer) opsamles i eksisterende forsinkelsesbassin, 

hvis volumen forøges i projektet, inden det via Gammelmosestreget og Skensved Å udledes til Køge 

Bugt. Vilkår for udledning fastlægges i anlæggets udledningstilladelse. 

Vaskevand fra vask af lastbiler opsamles og pumpes til anlæggets lagertanke og forlader anlægget 

som biogødning. Det vurderes derfor ikke at forårsage en negativ miljøpåvirkning. 

2.6.4 Klima 

Der er beregnet henholdsvis energibalance og CO2-balance for hele anlægget i fuld drift efter etab-

lering.  

Energibalancen viser, at anlægget samlet producerer ca. 148.000 MWh/år til naturgasnettet. Der 

anvendes ca. 9.600 MWh/år til procesenergi til at drive biogasanlægget og ca. 4.200 MWh/år til 

transport af biomasse. Den samlede energibalance for anlægget er positiv med ca. 134.000 MWh/år. 

Egetforbruget af energi udgør ca. 7%, mens energiforbruget til transport er omkring 3%.  

CO2-balancen viser, at biogasanlægget reducerer den samlede drivhusgasemission med 32.100 ton 

CO2-eq-år. Biogasanlægget reducerer drivhusgasemissioner ved at fortrænge naturgas i naturgasnet-

tet og ved at udnytte gylle, som alternativt ville afgasses på marker direkte til atmosfæren. 

2.6.5 Natur, flora og fauna 

Indenfor projektområdet findes der ikke beskyttede naturtyper, men ifølge Solrød Kommunes Natur-

kvalitetsplan 2014-2018 ligger projektområdet i nærheden af ét af de fire naturområder med sær-

lige naturværdier i Solrød Kommune, se Figur 2-4. Af beskyttede naturtyper findes i nærområdet en 

række moser, enge og vandhuller. Mod øst, i en afstand af godt 1,8 km ligger Natura 2000-område 

nr. 147, Ølsemagle Strand og Staunings Ø. 
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Figur 2-4: De 4 områder med særlige naturværdier i Solrød Kommune, som kræver en bevaringsindsats, er markeret med fir-
kanter. Pilen angiver placeringen af biogasanlægget. Figuren stammer fra kommunens naturkvalitetsplan. 

Det er vurderet, at kvælstofemissionen fra biogasanlægget er den faktor, der potentielt kan påvirke 

den biologiske mangfoldighed i området. Beregninger viser dog, at anlæggets kvælstofpåvirkning af 

de nærmeste § 3-beskyttede naturområder og det nærmeste Natura 2000-område er så lav, at det 

ikke vil forårsage negative tilstandsændringer af de nærliggende naturområder og herunder det 

nærmeste Natura 2000-habitatområde. Dermed vurderes det, at den planlagte udvidelse af biogas-

anlægget ikke vil have nogen effekt på disse områder efter udført anlægsarbejde.  

 

2.6.6 Visuel påvirkning 

Solrød Bioenergi udvides, så det visuelt står i sammenhæng med Solrød Biogas. Der etableres be-

plantning mod Åmarken foran Solrød Biogas, der medvirker til afskærmning samt give et roligt ud-

tryk.  

Alle tanke og haller etableres i farver, der falder ind i de naturlige omgivelser. Reaktortankene 

etableres i en mørk farve. Solrød Biogas’ eksisterende reaktortankes farve ændres til samme farve 

som reaktortankene for Solrød Bioenergi.  

Der er for udvidelse af Solrød Bioenergi udarbejdet 7 visualiseringer, der viser området før og efter 

anlægsudvidelsen.  

Som eksempel er herunder vist en visualisering, hvor området er vist før og efter. Visualiseringen er 

fra Jersie by mod biogasanlægget, hvor der er ca. 1 km.  
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Figur 2-5: Visualiseringspunkt 3 - før udvidelse 

Figur 2-6: Visualiseringspunkt 3 - efter udvidelse  

Det er vurderet, at projektet ikke vil give anledning til en væsentlig visuel påvirkning. 
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3. Indledning 
Projektet omhandler etablering af et biogasanlæg i sammenhæng med de eksisterende faciliteter 

ejet af Solrød Bioenergi ApS, og placeret på matrikelnummer 13l ved ejerlavet Jersie By, Jersie. Der 

er desuden opkøbt en del af matrikelnummer 13a ved ejerlavet Jersie By, Jersie.  

 

Figur 3-1: Solrød Bioenergi og omegn. 

Solrød Bioenergi ønsker at etablere et biogasanlæg, bestående af bl.a. modtagefaciliteter, reaktor-

tanke, lagerkapacitet samt forbehandling for Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD). Anlægget 

vil levere biogas til det eksisterende opgraderingsanlæg ejet af Solrød Bioenergi. Den opgraderede 

biogas afsættes som bionaturgas til naturgasnettet, og udnyttes til f.eks. boligopvarmning eller 

transportformål.  

Solrød Bioenergi er placeret som nabo til Solrød Biogas, på arealet umiddelbart syd for dette. Solrød 

Biogas er ejet af Solrød Kommune, men anlægget drives af Solrød Bioenergi på en 20-årig koncessi-

onsaftale.   

I nærværende miljøkonsekvensrapport vurderes projektets virkning på miljøet. Før tilblivelsen af 

miljøkonsekvensrapporten har Solrød Kommune udarbejdet et såkaldt afgrænsningsnotat, som be-

skriver temaer, der skal vurderes i miljøkonsekvensrapporten. Solrød Kommune har vurderet, dette 

til at være: 

• En beskrivelse af projektet 

• Rimelige alternativer 

• Referencescenarie 

• En beskrivelse af de faktorer, der kan forventes berørt i væsentlig grad af projektet. Dvs.: 

o Befolkning og menneskers sundhed 

o Biodiversitet 

o Jordareal 

o Jordbund 
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o Vand 

o Luft 

o Klima 

o Materielle goder 

o Kulturarv 

o Landskab 

• En beskrivelse af det, der ligger til grund for projektets forventede væsentlige virkninger på 

miljøet, herunder kumulative effekter 

• En beskrivelse af, hvilke metoder eller beviser der er anvendt til identificering og forudbe-

regningen af de væsentlige virkninger på miljøet 

• En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger 

• En beskrivelse af projektets forventede skadelige virkninger på miljøet som følge af projek-

tets sårbarhed over for større ulykker og/eller katastrofer 

• Et ikke teknisk resumé 

• En referenceliste 

Afgrænsningsnotatet er vedhæftet som bilag 1.  

Punkterne fra Solrød Kommunes afgrænsningsnotat er medtaget i miljøkonsekvensrapporten, det er 

dog ikke alle punkterne, som står som en selvstændig overskrift. 

3.1 Miljøkonsekvensrapportens lovgrundlag 
Projektet omhandler etablering af et biogasanlæg, som er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 

pkt. 10, LBK nr. 1225 af 25/10/2018 ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og pro-

grammer og af konkrete projekter (VVM)”, hvormed projektet ikke må påbegyndes før den pågæl-

dende myndighed har meddelt tilladelse hertil jf. lovens § 15, stk. 1, nr. 1 

Biogasanlægget vil på daglig basis behandle en biomassemængde større end tærskelværdien på 

>100 ton pr. dag, hvorfor projektet er VVM-pligtigt. Tærskelværdien findes i miljøvurderingslovens 

punkt 10 i bilag 1, der har følgende ordlyd: ”Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved for-

brænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag I til direktiv 2008/98/EF afsnit D9) med en 

kapacitet på over 100 tons/dag”.  

Det er Solrød Bioenergis ansvar, at der – med afsæt i det af Solrød Kommune udarbejdede afgræns-

ningsnotat - udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, der er fuldstændig og af tilstrækkelig høj kvali-

tet.  

Solrød Kommune er myndighed for godkendelse af projektet og varetager udarbejdelsen af miljø-

konsekvensrapportens afgrænsning, inddragelse af offentligheden samt tilladelse efter miljøvurde-

ringslovens §15, stk. 1.  

Solrød Kommune har forud for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten afholdt en foroffentlig-

hedsfase på 2 uger fra den 20/01-2020 – 03/02-2020.  

Solrød Kommune annoncerer miljøkonsekvensrapporten i høring i 8 uger hos berørte myndigheder og 

offentligheden. Efter endt høring træffer Solrød Kommune afgørelse om projektet.  

3.2 Procesforløb for miljøkonsekvensrapport 
Når bygherre har indsendt ansøgning om §25-tilladelse (VVM-tilladelse) til et projekt, opstartes føl-

gende proces: 
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Foroffentlighed for miljøkonsekvensrapport 

Foroffentlighedsfasen, havde til formål at give offentligheden mulighed for at bidrage med kom-

mentarer, forslag og ideer til det videre arbejde med vurdering af projektet. For at give offentlig-

heden et grundlag at vurdere ud fra, udsendte planmyndigheden – i dette tilfælde Solrød Kommune 

– et debatoplæg. I debatoplægget blev det forventede projekt beskrevet.  

 

Foroffentlighedsfasen for nærværende projekt blev afholdt fra den 20. januar 2020 til den 3. fe-

bruar 2020. I foroffentlighedsfasen er der indkommet 28 høringssvar. Et overblik over høringssva-

rene ses i bilag 1. Efter foroffentlighedsfasens afslutning er der indkommet yderligere to supple-

rende høringssvar. Disse høringssvar ses ligeledes i bilag 1.  

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold 

Solrød Kommune vurderer i et afgrænsningsnotat, hvilke miljøparametre og hvor omfattende miljø-

parametre skal belyses i miljøkonsekvensrapporten. Dette vurderes bl.a. på baggrund af høringssva-

rene fra foroffentlighedsfase. Hensigten er, at miljøkonsekvensrapporten afgrænses til at fokusere 

på de miljøforhold, der er væsentlige at få belyst. Afgrænsningsnotatet ses i bilag 1. 

Udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport og den videre proces 

Miljøkonsekvensrapporten udarbejdes af Solrød Bioenergis rådgivere og indsendes til Solrød Kom-

mune til videre behandling.  

Herefter vurderer Solrød Kommune projektet og igangsætter en høringsperiode på 8 uger med efter-

følgende behandling af høringssvarene.  

Det forventes, at der kan udstedes § 25-tilladelse primo 2021. Herefter påbegyndes arbejdet med 

de øvrige tilladelser (byggetilladelser mv.). Miljøvurderingsprocessen frem til udstedelse af § 25 til-

ladelse (også benævnt VVM-tilladelse) i henhold til miljøvurderingsloven ses i Figur 3-2. 

 

 

Figur 3-2: Miljøvurderingsprocessen frem til udsendelse af VVM-tilladelse 

3.3 Andre forhold 
Projektet medfører, at der udover miljøkonsekvensrapporten, skal udarbejdes en ny miljøgodken-

delse og en ny lokalplan.  

3.3.1 Miljøgodkendelse 

Solrød Bioenergi skal i forbindelse med projektet have en miljøgodkendelse.  



Solrød Bioenergi ApS 
Miljøkonsekvensrapport  Side 18 af 103 

 

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.:  +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 
 

Miljøgodkendelse indeholder de vilkår, som miljømyndigheden har vurderet at anlægget skal efter-

leve og dokumentere for at forebygge forurening.  

Virksomheden er herudover også omfattet af BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg, hvori 

der ligeledes er givet vilkår. 

Solrød Bioenergi og dennes rådgiver udarbejder ansøgning for miljøgodkendelse, hvorefter Solrød 

Kommune udarbejder miljøgodkendelse, som sendes i høring. Et udkast til miljøgodkendelse sendes 

i høring på samme tid som miljøkonsekvensrapporten.   

3.3.2 Lokalplan 

Arealet, hvor Solrød Bioenergi ønsker at udvide med et biogasanlæg, er i Kommuneplan 418 udlagt 

til biogasformål. En del af kommuneplanområdet er dækket af lokalplan 418.1, men denne dækker 

ikke hele det areal Solrød Bioenergi vil benytte.  Der skal derfor udarbejdes en lokalplan for grun-

den inkl. miljørapport. 

Solrød Bioenergi og dennes rådgiver har indsendt ansøgning om udstedelse af ny lokalplan, hvorefter 

Solrød Kommune udarbejder lokalplanen. Inden lokalplanen vedtages af kommunalbestyrelsen, sen-

des den i høring sammen med miljøkonsekvensrapporten og udkastet til miljøgodkendelse.  

I tilknytning til lokalplanen udarbejder Solrød Kommune en miljørapport.  

3.3.3 Kommuneplanramme 

Kommuneplan 20171 er den gældende kommuneplan i Solrød Kommune. Området kan indeholdes i 

eksisterende kommuneplanramme 418. Kommuneplanrammen er udlagt til teknisk anlæg som bio-

gasanlæg med tilhørende funktioner.  

Projektet er inden for områdets rammebestemmelser, hvorfor der ikke er behov for et kommune-

plantillæg.  

4.  Projektbeskrivelse 
I dette kapitel beskrives det ansøgte projekt, hvor Solrød Bioenergis eksisterende faciliteter udvides 

til et egentligt biogasanlæg. Som en del af biogasanlægget etableres forbehandlingsanlæg for Kilde-

sorteret Organisk Dagrenovation (KOD). Herudover beskrives det i kapitlet, hvordan Solrød Bioenergi 

drives i forhold til nabovirksomheden Solrød Biogas.  

Der er i debatfasen givet høringssvar vedr. fordeling af biomasser samt håndtering af biomasser. 

Dette fremgår i nærværende kapitel. Der er desuden udtrykt bekymring vedr. udslip af biomasse, 

dette er beskrevet i indeværende kapitel samt afsnit 7.5.  

4.1 Solrød Bioenergi 
Solrød Bioenergi ligger i dag syd for Åmarken 6, 4623 Lille Skensved. Solrød Bioenergi har fået mu-

lighed for at aftage biomasse i form af bl.a. KOD. Derfor ønsker Solrød Bioenergi at opføre et bio-

gasanlæg i tilknytning til deres eksisterende opgraderingsanlæg og reaktortank. Opgraderingsanlæg-

get anvendes til at rense biogas til bionaturgas, der anvendes i naturgasnettet. 

Området hvor projektet ønskes udført ses i Figur 4-1. 

 

1 http://kommuneplan.solrod.dk/, set den 26.02.2020 

http://kommuneplan.solrod.dk/
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Figur 4-1: Projektområde 

Nord for projektområdet ligger Solrød Biogas A/S. Solrød Biogas A/S er et biogasanlæg, der ejes af 

Solrød Kommune. Det fremgår af Solrød Biogas’ tillæg til miljøgodkendelse 2018, at anlægget mod-

tager 226.000 tons biomasse om året. Solrød Biogas leverer deres producerede biogas til VEKS samt 

Solrød Fjernvarme i Havdrup og en mindre del til Solrød Bioenergis eksisterende opgraderingsanlæg.  

 

Solrød Bioenergi bliver baseret på husdyrgødning, KOD samt andre industrielle restprodukter. An-

lægget vil anvende en mængde på 250.000 tons biomasse om året. I følgende tabel 4-1 fremgår for-

delingen af biomassen opdelt på biomassetyper.  

Biomassetyper Tons 

Husdyrgødning og hestemøg/-strøelse 60.000 

Agroindustrielle restprodukter 5.000 

Bioaffald fra storkøkkener og fødevareindustri 55.000 

Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD) 130.000 

I alt  250.000 

Tabel 4-1: Fordeling af biomassetyper  

Det forventes at Solrød Bioenergi med en kapacitet på 250.000 tons biomasse om året vil kunne pro-

ducere 25 mio. Nm3 biogas under optimale forhold.  
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Håndtering af biomasse på anlægget reguleres jf. Biproduktforordningen2, hvormed der sikres en 

korrekt behandling i relation til veterinære forhold. Igennem denne regulering er der ligeledes fokus 

på eventuelle skadedyr på anlægget. 

Efter biomassen er afgasset på biogasanlægget, udspredes den som gødning på landbrugsjord. Afgas-

ningen i biogasanlægget betyder, at næringsstofferne i biomassen bliver mere plantetilgængelige, 

hvorved der bliver tale om et bedre gødningsprodukt sammenlignet med anvendelse af biomasser, 

der ikke er afgasset. Herudover kan mange industrielle restprodukter også nyttiggøres som gødnings-

produkter, hvilket typisk ikke vil ske ved anden bortskaffelse.   

Solrød Bioenergi vil også kunne producere økologisk afgasset biomasse. Behandling af økologisk bio-

masse er afhængig af, hvornår markedet er til det. Der vil ikke blive etableret yderligere anlægs-

dele på anlægget for at kunne behandle økologisk biomasse. Der vil derimod i det ansøgte kunne 

være en proceslinje, som udelukkende anvendes til biomasse, der efterfølgende kan anvendes af 

økologiske landmænd.   

For at etablere biogasanlægget er der behov for at inddrage nye jordarealer, i den sydlige del af 

projektområdet. Den inddragede jord har tidligere været anvendt som græsareal. Området under 

højspændingsledningen ejes i dag af Solrød Biogas A/S. Såfremt Solrød Bioenergi senere skal udvide 

udover indeværende projekt, vil det forventelig være i dette område. Dette kræver imidlertid at 

højspændingsledningerne graves ned.  

Anlægget opføres i umiddelbar nærhed af det eksisterende Solrød Biogas, der behandler 226.000 

ton biomasse årligt. Projektet forventer at behandle 250.000 ton årligt. Dermed får de to anlæg til-

sammen en kapacitet på 476.000 ton årligt. Anlæggene er placeret på en del af et større areal, der 

i Kommuneplanen er udlagt til biogasformål.  

Hovedtal for anlæggene angives i tabel 4-2. 

 

 

Biomasse   Før Efter Projektet 

Solrød Biogas ton/år 226.000 226.000 0 

Solrød Bioenergi ton/år 0 250.000 250.000 

Begge anlæg ton/år 226.000 476.000 250.000 

     

Transport   Før Efter Projektet 

Solrød Biogas Lastbiler/dag 46 46 0 

Solrød Bioenergi Lastbiler/dag 0 57 57 

Begge anlæg Lastbiler/dag 46 103 57 

     

Biogas   Før Efter Projektet 

Solrød Biogas mio. Nm3/år 13,0 13,0 0,0 

Solrød Bioenergi mio. Nm3/år 0,0 25,0 25,0 

Begge anlæg mio. Nm3/år 13,0 38,0 25,0 

     

 

2 Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 
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Metan   Før Efter Projektet 

Solrød Biogas mio. Nm3/år 7,5 7,5 0,0 

Solrød Bioenergi mio. Nm3/år 0,0 15,0 15,0 

Begge anlæg mio. Nm3/år 7,5 22,5 15,0 

Tabel 4-2: Hovedtal for projektet alene, for Solrød Biogas (Før) og kumuleret (”Efter”) 

Etableringen af biogasanlægget omfatter nye anlægskomponenter. Disse anlægsdele fremgår i det 

følgende: 

• Forbehandlingshal 

• Modtagehal med modtagetank 

• Lagertank inkl. gaslager 

• Industritanke til højværdi biomasse 

• Pasteuriseringstanke til pasteurisering af biomasse 

• Reaktortanke til afgasning af biomasse 

• Udleveringstank 

• Biofilter inkl. skorsten 

• Kedel 

• Varmevekslere til at sikre optimal udnyttelse af procesvarme 

• Gasfakler 

• Diverse containere til el og pumper 

Det forventes, at etablering vil tage ca. 1,5 år.  

Anlægget vil være i drift hele døgnet, kørsel med biomasse til og fra anlægget vil primært foregå på 

hverdage.  

4.2 Anlægsdele 
I det følgende er kort redegjort for hvert bygværks funktion på anlægget. Anlægsdelenes placering 

fremgår på situationsplanen, som findes i bilag 2. Herudover ses en principskitse over biogasproduk-

tionen i Figur 4-2, og et mere uddybende procesdiagram findes i bilag 3, som kan anvendes til yder-

ligere forståelse af processen for produktion af biogas. 
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Figur 4-2: Principskitse over biogasproduktion 

Forbehandlingshal 

Der etableres en forbehandlingshal, til modtagelse af fast biomasse mv., og klargøring af dette til 

brug i biogasanlægget. Forbehandlingshal placeres ved siden af hal til modtagelse af den resterende 

biomasse.  

Forbehandlingshallen indrettes med: 

• Modtagekasse 

• Homogeniseringsenhed  

• Separator 

• Skruepresse 

• Rejektcontainer 

• Procestanke 

KOD transporteres til anlægget og modtages i selvstændig hal og aflæsses på gulvet, hvorfra det 

læsses op i en modtagekasse. Modtagekassen indeholder en snegl, som udover at aflevere affaldet 

til den efterfølgende proces også har til formål at åbne affaldet, så det fylder mindre. Herefter 

blandes KOD med overskudsvæske, for at gøre det pumpbart. En del af overskudsvæsken kan f.eks. 

bestå af overskydende vaskevand og overskydende procesvand. Herefter kommer KOD’en i en sepa-

rator, hvor KOD’ens fraktion af uorganiske fysiske urenheder frasorteres, og herudover tilføjes over-

skudsvæske fra anlægget. De fysiske urenheder forventes at udgøre 10-20 %, men afhænger af den 

forudgående sortering. De fysiske urenheder opbevares i container, hvorfra det forventeligt trans-

porteres til et forbrændingsanlæg. De fysiske urenheder vil hovedsageligt bestå af blødt plastik. Bi-

opulpen pumpes til modtagetanke og herfra til biogasreaktor. 
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Modtagehal/Læssehal 

Biomassen kan herudover også modtages direkte i modtagehallen. Modtagehallen er etableret med 

en delvis nedgravet modtagetank hvori fast biomasse kan aflæsses. I modtagetank vil biomassen 

blive opblandet med flydende biomasse og dermed gjort homogen, inden den indgår i biogasproces-

sen. 

Fast biomasse kan også aflæsses til modtagekasse og herfra sorteres eller forbehandles enten i hal-

len, eller videre i forbehandlingshallen. 

Hallen er indrettet med gennemgående kørespor, hvor lastbiler kan aflæsse og pålæsse flydende 

biomasse via studse. Studsene er knyttet til modtagetanke og industritanke, hvor biomassen mel-

lemlagres. Den afgassede biomasse suges til tankbil fra separate studse i samme kørespor. Herved 

minimeres intern kørsel på anlægget.  

Hver hal (forbehandlingshal og modtagehal) er udstyret med ventilationssystem tilsluttet luftbe-

handlingssystemet. Dette er beskrevet nærmere under punktet Biofiltre; forfilter og hovedfilter, 

der følger længere fremme i dette afsnit. 

Hallerne er udstyret med el-betjente porte, der lukkes mens lastbiler aflæsser eller påfylder bio-

masse. I hallerne vil ventilationssystemet opretholde et svagt undertryk og dermed sikre, at eventu-

elt lugtende luftstrømme føres gennem anlæggets luftrensesystem. 

Modtagetanke  

Efter at biomassen er modtaget pumpes denne til anlæggets lagertanke. KOD pulp overpumpes fra 

forbehandlingshal til særskilt mellemlagertank, udført som betontank med fast overdækning. Tan-

ken tilsluttes anlæggets luftbehandlingssystem, som sikrer, at den fortrængningsluft, der fremkom-

mer, når en tankvogn aflæsser til en tank, bliver behandlet i luftrenseanlægget. 

Anlæggets anden lagertank er en betontank afsluttet med tæt gaslageroverdækning og tilsluttet 

gassystemet.  

Gaslager 

Den producerede biogas leveres direkte til det eksisterende opgraderingsanlæg. Et mindre gaslager 

på toppen af en lagertank tjener som buffer til at udjævne forskelle i produktion og aftag. Gaslage-

ret udføres som et dobbeltmembranlager fastgjort til lagertanken med membraner udført i gastætte 

duge. I denne lagertype virker volumenet under den nederste membran som gaslager, mens volume-

net mellem de to membraner er luftfyldt og via en regulerbar blæser fungerer som volumenregula-

tor for gaslageret. Et eksempel på gaslager ses i Figur 4-3. 

Gaslagret fungerer desuden som trykholder for gassystemet, der arbejder med et ganske lavt over-

tryk i forhold til atmosfæretrykket på typisk 10 – 12 mbar. 
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Figur 4-3: Princip af gaslager. 

Udleveringstank 

Den afgassede biomasse pumpes fra reaktortankene til lagertank, og via varmevekslere herfra til an-

læggets udleveringstank, placeret tæt ved modtage/læssehallens lossespor. 

Industritanke 

I industritankene opbevares højværdi biomasse, der har et højt gaspotentiale. Biomasserne herfra 

kan enten pumpes direkte i reaktortankene eller til pasteuriseringstanke, såfremt der er krav til 

materialet om pasteurisering.  

Pasteuriseringstanke 

I pasteuriseringstanke behandles biomasse, der skal varmebehandles jf. Biproduktforordningen. I 

hver tank sker en kontrolleret opvarmning af biomasse til minimum 70˚C i minimum 1 time.  

Til pasteuriseringstankene er der tilknyttet et renseaggregat, hvor eventuelle urenheder sorteres 

fra. 

Pasteuriseringskravene for biomasse er fastsat i Biproduktforordningen og kontrolleres af Fødevare-

styrelsen i Danmark. 

Reaktortanke 

Biomasse fra industritanke og pasteuriseringstankene pumpes til reaktortanke, hvor den primære 

afgasning sker. Afgasningen foregår ved at reaktortankene indeholder bakterier, der omdanner en 

del af biomassen til biogas, dette foregår over flere dage ved en forudbestemt temperatur.  

Efter reaktortankene foregår endnu en separation, hvor langsomt omsættelig biomasse ledes tilbage 

i processen.  

I toppen af reaktortanken findes biogassen, der afgives fra biomassen. Reaktortankene er tilsluttet 

anlæggets gassystem. Gas fra reaktortankene ledes til gaslager.  

Lagertank 

I lagertanken oplagres afgasset biomasse fra reaktortankene inden biomassen pumpes til udlevering-

stank. Biomassen fra reaktortankene ledes til lagertanken via rør.  
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Udleveringstank 

I udleveringstanken oplagres afgasset biomasse, der har en konsistens ligesom konventionel gylle. 

Udleveringstanken er placeret med kort afstand til studsene, hvorfra der sker pålæsning. 

Kulfiltre 

Den producerede biogas, der har været lagret i gaslagre ledes gennem anlæggets kulfiltre. Kulfil-

trene består af aktivt kul, som opsamler svovl fra biogassen. Den rensede biogas sendes herfra vi-

dere til opgraderingsanlægget. Kulfiltrene er en del af det eksisterende anlæg.  

Gasopgradering 

Den producerede biogas behandles i eksisterende opgraderingsanlæg. I opgraderingsanlægget renses 

biogassen, således CO2 renses fra gassen.  Den frasorterede CO2 sendes gennem opgraderingsanlæg-

gets afkast. Det tilbageværende gas består hovedsageligt af metan. Metangassen ledes til en Biogas 

Måler- og Reguleringsstation (BMR-stationen) hvorfra den tilføres naturgasnettet. Gasopgraderings-

anlæg og BMR-station er eksisterende anlægsdele på området.  

Solrød Bioenergi aftager gas fra Solrød Biogas. Solrød Biogas er leverandør til flere gasaftagere, hvor 

Solrød Bioenergi er én af aftagerne. Gassen modtaget af Solrød Biogas behandles i opgraderingsan-

lægget.  

Biogas Måle- og Reguleringsstation 

Ved BMR-stationen overdrages biogassen fra Solrød Bioenergi til naturgasnettet, som ejes af Evida. 

BMR-stationen er en containerbygning udstyret med måleudstyr, der dokumenterer gaskvalitet og -

mængde inden biogassen skifter ejer. Evida varetager drift og vedligehold af BMR-stationen. BMR-

stationen er en del af det bestående anlæg.  

Biofiltre; forfilter og hovedfilter 

Lugtrenseanlæggene består af forfilter og hovedfilter:  

Forfiltret er en mindre tank, der er opfyldt med et filtermateriale som er specielt velegnet til at 

behandle luft med et højt indhold af svovlbrinte, hvilket der kan være tale om i den fortrængnings-

luft, der fremkommer fra betontankene.  

Efter behandling i forfiltret ledes den delvist rensede luft til hovedfiltret, hvor der sker yderligere 

rensning af luften inden den ledes til atmosfæren via et 25 m højt afkast. Ventilationsluft fra haller, 

der er mindre lugtbelastet end fortrængningsluften fra betontankene, ledes direkte til hovedfiltret. 

Forfilter og hovedfilter samt tilhørende afkast udgør anlæggets luftrensesystem. 

Varmeveksler 

Biomassen opvarmes i varmevekslere forud for indpumpning i reaktorer og pasteuriseringstanke. Op-

varmningen foregår til dels med genvinding af varme fra udgående biomasse fra pasteuriserings-

tanke og reaktorer. For at opnå den nødvendige procestemperatur til henholdsvis reaktortanke og 

pasteuriseringstanke, gennemløber biomassen en vand/biomasse varmeveksler.  

Gasfakler 

Gasfaklerne er en nødforanstaltning i tilfælde af at det producerede metan ikke kan afsættes til na-

turgasnettet og hvis gaslageret er fyldt.  
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Kedelanlæg 

Kedelanlægget anvendes til procesvarme. Procesvarme produceres via en naturgaskedel på 2 MW.  

4.3 Risikoforhold 

4.3.1 Risikobekendtgørelsen 

Biogasanlæg er omfattet af Risikobekendtgørelsens3 bilag 1. Risikobekendtgørelsen omhandler kon-

trol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Virksomheder opdeles i grupper (kolonner) 

med forskellige krav afhængig af virksomhedens risikokvotient, som beregnes på baggrund af virk-

somhedens maksimale oplag af stoffer. Virksomheden skal følge risikobekendtgørelsens regler, hvis 

risikokvotienten er over 1.  

Solrød Bioenergi har oplag af P2 Brandfarlige gasser (metan) med tærskelmængde på 10 ton. Ved 

beregning af anlæggets oplag af (P2) gasser summeres de væsentligste gasoplagsvolumener fra reak-

tortanke, pasteuriseringstanke, gaslager og opgraderingsanlæg. Solrød Bioenergi har ikke oplag af 

P5c Brandfarlige væsker, idet disse er klasse I-væsker og klasse II-væsker jf. Risikobekendtgørelsen.   

På baggrund af ovenstående beregnes Solrød Bioenergis risikokvotient til:   

6,1

10
= 0,6 

 

Solrød Bioenergi er ikke en risikovirksomhed, idet risikokvotienten er mindre end 1.   

Rørsystemer og lign. er udeladt af beregningen, da disse udgør et minimalt oplag ift. oplag i tanke. 

Det vurderes ikke nødvendigt at udføre en mere detaljeret beregning, da resultatet viser en god 

margin til grænseværdien på 1.   

4.3.2 Uheldsscenarier 

De uheldsscenarier ved biogasanlægget, der især kan give anledning til risiko, er følgende:  

1. Udslip af biomasse  

2. Udslip af luft fra modtagetanke indeholdende svovlbrinte (forgiftning)  

3. Udslip af biogas (forgiftning, brand og eksplosion)  

For at imødegå disse risici og afbøde følgerne af eventuelle uheld, implementeres følgende tiltag i 

projektet:  

Ad. 1. Der etableres opsamlingsvolumen på anlægget med volde i nødvendigt omfang således, at 

eventuelle udslip fra reaktorer og tanke kan opsamles. Af- og pålæsning af biomasse sker i hal med 

fast gulv og afløb til anlæggets tanke. Herved forebygges udslip af biomasse til omgivelserne i til-

fælde af spild eller uheld på anlægget. Overfladevand tilledes eksisterende forsinkelsesbassin, hvis 

kapacitet udvides svarende til det forøgede afstrømningsareal. Forsinkelsesbassinet kan afspærres 

helt i forbindelse med uheld der medfører biomassespild. 

Ad. 2. I anlæggets modtagehal, hvor modtagetankens luge åbnes i forbindelse med aflæsning af fa-

ste biomassefraktioner, installeres der ventilation og overvågning af luftkvaliteten. Hvis luftens ind-

hold af gasser overskrider grænseværdierne, genereres alarm, der advarer personale i hallen, samt 

 

3 BEK nr. 372 af 25/04/2006: ”Bekendtgørelse om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer” 
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alarmerer driftspersonalet. Herved forbygges forgiftnings- og kvælningsulykker for anlæggets drifts-

personale og chauffører. Anlæggets personale udstyres endvidere med bærbare målere, der alarme-

rer ved forhøjet værdi af svovlbrinte eller metan. 

Ad. 3. Udslip af biogas kan som nævnt give anledning til forgiftning (da den indeholder svovlbrinte), 

brand og eksplosion. Risikoen for udslip elimineres gennem den måde, hvorpå anlægget opbygges og 

løbende vedligeholdes. Dette sikres blandt andet ved anvendelse af korrekt materialekvalitet i hen-

hold til gasreglementet og arbejdstilsynets forskrifter og ved implementering af en drifts- og vedli-

geholdelsesmanual. Anlæggets drift overvåges kontinuerligt af et SRO-anlæg, der måler og registre-

rer flowmængder, trykniveauer og tankindhold. Kritiske målinger sammenlignes med normaltilstand, 

og afvigelser resulterer dels i en korrigerende handling fra SRO-anlægget (stop af pumper, lukning 

af ventiler mv.), dels i en alarmering af driftspersonalet. SRO-anlægget indrettes således, at det 

ved større fejl eller strømsvigt går i sikker tilstand. 

4.3.3 Konsekvens ved udslip af biogas 

Hvis der på trods af forebyggende tiltag sker et udslip, vil følgende være gældende:  

• Udslip af biogas vil sædvanligvis være umiddelbart detekterbart, idet indholdet af svovl-

brinte vil have en karakteristisk lugt (stank som rådne æg). Udslip af gas opdages dermed 

hurtigt, hvorfor driftspersonalet kan gribe hurtigt ind.  

• I den form biogas optræder på anlægget vil den ikke være brændbar og eksplosiv, idet ind-

holdet af ilt i biogassen ikke er tilstrækkeligt til at nære en forbrænding  

Eksplosion i en tank med biogas kan kun ske, hvis der dels er tilstrækkeligt ilt til stede (op-

blanding af biogassen med luft, således at blandingen bliver brændbar), og dels, at der er 

en tændkilde til stede. Sammensætningen af gasblandingen i oplaget bliver overvåget konti-

nuert af anlæggets SRO-anlæg, der griber ind, hvis blandingen ændres, og alarmerer drifts-

personalet.  

• Anlægget opdeles i ATEX-zoner med krav til gnistfri udførelse i zoner, hvor gas kan fore-

komme. Det er således sikret, både at brændbar blanding ikke vil opstå, og at tændkilder 

ikke er til stede, hvorfor betingelserne for en antænding eller eksplosion ikke vil kunne op-

stå.  

Erfaringer fra praksis viser, at der yderst sjældent sker uheld på danske biogasanlæg. Sikkerhedssty-

relsen indsamlede mellem 1992 og 2013 statistik vedrørende gasulykker, og i denne periode er kun 

registreret ét uheld, hvor biogas har været involveret, og dette medførte ingen personskade eller 

skade på omkringliggende bygninger.  

4.4 Projektets sammenhæng med nabovirksomheden Solrød Biogas A/S 
Projektet ligger som nabo til Solrød Biogas A/S, og disse er driftsmæssigt to forskellige anlæg. Dvs. 

anlæggene modtager hver deres biomasse som de behandler uafhængigt af hinanden.  

Der er dog områder, hvor virksomhederne udnytter synergien i den korte afstand. Dette gælder for: 

• Opgraderingsanlæg 

• Regnvandsbassin 

• Vold 

Solrød Biogas A/S producerer i dag biogas, som sælges til Solrød Bioenergis eksisterende opgrade-

ringsanlæg. Dette fortsættes efter udvidelse af Solrød Bioenergi.  

Solrød Biogas har et eksisterende regnvandsbassin, der anvendes til forsinkelse af overfladevand. 

Med projektet vil der tilkomme yderligere anlægsdele, hvor overfladevand, der f.eks. falder på tage 
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skal forsinkes inden det ledes ud. Fremfor at etablere et nyt regnvandsbassin, anvendes Solrød Bio-

gas’ eksisterende regnvandsbassin for overfladevand fra både Solrød Biogas og Solrød Bioenergi. Bas-

sinet udvides således at det sikres, at regnvandsbassinet har de korrekte dimensioner til forsinkelse 

af overfladevandet. 

Omkring Solrød Biogas ligger en vold, der skal sikre, at hvis der sker lækage fra en tank, vil denne 

biomasse forblive på anlægget. Med udvidelse af Solrød Bioenergi flyttes den sydlige del af Solrød 

Biogas’ vold længere mod syd, så begge anlæg er omgivet af samme vold.   

Såfremt der vil være behov for udveksling af biomasse, varme eller lignende vil dette foregå som 

normal handel mellem to uafhængige anlæg.  

5. Alternativer 
I nærværende kapitel beskrives alternativer til den planlagte etablering af biogasanlæg ved Solrød 

Bioenergi.  

Der er i høringsperioden for debatoplægget foreslået alternative placeringer for projektet. De fore-

slåede placeringer er bl.a. Avedøre Holme, Prøvestenen samt langs Cordozavej.  

5.1 Metode 
Den metodiske tilgang til nærværende kapitel er at sammenligne det ansøgte projekt med udvalgte 

alternative udformninger af projektet. Indledningsvist redegøres for et nul-alternativ, der udgør 

sammenligningsgrundlaget for det ansøgte projekt samt alternativet. Nul-alternativet er en beskri-

velse af udviklingen, hvis den ansøgte udvidelse ikke realiseres.  

5.2 Nul-alternativet 
I nul-alternativet etableres projektet ikke på stedet, men den nuværende produktion på Solrød Bio-

energi, hvor biogas opgraderes til naturgaskvalitet, inden den ledes til naturgasnettet fortsætter. 

Biogassen leveres af nabovirksomheden, Solrød Biogas, hvis produktion af biogas må forventes at 

fortsætte. Da Kommuneplanen udlægger arealet omkring Solrød Biogas til biogasformål, vil det 

være sandsynligt, at andre nye biogasprojekter vil planlægge at benytte arealet. Dette er ikke ind-

draget i vurderingen. 

I nul-alternativet vil samfundet gå glip af de miljømæssige fordele, der er knyttet til den cirkulære 

ressourceøkonomi omkring biogas forså vidt angår de 15 mio Nm3 bionaturgas som Solrød Bioenergi 

planlægger at producere. Biogasproduktionen medfører endvidere recirkulering af næringsstoffer 

med anlæggets afgassede biomasse. Hvis denne biomasse ikke bliver udnyttet af andre biogasanlæg, 

vil samfundet gå glip af de miljømæssige fordele, der er ved at anvende afgasset biomasse.  

I nul-alternativet vil anlægget ikke blive udvidet. Det betyder, at der anlægsmæssigt og driftsmæs-

sigt vil være færre gener forbundet hermed.   

Ved nul-alternativet vil samfundet gå glip af: 

• Vedvarende energi 

• Fortrængning af fossile brændsler (naturgas) 

• Reduktion af drivhusgas 

• Yderligere biogødning i form af afgasset biomasse 

• Større forsyningssikkerhed 

Derimod vil samfundet ved nul-alternativet opleve mindre: 
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• Transport 

• Lokal støj 

• Lokale lugtgener 

5.2.1 Restprodukter 

For at udvide biogasproduktionen på Solrød Bioenergi er der behov for at øge biomassemængderne. 

Såfremt denne biomasse ikke afsættes til f.eks. biogasanlæg risikeres, at energipotentialet går 

tabt, samt at næringsstofferne ikke fordeles optimalt. KOD vil i nul-alternativet forventelig blive 

kørt til et andet biogasanlæg og anvendt som afgasset biomasse, hvis det ikke er tilfældet, vil 

KOD’en forventelig blive kørt til forbrænding og ikke udnyttet som muligt gødning. Husdyrgødning 

vil blive spredt på marker uden forudgående afgasning.  

Afgasset biomasse har en højere plantetilgængelighed end husdyrgødning, som ikke behandles på et 

biogasanlæg4. Ved nul-alternativet vil samfundet gå glip af afgasset biomasse, som kan erstatte hus-

dyrgødning. 

5.2.2 Energi og klima 

I nul-alternativet vil biomasserne behandles på anden vis, hvilket øger risikoen for at drivhusgasser 

herfra ikke reduceres, og derved når atmosfæren. Ved at anvende biomasserne i et biogasanlæg, 

opsamles langt hovedparten af disse og anvendes som grøn energi, der bl.a. vil fortrænge fossilt 

brændsel. På Solrød Bioenergi vil biogassen blive opgraderet til naturgaskvalitet, der kan sendes ud 

på gasnettet og anvendes af nærliggende virksomheder og borgere. Produktionen af Bionaturgas fra 

projektet vil kunne forsyne ca. 6.700 parcelhuse med grøn energi til opvarmning.  

Biogasanlægget medvirker til at reducere drivhusgasser ved at fortrænge brug af andre fossile 

brændsler, herunder naturgas, og desuden recirkuleres næringsstoffer, som ellers normalt går tabt. 

Biogassen er en del af den vedvarende energi, hvilket er medvirkende til en større forsyningssikker-

hed. Ud fra en klimamæssig betragtning, vil det være mere fordelagtigt at udvide med projektet 

fremfor nul-alternativet.  

5.2.3 Nærområde 

I nul-alternativet vil biogasanlægget ikke blive placeret ved Åmarken. Dette betyder, at området 

ikke belastes af yderligere trafik eller anlægsdele, samt at den visuelle påvirkning fra det nye anlæg 

undgås. Projektets placering i direkte tilknytning til det eksisterende biogasanlæg indebærer dog, 

at anlægget til en vis grad skærmes af de bygninger og tanke der allerede findes i området. Den 

kommende trafik fra projektet vil køre mod øst ad Åmarken og fordeles ad Roskildevej og motorve-

jen.  

5.3 Alternativ placering ved Prøvestenen og Avedøre Holme 
Der er i høringssvarene jf. bilag 1 foreslået alternative placeringer ved Prøvestenen og Avedøre 

Holme.  

Solrød Bioenergi ejer i dag et opgraderingsanlæg i projektområdet. Hvis udvidelsen flyttes til f.eks. 

Prøvestenen eller Avedøre Holme, vil synergien og driftsoptimeringen helt forsvinde. Opgraderings-

anlægget er anlagt og i drift, og tilskud til dette er knyttet til tilslutningspunktet til gasnettet. Det 

betyder, at hvis der etableres et nyt biogasanlæg på de nævnte alternative lokaliteter, er anlægget 

 

4 Aarhus Universitet, DCA, 2015, Kvælstofudvaskning og gødningsvirkning ved anvendelse afgasset biomasse. 
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ikke omfattet af støtte. En mulighed hertil kunne være at anlægge biogasanlægget ved de foreslå-

ede lokaliteter og så rørlægge til det eksisterende opgraderingsanlæg. Dette vurderes at være en 

uigennemførlig løsning ift. økonomi og rørlægning igennem tæt bebyggelse.  

Området Prøvestenen er et industriområde til havneformål, der ligger ved Amager. Transport af bio-

masse til området skal foregå gennem boligområder, hvormed området ikke findes fordelagtig for 

placering af et biogasanlæg. 

Området Avedøre Holme er placeret vest for Amager og med motorvej i umiddelbar nærhed samt i 

et industriområde. Industriområdet er i forvejen tæt og med flere anlæg, der kan give anledning til 

luftemissioner.  

Af disse årsager vurderes det ikke hensigtsmæssigt at anlægge biogasanlægget ved Prøvestenen el-

ler Avedøre Holme. 

5.4 Alternativ placering langs Cordozavej 
Der er i høringssvarene jf. bilag 1 foreslået en alternativ placering langs Cordozavej, idet der her 

ikke er beboelse. Det foreslåede område indeholder beskyttet natur (§3-natur), og herudover ligger 

der i nærområdet eksisterende boligområde Havfrue Kvarteret samt det nye boligkompleks Green 

Hills. I Figur 5-1 vises Cordozavej, beskyttet natur samt de nævnte boligområder.  

 

Figur 5-1: Alternativ ved Cordozavej 

Områdernes status betyder, at de er beskyttet mod ændring i deres naturtilstand jf. Naturbeskyttel-

sesloven. Det antages, at der ikke kan anlægges biogasanlæg i disse områder. 

Desuden er området ikke udlagt til biogasanlæg i Solrød Kommuneplanramme. Alle landets kommu-

ner udarbejder hvert 4. år en kommuneplan, heri er kommuneplanrammen. Kommuneplanrammen 

fastsætter rammer for udviklingen af kommunen. Rammer kan f.eks. være rekreativt område, om-

råde til offentligt formål eller boligområde. Rammer, hvori der kan ligge biogasanlæg omtales oftest 
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som tekniske anlæg. Rammen indeholder yderligere bestemmelser, det kunne f.eks. være zonesta-

tus og bebyggelsesprocent. Kommuneplanrammerne fastlægger rammerne for lokalplanlægningen i 

de enkelte delområder, og en lokalplan må ikke stride imod bestemmelserne i en kommuneplan-

ramme.  

Ud fra en natur- og planmæssig betragtning er det ikke hensigtsmæssigt at placere biogasanlægget 

langs Cordozavej.   

5.5 Vurdering 
Det ansøgte projekt er vurderet, som det bedste alternativ, fordi projektet er placeret hensigts-

mæssigt ift. motorvejen samt i god afstand fra sammenhængende bebyggelse, og området i øvrigt 

er udpeget til biogasformål i kommuneplanen. Den alternative placering ved Prøvestenen og Aved-

øre Holme vurderes som uhensigtsmæssig på baggrund af tilkørselsvejene og tæt bebyggelse. Place-

ringen ved Cordozavej vil være i strid med den konkrete kommuneplanramme og være nær boligbe-

byggelse, hvilket ikke vil være hensigtsmæssigt. 

I forhold til nul-alternativet vil etablering af biogasanlægget bidrage positivt til Solrød Kommunes 

klimamål og reducere udledte drivhusgasser. Desuden løser anlægget en samfundsmæssig opgave 

med behandling af KOD. På den baggrund vurderes projektet at være bedre end nul-alternativet.  

  

6.  Trafikanalyse 
I dette kapitel undersøges de trafikale konsekvenser ved etablering af Solrød Bioenergi. Udvidelsen 

vil primært give anledning til lastbiltrafik, der fragter biomasse til- og fra biogasanlægget. Herud-

over vil der være trafik fra personalets personbiler og diverse servicebiler (post, rengøring, hånd-

værkere mv.).  

Analysen tager udgangspunkt i transporten i hverdage, hvor den primære kørsel vil forekomme. Kør-

sel lørdage, søndage og helligdage kan blive nødvendigt som følge af atypisk vejrlig eller flere sam-

menhængende helligdage.  

6.1 Metode 
I trafikanalysen redegøres for Solrød Bioenergis trafikbelastning i både anlægsfase og driftsfase. 

I driftsfase vil biogasanlægget give anledning til øget trafikal belastning, idet der transporteres bio-

masse til og fra biogasanlægget.  

Det gennemsnitlige antal lastbiler pr. dag er estimeret ud fra følgende forudsætninger: 

• Gennemsnitsbetragtning af biogasanlæggets behandling af biomasse på 250.000 tons på års-

basis.  

• Pumpbar biomasse transporteres med tankbiler på 35 tons pr. læs 

• KOD og tilsvarende transporteres med lastbiler med 30 tons pr. læs 

• Afgasset biomasse transporteres med tankbiler med 35 tons pr. læs 

• Tankbiler der kommer ind med husdyrgødning transporterer afgasset biomasse retur 

• Frasorterede fysiske urenheder i f.eks. KOD lagres i container og afhentes. 25 tons pr. læs 

• Biomasse fragtes på 250 dage om året (hverdage) 

Ovenstående forudsætninger er anvendt i bilag 6, hvor det beregnes, at der i gennemsnit er behov 

for 57 biler pr. dag til at drive biogasanlægget. Hver bil kører ind til anlægget og kører efterføl-

gende ud fra anlægget.  
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Helligdage og vejrlig kan begrænse muligheden for at køre det gennemsnitlige antal lastbiler nogle 

dage. Derfor er der dage, hvor det er nødvendigt at køre flere biler end det gennemsnitlige antal.  

Til beregning af udvidelsens merbelastning benyttes Vejdirektoratets data for trafik på strækninger 

20185. Der benyttes ÅDT-data for alle mobile køretøjer samt andel køretøjer over 5,8 meter. ÅDT 

står for årsdøgntrafik og er trafikken pr. døgn opgjort som gennemsnit over hele året.   

6.2 Trafik i anlægsfasen 
I anlægsfasen vil der forekomme trafik fra anlægsmaskiner og lastbiler med byggematerialer. Det 

estimeres, at der på daglig basis kan forekomme op til 10 lastbiler og tilsvarende antal personbiler 

som følge af udvidelsen. Derudover kan der forekomme et større antal personbiler ved tilsyn, bygge-

møder o. lign. Der forventes at kunne komme op til 15 biler på pladsen samtidig.  

6.3 Transport af biomasse i driftsfasen 
Solrød Bioenergi er placeret i det åbne land med kort afstand til Roskildevej og Køge Bugt Motorve-

jen E47. I dag forekommer der enkelte kørsler til Solrød Bioenergi ifm. den løbende udskiftning af 

aktivt kul til svovlbrinterensning. Der vil være tale om relativt få kørsler svarende til 2-3 gange om 

året, hvor en ladvogn vil skifte kul. Herudover vil der være service af opgraderingsanlæg og BMR-

station, hvilket vurderes til en personbil ca. 2-8 gange om året. 

Det nye biogasanlæg skal indfødes med frisk biomasse alle dage hele året rundt. Derfor vil antallet 

af kørsler være fordelt tilnærmelsesvist ligeligt hen over året. Biomassen afleveres fra lastbiler til 

oplag i modtagetanke eller haller inden biomassen indfødes til afgasning i reaktortanke. Biogasan-

lægget designes, så der kan oplagres biomasse før afgasning svarende til ca. 2-3 dage (weekend).  

I normal drift forekommer al biomassetransport på hverdage, hvor biogasanlæggets modtagetanke 

fyldes, så behovet for kørsel i weekender begrænses.  

Der kan dog forekomme lørdage, søndage og helligdage, hvor kørsel kan blive nødvendigt. Dette vil 

ofte skyldes atypisk vejrlig, som umuliggør eller reducerer muligheden for at køre på hverdage. Her-

udover kan helligdage som falder i sammenhæng med weekender medføre, at der er behov for flere 

biomassetransporterpå hverdage for at kunne indføde biogasanlægget med frisk biomasse.  

Biogasanlægget vil behandle 250.000 tons biomasse på årsbasis. Biomasse transporteres i lukkede 

lastbiler, enten som tankbiler med pumpbar biomasse eller med lukkede vogne til KOD og faste 

fraktioner.  

I KOD vil der være fysiske urenheder som frasorteres før afgasning og oplagres i en container. Ande-

len af fysiske urenheder i KOD afhænger i høj grad af sorteringen i de forskellige kommuner, men 

udgør typisk mellem 10 – 20 %. Det antages, at der vil være ca. 20.000 tons frasorterede fysiske 

urenheder på årsbasis. 

Den afgassede biomasse som køres retur fra anlægget, vil være en homogen pumpbar biomasse, som 

udspredes på landbrugsjord som gødning. Der vil være ca. 230.000 tons afgasset biomasse tilsva-

rende den mængde organiske biomasse, som køres ind på anlægget.  

For at optimere anlæggets transport af biomasse vil tankbiler, som leverer husdyrgødning ind på an-

lægget, transportere afgasset biomasse ud af anlægget. Lastbiler som kører ind på anlægget, vil 

normalt forlade anlægget igen inden for 30 til 60 minutter.  

 

5 http://vej08.vd.dk/stroemkort/nytui/kort/Stroemkort.html?id=201 

http://vej08.vd.dk/stroemkort/nytui/kort/Stroemkort.html?id=201
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6.3.1 Fordeling lastbiler på hverdage og weekender 

Solrød Bioenergi vil tilstræbe at lægge sin kørsel på hverdage, mandag til fredag. Med al kørsel på 

hverdage vil der ud fra en gennemsnitsbetragtning være behov for at køre 57 biler pr. dag på årsba-

sis beregnet på baggrund af forudsætningerne beskrevet i metodeafsnittet. Beregningen for antallet 

af biler fremgår også i bilag 6.  

På følgende Figur 6-1 ses vejnettet omkring Solrød Bioenergi, hvor det forventede antal lastbiler pr. 

dag fra Solrød Bioenergi fremgår.  

Figur 6-1: Vejnet omkring Solrød Bioenergi. De nærmeste tilkørselsveje er nummeret og viser gennemsnitlig antal biler pr 

dag. 

I Figur 6-1 fremgår den forventede fordeling af lastbilerne fra Solrød Bioenergi på hverdage.  

Solrød Bioenergi vil benytte den eksisterende ud- og indkørsel (tilslutningsanlæg) fra Solrød Biogas 

A/S til Åmarken. Fra Åmarken forventes alle 57 lastbiler at køre mod Roskildevej, hvor trafikken 

fordeles med 47 biler mod syd til motorvej E47 og 10 mod Roskilde. Tilslutningsanlægget er dimen-

sioneret af Land&Plan, der har kontrolleret dimensioneringen op mod den planlagte trafik, og ikke 

ser udfordringer i at denne kan afvikles.  

På Roskildevej mod Roskilde kører ca. 10 biler pr. dag. Det vil hovedsageligt være transport af hus-

dyrgødning og afgasset biomasse, som giver anledning til merbelastning mod Roskilde. Disse kørsler 

vil ikke køre gennem Jersie landsby.  

På Køge Bugt Motorvejen nord for Roskildevej vil den trafikale merbelastning være forbundet med 

transporten af KOD og lignende fra hovedstadsområdet. Der vil være tale om ca. 22 biler pr. dag, 

som alle vil køre samme vej tur/retur.   
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På Køge Bugt Motorvejen mod syd forventes 25 biler pr. dag. Det vil være en blanding af husdyrgød-

ning og øvrig biomasse, som vil blive transporteret via Køge Bugt Motorvejen.  

Solrød Bioenergi har ikke til hensigt at køre via Åmarken mod Naurbjergvej, medmindre en konkret 

landmand i den retning ønsker at levere eller aftage biomasse fra Solrød Bioenergi. Ligeledes vil 

Cordozavej ikke blive anvendt til transport af biomasse til og fra Solrød Bioenergi.  

6.3.2 Merbelastning på vejnettet 

Merbelastningen på vejnettet skal ses i forhold til den eksisterende trafik på Roskildevej og Køge 

Bugt Motorvejen. Åmarken er en kommunevej, mens Roskildevej og Køge Bugt Motorvejen er stats-

veje. Den eksisterende trafik er opgjort af Vejdirektoratet og angives for begge kørselsretninger. 

Solrød Bioenergis lastbiler vil udgøre en merbelastning på vejnettet, når de kører til og fra biogas-

anlægget, hvormed hver lastbil vil belaste vejnettet i 2 kørselsretninger. Derfor indgår lastbilerne 

to gange i beregningen af mertransporten fra Solrød Bioenergi.   

I Tabel 6-1 fremgår lastbilernes procentvise merbelastning på statsveje. 

 

Vejstrækning 

 

Mertransport fra 
Solrød Bioenergi  
(Hverdage)*** 

Trafik-tal  
Køretøjer over 
5,8 meter** 
(andel af alle 
køretøj i pct.)  

Trafik-tal  
Alle typer køre-
tøj 
(ÅDT, 2018)* 

Merbelastning 
ift. ÅDT i pct. 

Worst-case mer-
belastning**** 

 

Roskildevej N 2 x 10 lastbiler 1.400 (10,8 %) 13.000 0,15 % 0,9 % 

Roskildevej S 2 x 47 lastbiler 1.400 (10,8 %) 13.000 0,72 % 0,9 % 

Motorvej E47 
mod nord 

2 x 22 lastbiler 13.30 (11,5 %) 115.200 0,04 % 0,1 % 

Motorvej E47 
mod syd 

2 x 25 lastbiler 17.700 (16,5 %) 107.200 0,05 % 0,1 % 

Tabel 6-1: Solrød Bioenergis belastning på nærtliggende statsveje. 
* Årsdøgntrafikken (ÅDT) er trafikken pr. døgn opgjort som gennemsnit over hele året (2018). ÅDT anvendes som et sammen-
fattende mål for trafikmængden på en given lokalitet.5  
** Antal køretøjer over 5,8m pr. døgn opgjort som gennemsnit over hele året.5  
*** Lastbiler kører både tur/retur. 
**** Worst-case: alle lastbiler kører samme rute. Dvs. enten mod Roskilde N eller Roskilde S og enten E47 nord eller E47 syd. 
((2*57)/Trafik-tal ÅDT*100) 

Andelen af køretøjer over 5,8 meter øges med ca. 0,1-0,6 procentpoint på Roskildevej og ca. 0,03-

0,04 procentpoint på Motorvej E47.  

Der findes ikke trafiktællinger på kommunevejene Åmarken og Naurbjergvej, hvorfor det ikke er 

muligt at sammenholde mertrafikken med den eksisterende trafik på vejene. Det forventes dog 

ikke, at der vil være lastbiler, som kører via Åmarken mod Naurbjergvej. Dels fordi vejforbindelsen 

via Naurbjergvej ikke er fordelagtig og dels, fordi Solrød Bioenergi vil instruere sine chauffører i at 

ikke at køre via Naurbjergvej. 

Vejanlægget i T-krydset ved Åmarken og Roskildevej er udført med lysregulering. På Åmarken findes 

et kanaliseret vejanlæg med højre- og venstresvingsbane for udkørsel til Roskildevej. På Roskildevej 

er der venstresvingsbane mod Åmarken.  
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6.4 Interne vejforhold 
Solrød Bioenergi etableres syd for det eksisterende biogasanlæg, Solrød Biogas A/S, som beskrevet i 

projektbeskrivelsen, og vist på Figur 6-2. Kørsel til Solrød Bioenergi vil foregå ind ad samme over-

kørsel som Solrød Biogas A/S og herfra køre til projektområdet. I projektområdet modtages bio-

masse i modtagehallen med indbygget modtagetank. I et særskilt halafsnit frasepareres fysiske 

urenheder, der fyldes i en container. Lastbiler bakker ind i halafsnittet og bytter fyldte containere 

med tomme containere.   

 

Figur 6-2: Skitse af projektets interne vejforhold. Den eksisterende overkørsel ved Åmarken benyttes ved tilkørsel til projekt-

området. 

Solrød Bioenergi vil benytte den eksisterende overkørsel til Åmarken, som således vil være fælles 

med det eksisterende biogasanlæg, Solrød Biogas A/S. Overkørslens kapacitet er vurderet fuldt til-

strækkelig til den forøgede trafik. 

For at forebygge uhensigtsmæssige trafiksituationer ved den fælles indkørsel er det valgt, at Solrød 

Bioenergis transporter vil have vigepligt (markeret med hajtænder), når disse transporter kører ud 

på den fælles adgangsvej, som findes på Solrød Biogas A/S i dag. På Figur 6-2 fremgår, hvor der på-

tænkes at være vigepligt. 

De eksisterende svingbaner på Åmarken er dimensioneret efter reglerne gældende svingbaner, her-

under krav vedr. decelerationstrækning for lastbiler. Solrød Bioenergi vil ikke give anledning til nye 

typer af køretøjer, der medfører ændrede krav til svingbanernes decelerationsstrækning.  

Ved realisering af det ansøgte projekt, vil tætheden af køretøjer, der anvender svingbanerne stige. 

Der vil dog ikke være behov for at forlænge svingbanernes kapacitet, idet der internt på anlægget 
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vil være god plads til flere biler samtidig. Der vil således ikke ske opstuvning af køretøjer på Åmar-

ken, fordi der altid vil være mulighed for at svinge ind på biogasanlægget.  

6.5 Vurdering af den trafikale påvirkning 
Det prioriteres at anvende de større veje som Roskildevej og Køge Bugt Motorvejen, hvorved der vil 

være begrænset øget tung trafik gennem bl.a. Naurbjerg, Lille Skensved og Jersie. Den trafikale på-

virkning fra Solrød Bioenergi vil hovedsageligt forekomme på Roskildevej og Køge Bugt Motorvejen, 

idet en stor del af biomassen modtages fra hovedstadsområdet. Vejanlægget i T-krydset ved Roskil-

devej og Åmarken vurderes udført fordelagtigt ift. at håndtere tung trafik fra Solrød Bioenergi.  

Det vurderes trafiksikkerhedsmæssigt fordelagtigt at anvende den eksisterende overkørsel til Åmar-

ken fremfor at etablere nye overkørsler til offentlig vej. Herudover prioriteres at benytte Roskilde-

vej, hvormed udkørsel fra Solrød Bioenergi til Åmarken vil ske i et højresving. Endvidere er der ved 

eksisterende overkørsel fordelagtige oversigtsforhold.  

På baggrund af ovenstående vurderes, at den øgede trafik ikke vil give anledning til væsentlig større 

risiko for ulykker. 

Merbelastningen på vejnettet fra Solrød Bioenergi vil være uvæsentlig ift. den samlede trafik på 

Roskildevej og Køge Bugt Motorvejen. Andelen af køretøjer over 5,8 meter stiger ca. 0,1-0,6 pro-

centpoint på Roskildevej og Køge Bugt Motorvejen, hvilket ligeledes vurderes at være uvæsentlig. 

Ligeledes forventes projektet ikke at medføre væsentlig øgede gener for fremkommeligheden på 

motorvej E47 og det trafiklysregulerede kryds ved Åmarken/Roskildevej, idet merbelastningen på 

vejene er meget lille. 

Helligdage og vejrlig kan medføre behov for at ændre den normale logistik, hvormed der vil blive 

kørt flere biomassetransporter på nogle dage og færre biler på andre dage ift. det gennemsnitlige 

antal biler pr. dag. Det vurderes, at der kan forekomme ca. 25 % variation i antallet. Dvs. en varia-

tion fra ca. 57 til 71 biler pr dag.  

I afsnit 7.2 vurderes det at udvidelsen inkl. trafikken ikke vil give anledning til væsentlige støjpå-

virkning.  

6.6 Kumulative effekter 
Trafikken fra Solrød Bioenergi vil belaste vejnettet i kumulation med den øvrige trafik, der findes i 

området. Merbelastningen fra Solrød Bioenergi udgør en så lille andel af den samlede trafik på Ros-

kildevej og Køge Bugt Motorvejen jf. Tabel 6-1, at kumulationen ikke forventes at blive bemærket.  

På Åmarken mod Roskildevej vil trafikken fra Solrød Bioenergi kumulere med den eksisterende trafik 

fra Solrød Biogas, hvorfor dette beskrives yderligere. Det fremgår af Solrød Biogas A/S tillæg til mil-

jøgodkendelse april 2018, at Solrød Biogas på hverdage kører 46 transporter. Der skønnes således 

kumulativt 103 (46+57) lastbiler pr. dag med udkørsel til Åmarken. På en worst-case dag for Solrød 

Bioenergi med 25% flere biler vil der være 117 (46+71) lastbiler pr. dag. Alle lastbiler kører både 

frem til anlægget og efterfølgende ud fra anlægget. 

Med de angivne lastforudsætninger vil transportkapaciteten i gennemsnit være tilstrækkelig med 57 

daglige biler. Det vil give en gennemsnitlig belastning på 6-7 biler i timen ved en daglig køretid på 

8-10 timer. Overkapaciteten på 25% er medtaget i beregningen, da vi ikke på forhånd kan fastlægge 

et præcist timebaseret kørselsmønster. 

En del af anlæggets udkørsel sker i forbindelse med landbrugets gødningskørsel og tidsmæssigt sty-

ret af dette. Bl.a. derfor må der forventes en betydelig variation i den daglige kørsel afhængig af 

bl.a. vejrlig. 
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I følgende Tabel 6-2 ses de opgjorte biomasse transporter. 

  Biomassetransport Nuværende Projekt Total 

  Gennemsnit hver-
dage 

Solrød Biogas Solrød Bioenergi Kumuleret 

Ind Tankbil Flydende 13 7 20 

  Tankbil øvrige 0 5 5 

  Tankbil flydende tom 21 19 40 

  KOD Bil el. lign 0 18 18 

  Tipbil fast biomasse 12 4 16 

  Tipbil tom 0 4 4 

  Ind total 46 57 103 

Ud Tankbil Flydende 26 26 52 

  Tankbil Øvrige tom 8 5 13 

  KOD Bil el. lign 0 18 18 

  Tipbil urenheder 12 4 16 

  Tipbil tom 0 4 4 

Total Ud total 46 57 103 

Tabel 6-2: Samlet anslået kørselsbehov i gennemsnit på dagsbasis fordelt på det eksisterende biogasanlæg, Solrød Biogas og 
på det ansøgte projekt, Solrød Bioenergi 

Der vurderes ikke at være risiko for kødannelse på Åmarken. Svingbaneanlægget er dimensioneret 

af Land&Plan, der vurderer, at der vil være tilstrækkelig kapacitet til at håndtere mérbelastningen, 

fordi lastbiler i venstresvingsbanen på Åmarken altid vil have mulighed for at svinge ind på biogas-

anlæggets område, hvor der er god plads til lastbilerne. Der kan derfor ikke ske opstuvning af køre-

tøjer internt på anlægget. I venstresvingsbanen skal lastbiler naturligvis holde tilbage for modkø-

rende trafik fra Naurbjerg.  

Der er tale om en kort distance på ca. 500 meter fra udkørslen til krydset ved Åmarken og Roskilde-

vej. På de øvrige strækninger (Roskildevej og E47) indgår kørsler fra Solrød Bioenergi i vejdirektora-

tets trafiktællinger. 

Det vurderes, at den kumulative indvirkning på strækning på Åmarken mellem biogasanlægget og 

Roskildevej ikke vil give anledning til væsentlig indvirkning på miljøet eller menneskers sundhed.   
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7. Miljøpåvirkninger 
I dette kapitel beskrives og vurderes de miljøpåvirkninger, der kan forventes fra projektet i anlægs- 

og driftsfase. Endvidere vurderes de kumulative effekter, som disse påvirkninger kan give anledning 

til. Der redegøres for forureningsbegrænsede tiltag, som indgår i biogasanlæggets opbygning og 

funktion samt for yderligere tiltag/afværgeforanstaltninger, som kan stilles som vilkår i miljøgod-

kendelsen og/eller VVM-tilladelsen for at undgå eller mindske forurening.  

7.1 Luftforurening 
Formålet med nærværende afsnit er at identificere og beskrive anlæggets luftemissioner og deres 

påvirkning af miljøet igennem projektets forskellige faser. Der sættes fokus på udspredelsen af lugt 

og hvilke afværgeforanstaltninger, der kan benyttes til at begrænse lugtgener og andre emissioner. 

Ligeledes behandles emissioner af kvælstofoxider (NOx) og kulilte (CO), fra forbrænding af naturgas 

i anlæggets procesvarmeanlæg, og emissioner af ammoniak (NH3), svovlbrinte (H2S) og svovldioxid 

(SO2). 

Beregningsforudsætninger, modelinput og simuleringsdata fremgår af bilag 4. 

I foroffentlighedsfasen er der givet høringssvar, der udtrykker bekymringer for lugtgener. I indevæ-

rende afsnit forklares hvorledes anlæggets luftemissioner er beregnet, og hvilke afværgeforanstalt-

ninger der er foretaget for at imødekomme bekymringerne.  

Det eksisterende biogasanlæg på Åmarken 6, Solrød Biogas, har været i drift siden 2015. Under an-

læggets opstart og de første driftsår har anlægget modtaget en del lugtklager fra anlæggets nær-

meste nabo. Dette skyldtes hovedsageligt driftsforstyrrelser af anlæggets biologiske processer i for-

bindelse med opstarten. Antallet af lugtklager er dog faldet væsentligt siden 2017 og de seneste år 

er der modtaget omkring 5 – 10 klager om året. Disse lugtklager er hovedsageligt knyttet til uheld i 

driften, eller til tømning af tanke for rengøring, men ikke til normal daglig drift. Anlægget er byg-

get af Bigadan som også har varetaget driften af Solrød Biogas på en 5-årig driftsaftale. Bigadan har 

bygget biogasanlæg i mere end 30 år, og driver 9 biogasanlæg i Danmark. Bigadan står også bag det 

nye projekt, og Solrød Bioenergi vil blive bygget og drevet med solid baggrund i de erfaringer der er 

indhøstet fra bygning og drift af Solrød Biogas.  

Solrød Bioenergi vil blive bygget til samme høje standard, der bl.a. indebærer, at der arbejdes med 

en skærpet lugtgrænseværdi på 5 LE/m3 i stedet for Luftvejledningens normale 10 LE/m3 som er 

den vejledende lugtgrænseværdi i landområder. Det betyder, at skorstenshøjder, lugtfiltre o. lign. 

dimensioneres og bygges for overholdelse af denne skærpede lugtgrænseværdi. 

7.1.1 Metode 

Der foretages modelberegninger for alle anlæggets dele, som giver en væsentlig påvirkning til det 

atmosfæriske miljø. Herved kvantificeres påvirkningen, og det muliggør sammenligning med de gæl-

dende krav for emission6. Det væsentligste er her de gældende krav til lugt og/eller luftbåren emis-

sion. Lugt og andre emissioner beregnes med udgangspunkt i hele anlæggets drift. 

Luftemissioner er generelt vurderet med baggrund i Miljøstyrelsens Lugtvejledning7 og Luftvejled-

ningen6, samt gældende krav til emissioner og b-værdier8. 

 

6 Luftvejledningen (vejledning nr. 2, 2001), Miljøstyrelsen.   
7 Lugtvejledningen (vejledning nr. 4, 1985), Miljøstyrelsen. 
8 Vejledning om B-værdier (august 2016), Miljøstyrelsen. 
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Kildestyrker er estimeret på baggrund af målinger fra lignende kendte anlæg bl.a. også Solrød Bio-

gas beliggende på nabomatriklen. Kildestyrker og røggasvolumener fra forbrændingsanlæg er esti-

meret med baggrund i luftvejledningen og for de respektive anlægs gældende emissionsgrænsevær-

dier, heriblandt bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg9. 

Udspredningen af lugtemissioner, samt immissionsværdier er beregnet ved hjælp af en atmosfærisk 

spredningsmodel i programmet OML-Multi 6.2, som er udviklet og vedligeholdes af Institut for Miljø-

videnskab hos Aarhus Universitet. 

Alle immissionsværdier er beregnet som 99 %-fraktiler med 10-års meteorologisk klimadata. Nyere 

versioner af OML-Multi (version 6.2 og frem), anvender terrændata fra Kortforsyningen10 ved bereg-

ning med punktkilder. Alle OML-beregninger er derfor udført med terrændata for det lokale bereg-

ningsområde. Der findes flere oplysninger om softwaren, OML (Operationelle Meteorologiske Luft-

kvalitetsmodeller) og andre luftforureningsmodeller på Aarhus Universitets hjemmeside11. 

Illustrationer af modeldata er udarbejdet med GIS-software og baggrundskort fra Kortforsyningen og 

Miljøstyrelsen.  

7.1.2 Identifikation og beskrivelse af emissioner 

Emissionskilder 

Lugtberegningen forudsætter, at al biomasse til Solrød Bioenergi afleveres og behandles på anlæg-

gets egen matrikel. På grund af den nære beliggenhed til Solrød Biogas er det valgt, at inkludere 

lugtemissionen fra Solrød Biogas i beregningen, der derfor samtidig er en kumulativ beregning. Des-

uden indgår lugtbidraget fra det eksisterende opgraderingsanlæg også. 

Nedenstående kort viser placeringen af de respektive afkast, der indgår i beregningen: 

 

 

9 BEK nr. 1535 af 09/12/2019, ”Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg” 
10 Kortforsyningen er Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings distribution af kort og geodata på internet-
tet 
11 Aarhus Universitets hjemmeside om OML. Link: www.au.dk/oml, set den 09.3.2020 

http://www.au.dk/oml/


Solrød Bioenergi ApS 
Miljøkonsekvensrapport  Side 40 af 103 

 

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.:  +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 
 

 

Figur 7-1: Oversigt over punktkilder hos Solrød Bioenergi. 1) + 2) Afkast fra gasopgradering 3) Biofilter Syd, 4) kedel, 5) Biofil-
ter Nord (hos Solrød Biogas). 

Nedenstående tabeller viser inputdata til lugtberegningen: 

       
 

Afkastnr. Afkastbetegnelse 

Lugtkoncentration 

[LE/m³] 

Afkasthøjde 

[m] 

Flow 

[m3/h] 

1 BUP A 875 14 5.000 

2 BUP B 875 14 5.000 

3 Biofilter syd 1.217 24 21.700 

4 Kedel N/A  15 3.318 

5 Biofilter nord 1.100 40 21.700 

Tabel 7-1. Inputdata. Lugtkoncentrationer er angivet som timemiddelværdier og inkluderer evt. sikkerhedsfaktorer. 

Lugtkoncentrationen på Solrød Biogas stammer fra en konkret lugtmåling, mens lugtkoncentrationen 

på Solrød Bioenergi er estimeret højere på baggrund af det faktum, at anlægget skal behandle en 

lidt større mængde biomasse end Solrød Biogas (250.000 ton mod 226.000 ton). Luftmængderne er 

antaget identiske, da haller, tanke og tankbiler vil have tilsvarende dimensioner. 

Lugtkoncentrationen for BUP/opgraderingsanlæg er estimeret på baggrund af lugtmåling på et lig-

nende opgraderingsanlæg tillagt en sikkerhedsfaktor på 25 % mhp. at regne efter forsigtighedsprin-

cippet. 
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Højden af kedlens skorsten (15 m) er fastsat på baggrund af beregninger af anlæggets kvælstofde-

position. En skorstenshøje på 10 m vil sikre nok atmosfærisk opblanding til at overholde b-værdier 

for NOx og CO. Dog er denne højde for lav ift. overholdelse af kvælstofdepositionen for de omkring-

liggende naturområder. Kvælstofdepositionen er relevant, da der ligger beskyttet natur tæt på an-

lægget, hvorfor skorstenshøjden er hævet til 15 m med henblik på at reducere kvælstofdepositio-

nen for naturområderne. 

Inputdata til depositionsberegning fremgår, ligesom de øvrige OML-inputværdier, i bilag 4. 

Beregningerne omfatter naturligvis også bygningskorrektioner ift. de omkringliggende bygninger. 

Bygningskorrektionerne gør, at modellen medregner turbulens omkring bygninger, hvilket kan med-

virke til en anderledes udbredelse af en lugtfane eller røgfane end det ellers ville have været til-

fældet. 

Anlægsfase 

Luftemissioner fra anlægsfasen vil være begrænset til udstødningsgas fra gravemaskiner m.v. og 

vurderes med anlæggets placering i det åbne land ikke at udgøre en væsentlig påvirkning.  

Driftsfase 

Biogasanlæggets emissioner til atmosfæren stammer hovedsageligt fra punktkilder i form af for-

trængningsluft fra stationære tanke og lastbiler i forbindelse med af- og pålæsning af biomasse. 

Herudover vil der være diffuse emissionskilder i områder, hvor biomasse håndteres, som eksempel-

vis fra aflæssehallen. Områder, hvor potentielt lugtende biomassefraktioner håndteres, placeres in-

dendørs. Herved kan diffuse emissioner opsamles i ventilationssystemet og behandles, før det emit-

teres til atmosfæren via skorsten.  

I nedenstående figur ses en principiel oversigt over luftbehandlingssystemet. 

 

Figur 7-2: Procesdiagram for luftbehandlingssystem, gasopgradering og kedelafkast. 
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Produktionen af rå biogas opgraderes til naturgaskvalitet ved at fjerne gassens indehold af kuldioxid 

og svovl. Opgradering foretages på et opgraderingsanlæg (kaldet BUP), som allerede findes i dag og 

dermed principielt ikke er en del af miljøkonsekvensrapporten. For at opnå et retvisende billede af 

den samlede lugtbelastning er det valgt, også at inkludere lugten fra dette i beregningen. De stof-

fer, der fjernes i opgraderingsanlægget udledes som rejektgas. Inden opgradering behandles biogas-

sen i et kulfilter, som fjerner (adsorberer) gassens indhold af bl.a. svovl. 

Der vil kunne forekomme diffuse udledninger ved eksempelvis vedligeholdelsesopgaver, hvor der 

kortvarigt er åbnet for tanke med biomasse. Der vil kunne forekomme en mindre diffus udledning af 

lugtstoffer fra akseltætninger m.v.  

Der opretholdes vha. ventilationssystemet et svagt undertryk på alle haller, bygninger og tanke 

m.v., således at der ved åbning af f.eks. hal er en indgående luftstrøm, og lugtgener for omgivel-

serne herfra mindskes. 

I forbindelse med rensning af tanke og tankeftersyn, skal disse åbnes, renses og tømmes. Arbejdet 

vil kunne udføres på 3-5 dage pr. tank, og kan give anledning til kortvarige overskridelser af lugte-

missionsgrænser. Tidspunkterne for dette vil kunne planlægges af driftspersonalet og derfor kunne 

varsles på forhånd. Varslingen foretages digitalt via mail eller sms- liste blandt tilmeldte. 

I forbindelse med unormal drift vil der lejlighedsvis kunne forekomme overtryk på tanke med bio-

gas, der ventileres til det fri via tankenes overtryksventiler. Udslip af rå biogas kan lugtes, 

men disse udslip vil være ganske kortvarige, idet anlæggets gasfakkel vil starte op og afbrænde 

overskudsgassen. Gasfaklen er et nødanlæg12, som kun anvendes udenfor normal drift. Afbrændin-

gen i gasfaklen medfører erfaringsmæssigt ikke lugtgener. 

Ved nedbrud af ventilationssystemet reduceres indtaget af biomasse, således, at mindre luftmæng-

der skal behandles. Dermed begrænses de utilstrækkeligt rensede luftmængder, og filtrene har en 

større mulighed for at følge med. Ventilationssystemet er tilsluttet anlæggets overvågningssystem, 

der vil tilkalde personale ved nedbrud, og de kan derfor gribe ind og forkorte evt. lugtgener. 

Anlæggets procesvarme produceres ved afbrænding af naturgas i kedelanlæg. Afbrændingen af na-
turgas medfører en emission af NOx’er og CO, som udledes igennem kedlens egen skorsten. 

Da udledningen fra diffuse kilder normalt opsamles af ventilationsanlægget eller kun optræder kort-

varigt under driftsforstyrrelser, vil anlægget behandles med tre punktemissionskilder i OML-

modellerne: ventilations-, opgraderings- og kedelafkast. Udledningen fra de tre afkasttyper er be-

regningsmæssigt delt op i to typer: Lugt og øvrige emissioner (kemiske forbindelser som eksempelvis 

NOx, H2S, SO2 og CO). 

Lugt 
Biogasanlæg har tidligere haft et ry for at lugte. De sidste 10 år har der været fokus på at minimere 

lugt fra biogasanlæggene, hvilket har bevirket, at nye anlæg kan overholde lugtkrav ved normal 

drift. En overholdelse af lugtkravene betyder dog ikke, at der ikke vil kunne opleves lugt fra anlæg-

get. Men lugtkravene sikrer, at driften ikke vil være til væsentlig gene for de omkringboende. Bio-

gasanlægget overholder lugtkravene ved at forebygge udslip således, at alle processer, der forårsa-

ger lugt foregår i lukkede systemer, eller er indkapslet og afsuges til ventilationssystemet. Luften 

fra ventilationsanlægget behandles i et biologisk filter, der er designet ud fra bedste tilgængelige 

teknologi. Luften vaskes med en skyllevæske, der indeholder næringsstoffer for en bakteriekultur, 

 

12 Definitionen af nødanlæg iht. MCP-bekendtgørelsen: ” Mellemstore fyringsanlæg, der holdes i beredskab og 

kun sættes i drift, hvis det normalt benyttede anlæg havarerer, eller ved udfald af transmissionsnettet.” 
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der biologisk medvirker til at nedbryde lugtforbindelser, bl.a. svovlbrinte. Svovlforbindelserne udva-

skes vha. vaskevand og overføres til lagertankene, som en værdifuld gødningskomponent. Den ren-

sede luft udledes via en høj lugtskorsten. 

I Figur 7-2 ses hvordan ventilationsluft fra forskellige områder på biogasanlægget behandles. For-

trængningsluft fra tanke renses først i et forfilter, før det ledes til hovedfilteret. Luft fra aflæssehal 

renses udelukkende i hovedfilteret. 

Til bestemmelse af lugt findes ikke objektive fysisk-kemiske målemetoder. Der anvendes i stedet et 

lugtpanel på 6 personer, der udsættes for en fortyndet prøve. Bestemmelse af lugtens styrke tager 

udgangspunkt i lugttærskel, intensitet, karakter og accepterbarhed. Lugttærskelværdien defineres 

som den lugtstofkoncentration, hvor 50 % af et lugtpanel kan erkendte lugt i en prøve, og de øvrige 

50 % ikke kan erkende lugten. Resultatet af lugttærskelbestemmelse angives ved lugtstofenheden 

LE. 1 LE/m3 angiver netop den koncentration, hvor halvdelen af lugtpanelet kan registrere et lugtbi-

drag. For boligområder er grænseværdien normalt 5-10 LE/m3, i industriområder og åbne landområ-

der kan denne koncentration i visse tilfælde lempes med en faktor 2-3 jf. Miljøstyrelsens lugtvejled-

ning. Solrød Bioenergi dimensioneres således, at en grænseværdi på 5 LE/m3 kan overholdes. 

Den menneskelige opfattelse af lugt kan beskrives via lugtintensitet. Den hyppigste anvendte me-

tode til at udtrykke intensiteten er via en 6-trinskala, som beskriver hvor stærkt eller svag lugten 

opleves, hvor 0 er ingen lugt og 6 er ekstremt stærk lugt. Funktionen for den menneskelige opfat-

telse af lugt kan beskrives via en asymptotisk funktion. En fordobling af lugtkoncentrationen bety-

der derfor nødvendigvis ikke en fordobling af genen ved lugten. Hvis en person udsættes for en lugt 

i længere periode, vil vedkommendes opfattelse af lugtintensiteten ændres. Der sker en tilvænning, 

og dermed aftager den opfattede lugtintensitet. Denne tilvænning er størst ved svage lugtintensite-

ter. 

En approksimation for forholdet mellem lugtkoncentration og lugtintensitet er vist i figur 7-3. 
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Figur 7-3: Approksimation for relation mellem lugtkoncentration og lugtintensitet13. 

 

Opstart og drift 

Ved opstart af den nye reaktortank skal denne fyldes med gas og podemateriale. Dette vil give an-

ledning til kortvarig øget lugt i forhold til normal drift. Varigheden af denne lugtpåvirkning er meget 

svær at forudsige, da der er tale om biologiske processer, som ikke opfører sig ens fra gang til gang. 

En mere præcis definition af begrebet kortvarig er dermed svær at give dog er det forventningen, at 

der vil være tale om en tidsskala, der måles i dage og ikke flere uger. 

Varmt podemateriale pumpes direkte fra en af de andre reaktorer ind i den nye reaktortank. For-

trængningsluften fra tanken lukkes ud til atmosfæren over reaktortoppen, indtil tanken selv produ-

cerer gas, der er iltfri og med tilstrækkeligt metanindhold, således gassen kan komme ud i anlæg-

gets gassystem. Ved at anvende podemateriale fra de eksisterende tanke, forventes det, at gaspro-

duktionen opnås allerede efter få dage. 

Vedligehold på anlægget 

Lugtgener på anlægget vil kunne forekomme ved rensning af tanke, eller ved brud på rør eller lig-

nende. Rensning af anlæggets reaktortanke påregnes efter 10 års drift i forbindelse med tankinspek-

tion. Herudover må rensning af modtagetanke og lagertanke påregnes med 1-2 års mellemrum. I 

gennemsnit vil der dermed skulle renses 3-5 tanke om året. Ved rensning af tanke kan der fore-

komme mindre lugtgener med en varighed på 3- 5 dage pr. tank. Arbejdet vil blive samlet i 2 perio-

der i vinterhalvåret på 3-5 dages varighed. Lugtgener fra rensning af tanke eller på brud på rør skyl-

des at tankene må åbnes fysisk for at give adgang til at tømme dem manuelt, og at de derfor fra-

kobles fra luftbehandlingssystemet.  

 

13 http://www.dmu.dk/1_viden/2_publikationer/3_fagrapporter/rapporter/fr327.pdf  

http://www.dmu.dk/1_viden/2_publikationer/3_fagrapporter/rapporter/fr327.pdf
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Uheld 

Der kan endvidere forekomme lugt fra anlægget i tilfælde af større uheld. Dette kunne eksempelvis 

være brud på en lagertank med afgasset biomasse, nedbrud af luftbehandlingssystemet eller tab af 

fast biomasse under transport. De to første hændelsesforløb vil anlægget gøre alt for at undgå gen-

nem forebyggende vedligeholdelse, hvorfor dette kun meget sjældent eller aldrig vil ske. Tab af 

fast biomasse vil kunne ske, men det vil være indskærpet for transportørerne, at biomasse skal 

transporteres på en måde, hvor dette undgås. Hvis bilerne alligevel taber biomasse, vil dette blive 

opsamlet. Det vurderes, at det vil kunne ske mindre end fem gange om året. Generelt renholdes 

alle lastbiler, så de fremstår rene før de forlader biogasanlægget og ikke giver anledning til lugtge-

ner ved kørsel. 

Øvrige emissioner 

Biogasanlægget bidrager, udover lugt, med emissioner af forskellige stoffer fra fordampning fra bio-

massen eller fra afbrænding af naturgas. De øvrige emissioner er nærmere beskrevet nedenfor. 

Luftbehandlingssystemet 

Der vil fra luftbehandlingssystemet være udledning af forskellige flygtige stoffer (stoffer, som for-

damper), der ikke bliver reduceret af forfilter, svovlfilter og hovedfilter, men disse flygtige stoffer 

vil forekomme i meget lave koncentrationer.  

Ammoniak vil også ledes til luftbehandlingssystemet, men rensegraden er typisk er ganske høj, hvor-

for kun en meget lille mængde vil passere filtrene. Bidragsværdien (B-værdien) for de nærmeste 

omgivelser er 0,3 mg14 NH3/m³. Samtidig er der krav til, hvor meget kvælstof de omkringliggende 

arealer må belastes med. Der er lavet en samlet vurdering af kvælstofdepositionen fra både af NH3 

og NOx i afsnit 7.5. 

Kedelanlæg 

Anlægget forsynes med en naturgasfyret kedel, hvis effekt er 2 MW til procesopvarmning af rådne-

tankene.  

Emissionsgrænseværdier for kedelanlæggets udledning er fastsat i Luftvejledningen15 og Bekendtgø-

relse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg16. 

Grænseværdier for anlæggets bidragsværdi (b-værdi) til immissioner er angivet for specifikke stof-

fer i ”Vejledning om B-værdier”17. Grænseværdier for immission for relevante stoffer er angivet Ta-

bel 7-2. 

Stofnavn Formel 
Immissionsgrænseværdi 

µg/Nm³ 

Kvælstofoxider NOx 125 

Carbonmonoxid18 CO 1.000 

Tabel 7-2: Emission- og immissionsgrænseværdier 

 

14 Supplement til B-vejledningen 2008, Miljøprojekt Nr. 1252, 2008, Miljøministeriet. 
15 Vejledning nr.2 – Luftvejledning, 2001. Miljøstyrelsen 
16 BEK nr. 1535 af 9/12/2019, Miljø- og Fødevareministeriet 
17 Vejledning nr.20 – Vejledning om B-værdier, August 2016. Miljøstyrelsen 
18 Ved afbrænding af naturgas og referenceilt på 3%  
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Spredningsmeteorologiske beregninger (OML) er udført med de maksimale emissionsgrænseværdier, 

som er den maksimalt tilladelte udledning. Dermed sikres, at skorstenshøjden beregnes for en wor-

stcase betragtning, da den reelle udledning forventes at være lavere.  

Opgraderingsanlæg og svovlfilter 

Opgradering af biogassen til naturgaskvalitet indebærer, at biogassen skilles i bionaturgas (metan) 

og rejektluft, der hovedsageligt består af kuldioxid (CO2) og en mindre del af svovlbrinte (H2S). 

Bionaturgassen forlader anlægget i en lukket ledning, mens rejektluften ledes via skorsten til atmo-

sfæren. 

Svovlbrinten i biogassen vil blive fjernet i kulfilter inden opgraderingsanlægget. En mindre mængde 

vil dog fortsat kunne findes i rejektluften. Den tidligere emissionsgrænseværdi for svovlbrinteemis-

sion fra opgraderingsgasanlæg er ophævet, hvorfor der er regnet baglæns (ud fra b-værdien) for at 

bestemme den maksimalt tilladelige emission på baggrund af den aktuelle skorstenshøjde. I praksis 

vil den nominelle emission af svovlbrinte fra opgraderingsanlægget være under detektionsgrænsen, 

da moderne kulfiltre er meget effektive. 

Anlæggets emission af svovl vil forekomme i form af svovlbrinte. Svovlbrinten vil oxideres naturligt i 

atmosfæren til svovldioxid, således at både SO2 og H2S immission kan forekomme. Svovlemissionen 

beregnes efter forsigtighedsprincippet på henholdsvis 100 % svovlbrinteform og 100 % svovldioxid-

form. 

Anlæggets skorsten sikrer at B-værdien for både svovlbrinte og svovldioxid overholdes. B-værdierne 

fremgår af Tabel 7-3. 

Stofnavn Formel 
Immissionsgrænseværdi 

µg/Nm³ 

Svolbrinte H2S 1,0 

Svovldioxid SO2 250 

Tabel 7-3: Immissionsgrænseværdier 

Trafik 

Det lokale bidrag til luftforurening er lille set i forhold til den eksisterende trafik. Emissionerne fra 

trafikken er ikke indregnet, da påvirkningen vurderes mindre betydende. 

7.1.3 Resultater og vurdering 

Luftemissioner hos Solrød Bioenergi kommer fra anlæggets modtagefaciliteter, tanke og procesan-

læg og udledes efter rensning i luftbehandlingssystemet. Der kommer endvidere luftemissioner fra 

kedelanlæg, opgraderingsanlæg m.m. Der er udført beregning af lugtemissioner ved normal drift. I 

dette afsnit præsenteres resultatet af OML-beregningen, dvs. spredningen af lugt fra anlægget og 

stofimmissioner i området omkring anlægget. Lugt- og stofbidragene til omgivelserne fastsættes be-

regningsmæssigt i forhold til et fastlagt punkt (origo), som er placeret ved afkast for opgraderings-

anlægget. UTM-koordinater og andre modeldata for alle afkast fremgår af bilag 4. 

Lugtbidrag i driftsfase 
Beregningsresultatet for lugtbidraget fra OML-Multi 6.2 vises i bilag 4. For at kunne vurdere lugtbi-

draget visuelt er dette illustreret ved hjælp af isolinjer på figur 7-4. På figuren ses lugtudbredelsen 

i 1,5 meters højde i området omkring anlægget (99 %-fraktilen simuleret med 10 års vejrdata). 
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Lugtudbredelsen er beregnet med en skorstenshøjde på henholdsvis 40 meter for luftbehandlingsan-

lægget på Solrød Biogas, 24 m på Solrød Bioenergi og 14 meter for opgraderingsanlæggets afkast 

som beskrevet i afsnit 7.1.2. 

Nærmeste naboer er hhv. Åmarken 4 (ca. 200 m) og Åmarken 2 (600-700 m) i vestlig retning samt 

Åsvej 18 og 20, som ligger ca. 800 m i nordøstlig retning. 

I nedenstående figurer ses lugtudbredelsen for Solrød Bioenergi sammen Solrød Biogas’ bidrag. 

 

Figur 7-4: Lugtudbredelseskort. Kortet illustrerer biogasanlæggenes (Solrød Bioenergi og Solrød Biogas) fælles 
lugtbidrag ved hjælp af isolinjer med en opløsning på 1 LE/m³. Det illustrerede lugtbidrag er 99%-fraktilen fra 
biogasanlæggets lugtkilder, simuleret over 10 år. Nærmeste naboer er hhv. Åmarken 4 (ca. 200 m i vestlig ret-
ning) samt Åsvej 18 og 20, som ligger ca. 800 m i nordøstlig retning. 
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Figur 7-5: Lugtudbredelseskort med emissionskilder. Kortet er tilsvarende Figur 7-4, men et andet målestoksfor-
hold og angivelsen af emissionskilder. Emissionskilder 1 & 2 betegner afkast fra opgraderingsanlægget, kilde 3 
er afkastet fra luftbehandlingssystemet, kilde 4 er afkast fra kedelanlægget (bidrager ikke med lugtemission) 
og afkast 5 er afkastet fra Solrød Biogas A/S’ luftbehandlingssystem. 

Biogasanlæggets emissioner giver ved denne lugtemission ikke anledning til lugtbidrag over 5 LE/m³ 

ved naboerne (Åmarken 4 vest for anlægget samt Åsvej 18 og 20 nordøst for anlægget). Der vil fore-

komme lugtemissioner, der overstiger 5 LE/m3 uden for biogasanlæggets matrikel, men dette vil ikke 

forekomme, hvor der er beboelse. 

Bemærk, at denne beregnede lugtudbredelse gælder for det nye anlæg i samtidig drift med det ek-

sisterende Solrød Biogas og de eksisterende dele af Solrød Bioenergi – altså den normalt forekom-

mende driftsituation. Solrød Bioenergi alene vil give anledning til lavere lugtemissionstal. 

Lugt under etablering 

Der kan forekomme kortvarige pludseligt opståede lugtgener af få timers varighed i forbindelse med 

indkøring af den nye reaktortank. 

Vurdering af øvrige emissioner 

Anlæggets miljøgodkendelse indeholder vilkår for indretning og drift, der tilsikrer, at anlægget kan 

overholde emissions- og immissionsgrænseværdierne. 
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Øvrige emissioner i driftsfase 
Der er på baggrund af data fra anlægget udført OML-beregning. OML-beregningen viser, at maksi-
male værdier for immissioner i nærområdet kan overholdes ved normal drift. Beregningsværdier, 
sammenholdt med B-værdierne kan ses i tabel 7-4. Der er tale om den totale emission for hele an-
lægget (Solrød Bioenergi). 

Som det fremgår af tabellen, overholder anlægget b-værdierne for de beregnede stoffer. 

Stofbetegnelse Molekyleformel  
Grænseværdi 

[µg/m³] 
Beregnet immission  

[µg/m³] 

Kvælstofoxider NOx 125 87 

Kulilte CO 1.000 69 

Svovldioxid SO2 250 1,37 

Svovlbrinte H2S 1,00 0,77 

Ammoniak NH3 300 2 

Tabel 7-4 Beregningsresultater for stofimmissioner og tilsvarende grænse for bidragsværdi iht. Miljøstyrelsens vejledning om 

b-værdier, 2016. 

7.1.4 Kumulative effekter 

Hvad angår den kumulative effekt ved realisering af projektet, er denne også beregnet i ovenstå-

ende afsnit, idet beregningen både omfatter lugtemissionen fra Solrød Bioenergi og Solrød Biogas. 

Det er eftervist, at lugtkravet også i denne situation kan overholdes ved de nærmeste naboer. 

Endvidere indeholder beregningen det eksisterende opgraderingsanlæg der udnyttes fælles for de to 

biogasanlæg.  

Udover de her medregnede bidrag vil der kunne forekomme kumulation med landmændenes gødning 

(gyllespredning) af omkringliggende markarealer. Erfaringsmæssigt er denne påvirkning rimelig in-

tens og vil kunne ”overdøve” biogasanlægget kortvarigt. 

Selv når den kumulative lugtbelastning tages i betragtning, overholdes det skærpede krav til lugtim-

missionen (5 LE/m3), hvorfor de vurderes, at der ikke er tale om en væsentlig kumulativ effekt. 

7.1.5 Afværgeforanstaltninger 
Reduktion af lugtemission foretages med anlæggets biologiske luftbehandlingssystem, samt kulfilter 

for rensning af biogas inden opgradering. Drift og overvågning af luftbehandlingssystemet og svovl-

filteret udføres i overensstemmelse med vilkårene, som indgår i biogasanlæggets miljøgodkendelse. 

Der vil desuden blive installeret svovlsensor på afkastet fra opgraderingsanlægget, hvorved der vil 

ske en løbende overvågning af svovlindholdet, som er en vigtig faktor i forhold til lugtkoncentratio-

nen. 

Planlagt vedligehold af tanke og luftbehandlingssystem tilrettelægges, således at det foregår i vin-

terhalvåret, hvor naboer til anlægget hovedsageligt vil opholde sig indendørs. Ligeledes vil tømning 

af tanke og udskiftning af filtre, så vidt muligt planlægges, således at det sker samtidigt. Derved vil 

der hen over året kun være få perioder med øgede lugtgener. 

Større vedligeholdelsesopgaver, der kan bevirke lugtgener, annonceres digitalt (via mail og sms- li-

ster) på forhånd. Chauffører og andre medarbejdere instrueres i at holde aflæssehallen lukket, når 

køretøjer ikke passerer ind eller ud og derudover holder køretøjer og åbne pladser rene. 
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En væsentlig faktor, der også kan betragtes som en afværgeforanstaltning er, at der arbejdes med 

en lugtgrænseværdi på 5 LE/m3, hvilket er skærpet ift. de 10 LE/m3, som er den grænseværdi, der 

oftest anvendes i landområder, hvor der ikke er større beboelsesområder i nærheden.  

7.2 Støj og vibrationer 
I dette afsnit redegøres for Solrød Bioenergis udbredelse af støj og vibrationer i anlægsfase og 

driftsfase. Projektets støjudbredelse vurderes, fordi støj kan have indvirkning på befolkning og men-

neskers sundhed. Desuden redegøres for den kumulative støj i området.  

I høringsfasen er der modtaget høringssvar fra borgere og Køge Kommune vedr. anlæggets støjud-

bredelse. Høringssvarene fremgår i bilag 1. 

7.2.1 Metode 

Grundlaget for redegørelse og vurdering af Solrød Bioenergis støjudbredelse i driftsfase er en støj-

beregning. Støjberegningen udføres af akkrediteret støjfirma, Arbejdsmiljøeksperten, og vedlægges 

i bilag 5.  

Støjberegningen udføres for at sikre, at anlægget i fuld driftssituation ikke overskrider miljøstyrel-

sens vejledende grænseværdier for støj. De vejledende grænseværdier er udtryk for miljøstyrelsens 

vurdering af, hvilken støjbelastning der er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel.19  

Grænseværdierne for støj ved boliger i det åbne land er 55/45/40 dB(A) i perioderne hhv. dag/af-

ten/nat. I støjmæssig sammenhæng er dagperioden i hverdage fra kl. 7-18, aftenperiode fra kl. 18-

22 og natteperiode fra kl. 22-07. På lørdage er dagperioden fra kl. 7-14, aftenperiode fra kl. 14-18 

og natperiode fra kl. 18-07. På søndage betragtes hele perioden fra kl. 7-18 som aftenperiode og 

natperiode fra kl. 18-07. 

Det erfares fra andre lignende biogasanlæg, at der ikke forekommer vibrationer i driftsfase. Solrød 

Bioenergi vil ikke omfatte materiel, der vil give anledning til vibrationer, hvorfor vibrationer er ude-

ladt af afsnit 7.2.4 for driftsfase. I anlægsfase kan der forekomme vibrationer lokalt. 

Der vurderes ikke på lavfrekvent støj da der ikke optræder processor eller maskineri, der kan for-

ventes at generere dette.  

Forudsætninger for støjberegningen for driftsfase 

Firmaet ”Arbejdsmiljøeksperten” har udarbejdet støjberegninger for hele Solrød Bioenergi i fuld 

driftssituation. Støjberegningerne er dokumenteret i støjnotatet som findes i bilag 5.  

Støjberegningen udføres ved en digital model, der muliggør, at bestemme støjbelastningen ved ud-

valgte punkter, boliger eller lignende. Støjbelastningen bestemmes ud fra støjkildernes styrke, af-

stand, afskærmning og refleksioner.  

I støjberegningen indgår både stationære og mobile støjkilder. De stationære støjkilder udgøres 

bl.a. af røreværker i tanke, blæsere m.v. De stationære kilder forudsættes i støjberegningen at 

være i drift alle timer af døgnet. De mobile støjkilder udgøres primært af lastbiler til transport af 

biomasse. 

Der forudsættes et worst-case scenarie, hvor alle støjkilder bidrager samtidig. De mobile kilder skal 

indgå som antal lastbiler pr. time eller pr. halve time. Det er valgt at forudsætte flere lastbiler pr. 

time eller pr. halve time end der sammenlagt forventes på dagsbasis. Det er valgt for at sikre, at 

 

19 https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/hvad-betyder-de-vejledende-graensevaerdier/ 

https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/hvad-betyder-de-vejledende-graensevaerdier/
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grænseværdier for støj ikke overskrides. Antallet af lastbiler vil reelt være færre og variere fra 

time til time. Konkret er der regnet med 15 lastbiler pr. time til hver hal i dagperioden. I aftenperi-

oden er der medtaget 6 lastbiler til hver hal pr. time. I natperioden er der medtaget 3 lastbiler til 

hver hal per ½ time. Det giver en samlet teoretisk mulighed for over 700 lastbiler i døgnet, hvilket 

naturligvis er unødvendigt og urealistisk. Men disse tal i støjberegningen viser blot, at der kan afvi-

ges endog ganske meget fra de gennemsnitlige timeværdier forudsat i kørselsberegningen uden at 

dette medfører støjmæssige overskridelser.    

I støjnotatet er der udvalgt beregningspositioner ved Åmarken 4, Åmarken 6 og Åsvej 20.  

7.2.2 Baggrundsstøj i og omkring projektområdet 

Ved vurdering af støj fra et nyt anlæg, er det relevant at beskrive den eksisterende baggrundsstøj i 

området. I området findes i dag støj fra motorvej E20 og fra det eksisterende biogasanlæg, Solrød 

Biogas A/S.  

I nedenstående Figur 7-6 fremgår støjudbredelsen fra motorvej E20, som den er kortlagt i 2017. I 

figuren fremgår støjudbredelsen som døgnværdi i 1,5 m højde. Støjen fra motorvejen afhænger af 

trafikken, hvormed der i nogle perioder, f.eks. om natten, vil være væsentlig lavere støjudbredelse 

end vist i Figur 7-6. 

Det fremgår af Figur 7-6, at udbredelsen fra motorvej E20 omkring Solrød Bioenergi og Åmarken 4 i 

gennemsnit er ca. 63 dB. Til sammenligning er miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj fra 

veje 58 dB i boligområder og daginstitutioner. Der er ingen boligområder eller daginstitutioner i det 

viste kortudsnit.   

 

 

Figur 7-6: Vejdirektoratets kortlægning af støj fra veje i 2017. Støjudbredelsen er døgnværdi i 1,5m højde20. Figuren er ikke 

målbar. 

Støj fra det eksisterende biogasanlæg er reguleret i Solrød Biogas A/S’s miljøgodkendelse. Grænse-

værdien for støj fra Solrød Biogas er hhv. 50/45/40 dB for dag-/aften- og natperioder i overens-

stemmelse med miljøstyrelsen grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder.  

 

20 https://www.vejdirektoratet.dk/tema/nar-trafikken-stojer 
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7.2.3 Støj og vibrationer i anlægsfase 

Solrød Bioenergi vil i perioder give anledning til støj og vibrationer i anlægsfasen.  

Der vil i anlægsfasen forekomme almindelige bygge- og anlægsaktiviteter. Det vurderes på baggrund 

af erfaringer fra etablering af lignende anlæg, at der i anlægsfasen ikke vil være problemer forbun-

det med at overholde støjgrænser, svarende til normale anlægsarbejder: 70 dB(A) mandag-fredag 

kl. 7-18 og 40 dB(A) uden for dette tidsrum. Særligt støjende aktiviteter begrænses til dagperioden, 

som er mindst støjfølsomt. Arbejdstilsynets støjgrænse er til sammenligning 85 dB(A).  

Anlægsarbejdet forventes ikke at give anledning til væsentlig vibrationspåvirkning af omgivelserne. 

Der vil dog kunne forekomme mindre vibrationer i kortere perioder ifm. funderingsarbejde.  

Støj og vibrationer fra pilotering kan overskride grænserne for normale anlægsaktiviteter. Hvis der 

bliver behov for pilotering, anmeldes dette til Solrød Kommune mindst 14 dage inden påbegyndelse.  

7.2.4 Støj i driftsfase 

Solrød Bioenergi vil give anledning til støj i driftsfase fra bl.a. omrørere på tanke, kedel til proces-

varme og diverse blæsere. Herudover mobile kilder mv. som beskrevet i afsnit 7.2.1. Særligt stø-

jende komponenter som kedel, kompressorer og lign. maskinudstyr er placeret indendørs, hvormed 

støjen inddæmmes.  

I støjnotatet (Bilag 5) fremgår, at støjbelastningen er størst ved beregningsposition 1 ved Åmarken 

4.  Støjberegningen omfatter også støjbelastningen i beregningspunkt 2 og 3 for hhv. Åmarken 2 og 

Åsvej 20. Det fremgår, at støjbelastningen i beregningspunkterne overholder grænseværdierne med 

god margin i både dag-, aften- og natperiode. 

I Støjnotat i bilag 5 fremgår, at en fordobling af alle driftstider medfører en stigning i støjniveau på 

3 dB(A), hvilket fortsat vil være inden for grænseværdien.  

I Solrød Bioenergis miljøgodkendelsen vil der være vilkår om, at Solrød Bioenergi skal overholde mil-

jøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj tilsvarende Solrød Biogas A/S. 

7.2.5 Vurdering af støj og vibrationer 

I dette afsnit opsummeres støjafsnittet, og der vurderes på Solrød Bioenergi påvirkning af støj i an-

lægsfase og driftsfase samt vibrationer i anlægsfase.  

Anlægsfase 

Støj- og vibrationer under anlægsfasen vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger på det 

omkringliggende miljø. Eventuelle vibrationer vil forekomme i korte perioder og afhænge af meto-

den til fundering.  

Driftsfase 

Biogasanlæggets støjpåvirkning i driftsfase skal overholde grænseværdierne for støj i alle perioder i 

både hverdage og weekender. I støjnotatet i bilag 5 er der udført beregninger på en worst-case 

driftssituation med flere lastbiler end forventet på dagsbasis.  

På baggrund af støjnotatet vurderes, at biogasanlægget kan drives uden risiko for at overskride støj-

grænseværdierne.    

Det fremgår af støjberegning (bilag 5.1) at støjniveauet med endog meget god margen overholder 

alle gældende grænseværdier. Herved vurderes, at biogasanlægget ikke vil være til gene for de 
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planlagte områder, som Køge Kommune har gjort opmærksom på i høringssvar ifm. foroffentligheds-

fasen.  

Endeligt vurderes på baggrund af ovenstående at udvidelsen ikke vil give anledning til væsentlig 

støjpåvirkning på miljøet eller indvirkning på menneskers sundhed.  

7.2.6 Kumulative effekter 

Solrød Bioenergi etableres i det åbne land i et område udlagt til biogasanlæg i kommuneplanen. 

Køge Bugt Motorvejen E20 ligger ca. 450 meter fra projektområdet og støjen herfra vil indgå i ku-

mulation med Solrød Bioenergis aktiviteter. Støjen fra motorvejen vil være størst i de perioder af 

døgnet, hvor der er mest trafik, og kan ifølge støjudbredelseskort fra denne nå ca. 62 dB i gennem-

snit i området. Herudover kan støj fra motorvejen opleves anderledes, end støj fra biogasanlægs 

drift.  

Støj fra Solrød Biogas A/S vil indgå kumulativt med Solrød Bioenergi. Støjen fra Solrød Biogas er be-

regnet for at kunne vise den kumulative effekt med Solrød Bioenergi, se støjberegning (Bilag 5.2). 

Solrød Biogas ligger under grænseværdier for dag og aften. Grænseværdien for nat udnyttes fuldt 

ud, primært på grund af anlæggets eksisterende skorsten. Begge anlæg kan ifølge støjberegning 

hver især overholde miljøstyrelsens grænseværdier for støj fra virksomheder. 

I støjberegningen (Bilag 5.3) er de to anlægs samlede (kumulative) støj beregnet. Den akkumule-

rede støjbelastning er i alle tidsrum og beregningspunkter overholdt, på nær Åmarken 4, hvor der er 

en lille overskridelse på 0,7 dB i natperioden sammenlignet med grænseværdien, der gælder for én 

virksomhed. Det er støj fra lugtskorstenen på Solrød Biogas A/S der bevirker den lille overskridelse 

om natten, og støjbidraget fra denne lagt ind i beregningen må betegnes som usikkert. For dag og 

aftenperioderne er grænseværdierne overholdt med endog stor margin, og driften i disse perioder 

vil kunne forøges markant uden overskridelser til følge. 

Desuden vil den øvrige trafik i området fra Åmarken, Roskildevej og jernbanen indgå i den kumula-

tive støj i området. 

På baggrund af ovenstående og beregningen i støjnotat samt det forhold, at en fordobling af Solrød 

Bioenergis aktiviteter øger støjniveauet med 3 db(A), vurderes de kumulative effekter ikke at give 

anledning til væsentlig støjpåvirkning.  

7.2.7 Afværgeforanstaltninger 

Som udgangspunkt etableres ikke afværgende foranstaltninger, hvis primære formål er at nedbringe 

støjpåvirkningen. Der er flere støjende komponenter, som dog af andre hensyn, er placeret inden-

dørs, hvilket har en reducerende effekt på støjbidraget.  

Desuden vil biogasanlæggets volde, bygninger og tanke have en støjafværgende og støjreflekte-

rende effekt på støjbidraget fra Solrød Bioenergi. 

Områdets primære øvrige støjkilder udgøres af jernbane og motorvej. Projektets kumulative støjbi-

drag vurderes ikke at påvirke området væsentligt og giver dermed ikke anledning til  at forvente be-

hov for afværgeforanstaltninger i relation til støj.  
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7.3 Jord, grundvand, overfladevand og spildevand 
Nærværende afsnit indeholder en vurdering af påvirkning på jord, grundvand, overfladevand og spil-

devand som følge af anlægsetableringen. 

7.3.1 Metode  

Vurdering af jord, grundvand og overfladevand foretages med baggrund i de etablerede afværgefor-

anstaltninger. Herudover vurderes overfladevand med baggrund i den mængde overfladevand, der 

vil forekomme som følge af øgede mængde af befæstede arealer, og hvorledes dette håndteres. 

Spildevand vurderes ud fra redegørelse for håndtering af spildevand. 

7.3.2 Jord 

Anlægsfase 

Planering og udgravning til tanke og fundamenter vil i mindre grad medføre et behov for, at der 

flyttes rundt på jord indenfor projektområdet. Der er ikke registreret forurenet jord på det areal, 

som er udset til etablering af Solrød Bioenergi. Der er ikke udarbejdet en eksakt jordbalance for an-

lægsfasen, men evt. overskudsjord fra anlægsarbejdet vil blive placeret i en jordvold. Jordvolden er 

markeret rundt om anlægget, bilag 2. I tilfælde af, at der mod forventning, skulle være behov for 

at flytte jord væk fra matriklen anmeldes dette til Solrød Kommune. Risikoen for forurening af jord 

i anlægsfasen vurderes at være usandsynlig, idet forurening kun kan forårsages ved spild af olie el-

ler brændstof fra maskinerne (rendegravere, lastbiler o. lign). At dette skulle ske i et problematisk 

omfang, vurderes som værende usandsynligt. 

Driftsfase 

Alle overflader til kørende trafik og håndtering af biomasse er asfalteret og dermed impermeable. 

Ved evt. biomassespild opsamles dette og føres til anlæggets tanke.  

I forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelsen til Solrød Bioenergi træffer Solrød Kommune af-

gørelse om, hvorvidt der er behov for en basistilstandsrapport. I afgørelsen vurderes biogasanlæg-

gets oplag af stoffer, der kan medføre risiko for jordforurening. 

7.3.3 Grundvand 

Udvidelse af anlægget finder sted i et OSD-område (Område med Særlig Drikkevandsinteresse) samt 

et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Jf. Danmarks Miljøportal er nitratfølsomme indvindingsom-

råder udpeget i grundvandsdannende områder, hvor grundvandet allerede er nitratbelastet, eller hvor 

der er ringe geologisk beskyttelse overfor nitrat. 

Der er ca. 800 meter til nærmest indvindingsboring til alment vandværk. Herudover er der til nær-

meste indvindingsboring, som ikke er til et alment vandværk, en afstand på ca. 75 meter (hos nabo-

ejendom). Denne indvindingsboring er beliggende på Åmarken 4. Desuden er der tidligere blevet etab-

leret en vandboring på nabomatrikel hos Solrød Biogas. 

Jf. Solrød Kommunes Vandforsyningsplan (2016-2026)21 er projektområdet ikke beliggende i et indvin-

dingsopland til et alment vandværk i Solrød Kommune. Dog er der under projektets høringsfase ind-

 

21 https://www.solrod.dk/media/2719226/sol_022_vandforsyningsplan_3k.pdf  

https://www.solrod.dk/media/2719226/sol_022_vandforsyningsplan_3k.pdf
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kommet et høringssvar, der oplyser, at der umiddelbart syd for kommunegrænsen (dvs. i Køge Kom-

mune) er beliggende to drikkevandsboringer (DGU nr. 213.444 og 213.611), hvis indvindingsopland 

omfatter projektlokaliteten. Disse boringer vil derfor også indgå i vurderingen. 

Anlægsfase 

Eventuel grundvandssænkning i forbindelse med udgravning til fundamenter vil blive udført med se-

dimentationsbassin, således jordpartikler fra området tilbageholdes. Der vil blive ansøgt om tilla-

delse til grundvandssænkning, hvis der konstateres behov for det. Ved anlæg af Solrød Biogas viste 

det sig nødvendigt at udføre midlertidig grundvandssænkning mens udgravning og støbning af nogle 

af tankene pågik, men der blev ikke påvist et fast vandspejl, og nærmeste brønd på Solrød Biogas er 

relativ dyb.  

En eksakt vurdering af behovet for grundvandssænkning er svær at foretage på dette stade af pro-

jektet, men dette er forsøgsvist gjort vha. borerapporter fra Danmarks Miljøportal. Her er borerap-

porter fra hhv. Åmarken 2 og Solrød Biogas anvendt. Borerapporter på Åmarken 2 (DGU nr. 212.934) 

viser, at grundvandsniveauet (ro-vandstand) er pejlet d. 1/10-2016 og var her 5,36 meter under ter-

ræn. Ro-vandstanden i boringen på Solrød Biogas (DGU nr. 213.817) er pejlet d. 9/9-2015 og var 

4,04 meter under terræn. Den geologiske variation kan erfaringsmæssigt være ganske svær at for-

udsige, og dette påvirker også grundvandsniveau, som kan variere som følge heraf.  

Enkelte bygværker, eks. delvist nedgravede modtagetanke, kan nødvendiggøre grundvandssænk-

ning, f.eks. som følge af årstidsbestemte variationer i grundvandsniveau. Dog ses i boreprofilerne 

relativt meget kalk i området. Kalk leder grundvand langsomt, hvilket øger sandsynligheden for at 

behovet for grundvandssænkning er lille. 

Da Solrød Biogas A/S blev bygget i 2014/2015 blev der foretaget grundvandssænkning ifm. byggefa-

sen. Der er ikke kendskab til, at dette medførte problemer ift. grundvandsniveauet i området og da 

Solrød Bioenergi bliver et anlæg, der størrelsesmæssigt er sammenligneligt med Solrød Biogas vur-

deres grundvandssænkningen ikke at udgøre et problem.  I oplysningsskema til ansøgning om vand-

indvindingstilladelse på Solrød Biogas (boring DGU213.1243), som er Solrød Biogas’ vandindvindings-

boring viser, ved monitering af vandspejlet i boringen d. 25—30. oktober 2019, at vandspejlet sæn-

kes ca. 5 cm i boringen. Pumpens kapacitet er angivet til 30 m3/h og af moniteringsgraf fremgår 

det, at vandspejlet stiger 5 cm på kort tid efter pumpestop. På den baggrund vurderes det ikke 

sandsynligt, at midlertidig grundvandssænkning vil påvirke naboboringer. 

Såfremt det ifm. anlægsfasen skal foretages grundvandssænkning, vil der blive foretaget logning af 

grundvandsspejlet, hvorved niveauet løbende kan moniteres og ændringer dermed registreres. 

Det vurderes på dette stadie af projektet, at der kun er lille risiko for at grundvandsboringen på 

Åmarken 4 (og i endnu mindre grad Åmarken 2) vil blive påvirket. 

Alle rør tryk- og tæthedsprøves i øvrigt inden brug. 

Driftsfase 

Der forventes ikke påvirkning af grundvand i driftsfasen. Alle overflader med kørende trafik og 

håndtering af biomasse vil være asfalterede og forsynet med afløb til pumpebrønde. Herudover vil 

de nye etablerede tanke blive forsynet med omfangsdræn og inspektionsbrønde for månedlig kon-

trol af tæthed, hvorved evt. lækager kan detekteres. Såfremt der skulle være biomassespild, op-

samles dette og føres til anlæggets tanke. Anlægget råder over mobil pumpekapacitet i det til-

fælde, der skulle være lækage eller spild. Der udarbejdes beredskabsplan for håndtering af uheld 

på anlægget. 
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Oplag af kemikalier sker i lækagesikrede kummer el.lign., hvorved risikoen for spild og påvirkning af 

grundvandsressourcen i området vurderes at være lille. Vilkår i anlæggets miljøgodkendelse vil des-

uden fastsætte rammerne for ovenstående forhold, hvorved korrekt drift med henblik på minime-

ring af forureningsrisikoen sikres. 

7.3.4 Overfladevand 

Overfladevand ledes til Solrød Biogas’ eksisterende regnvandsbassin, hvis volumen pga. mertilled-

ningen skal forøges. Eksisterende regnvandsbassin er udført med 500 mm lermembran jf. tegnings-

materiale af bassinet. Ved overfladevand forstås afstrømmende regnvand fra tage og befæstede 

arealer (veje, parkeringspladser o. lign.). Bassinets formål er at forsinke og rense overfladevand fra 

anlæggets befæstede arealer inden afledning til recipient, som vil være Gammelmosestreget. Det 

befæstede areal er (inkl. bygninger og reaktortanke) 0,78 ha for Solrød Bioenergi. Forsinkelsesbassi-

net vil skulle håndtere overfladevand fra et samlet befæstet areal på i alt 1,57 ha (altså inkl. Solrød 

Biogas). Forsinkelsesbassinet får et ekstra magasineringsvolumen (tørvolumen) på yderligere 377 m3, 

hvilket svarer til 483 m3/red. ha for udvidelsen. Dette volumen er bestemt vha. Spildevandskomite-

ens LAR-regneark. 

Der er anvendt en sikkerhedsfaktor på 1,3, en hydrologisk reduktionsfaktor på 1,0 og regnearket til-

lægger en ekstra sikkerhed for koblede regn på 20 %. Der er regnet med en gentagelsesperiode på 

10 år. 

Derudover regnes der med et permanent vådvolumen på 250 m3/red. ha og derudover samme hydro-

logiske reduktionsfaktor som før (1,0). Rensegraden i regnvandsbassiner kan ikke forventes at stige 

ved vådvolumener større end 250 m3/red. ha. Herved bliver bassinets nye ekstra vådvolumen be-

stemt til 195 m3. Det oprindelige vådvolumen var 320 m3, dvs. 515 m3 i alt. 

På baggrund af tværsnitstegning i oversigtsplanen fra den oprindelige ansøgning (2015) vurderes 

det, at koteforholdene omkring bassinet kan hæves således at de nævnte volumener kan rummes. 

Derudover vil udløbsbrønden niveau blive tilpasset vandspejlet i bassinet. Den oprindelige ansøgning 

om udledningstilladelse til Solrød Biogas’ regnvandsbassin (fra 2015) kan ses i bilag 8 til denne rap-

port. 

Samtidig er det også vurderet, at regnvandet kan gravitere fra Solrød Bioenergis areal til det eksi-

sterende regnvandsbassin uden at skulle pumpes. 

Recipienten er en åben grøft som leder til vandløbet Gammelmosestreget, som igen løber sammen 

med Lillesletstreget, begge er en del af Skensved Å-systemet. Slutrecipienten er Køge Bugt. 

De kravværdier, som regnvandsbassinet skal overholde, vil blive fastsat i en udledningstilladelse, 

udstedt af Solrød Kommune som myndighed. 

Idet det afstrømmende regnvand fra arealet ikke indeholder biomasse (spild opsamles og der er hal-

ler til aflæsning af biomasse) kan det sammenlignes med afstrømmende regnvand fra andre oplande 

(eks. veje og kørearealer). Dimensioneringen af regnvandsbassinet er foretaget efter Spildevandsko-

miteens LAR-regneark, hvorved rensegraden og udløbskoncentrationen også må forventes at være 

lignede andre regnvandsbassiner. Den forventede rensegrad, samt interval herfor, er som følger: 

 

 

 

Parameter BOD5 Total-N Total-P 
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Forventet rensegrad 

(%) 

30 (20-40) 40 (20-60) 70 (60-80) 

Tabel 7-5: Forventet rensegrad samt interval herfor for regnvandsbassiner. Tal stammer fra ”Faktablad om dimensionering af 
våde regnvandsbassin” udgivet af AAU i 201222. 

Det er oplyst af Solrød Kommune, at udløbskrav for regnvandsbassiner fastsættes ift. den naturlige arealspecifikke bag-
grundsudvaskning af næringsstoffer på det pågældende areal. Herved sikres en såkaldt 0-løsning, som dækker over, at den 
fremtidige udledning svarer til den nuværende naturlige bagrundsudledning/udvaskning, hvorved status quo bevares for reci-

pienten.I Bilag 9 er der foretaget en væsentlighedsvurdering, der vurderer på deposition samt over-
fladevandet fra anlæggets påvirkning på det nærliggende Natura-2000 område. Det er vurderet, at 
bl.a. overfladevand fra anlægget ikke vil påvirke Natura-2000 området væsentligt. 

Overfladevand fra ubefæstede arealer nedsives. 

7.3.5 Spildevand 

Anlægsfase 

I anlægsfasen opstilles skurvogn med bl.a. toiletfaciliteter, som det kendes fra andre byggepladser. 

Spildevandet herfra vil blive behandlet på offentligt renseanlæg. 

Driftsfase 

Alt vaskevand fra vask af lastbiler, der transporterer biomasse m.v. opsamles og pumpes til anlæg-

gets lagertanke og forlader anlægget som biogødning sammen med den øvrige afgassede biomasse. 

7.3.6 Forbrugsvand og teknisk vand 

I driftsfasen anvendes vand til vask af lastbiler og renholdelse af halgulve. Vask foregår med høj-

tryksspuler og vandet ledes til reaktortank sammen med biomasse. Dette udgør forventeligt 15-20 

m3/dag. Anlægget vandforsynes enten fra boring hos Solrød Biogas, som har en eksisterende boring, 

eller fra Solrød Vandværk eller Lille Skensved vandforsyning, som også vil kunne nå Solrød Bioener-

gis placering. 

Til biogasprocessen anvendes overskudsvæske, f.eks. overskydende vaskevand og overskydende pro-

cesvand.  

7.3.7 El-tilslutning 

Det eksisterende anlæg er tilsluttet det offentlige net for elforsyning. 

7.3.8 Vurdering af jord, grundvand, overfladevand og spildevand 

Det vurderes, at der ikke vil være nogen særlig risiko for jordforurening på anlægget. Biogasanlæg-

get er designet således, at kørespor og andre risikoområder er udført af impermeabelt materiale. 

Herved kan evt. spild af stoffer opsamles, inden det vil medføre risiko for jordforurening. 

Projektet vurderes ikke at have påvirkning på grundvand som følge af de etablerede afværgeforan-

staltninger. Områdets klassificering som nitratfølsomt indvindingsopland vil ikke blive hverken posi-

tivt eller negativt påvirket af projektets gennemførelse, idet det ikke berører eks. gødskning i om-

rådet. Der forventes ikke påvirkning af grundvand i driftsfasen. 

 

22 http://separatvand.dk/download/Faktablad_V%C3%A5de%20bassiner_3.pdf 

 

http://separatvand.dk/download/Faktablad_V%C3%A5de%20bassiner_3.pdf
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Anlæggets forbrug af vand og afledning af spildevand vil være begrænset og ikke forårsage en nega-

tiv miljømæssig påvirkning. 

7.3.9 Kumulative effekter 

Der vurderes ikke at være en kumulativ effekt vedr. jord, grundvand eller overfladevand. På biogas-

anlægget er der forsinkelsesbassin, hvor overfladevand opsamles, inden det ledes til recipient.  

Spildevand og overfladevand, der tilsluttes spildevandstekniske anlæg vil, af forsyningen blive hånd-

teret sammen med Solrød Kommunes øvrige spildevand og overfladevand. 

Det er oplyst, at Solrød Kommune arbejder med et sluseprojekt ved Skensved Ås udmunding i Køge 

Bugt. Slusen skal yde beskyttelse ved stormflodshændelser. Det har ikke været muligt for EnviDan 

at finde ud af ved hvilken hyppighed slusen kan forventes anvendt (gentagelsesperiode), hvorfor en 

nærmere vurdering af svær at foretage. Dog skal det pointeres, at der fortsat søges om udledning af 

maks. 5 l/s fra regnvandsbassinet, hvilket også er det nuværende maksflow. Dvs. vandføringen øges 

ikke, men der vil forventeligt forekomme flow fra regnvandsbassinet en større andel af tiden. 

7.3.10 Afværgeforanstaltninger 

Solrød Bioenergi skal overholde vilkårene i miljøgodkendelsen, hvorunder bl.a. følgende tiltag med 

henblik på at forhindre jord- og grundvandsforurening i området: 

• Tanke forsynes med omfangsdræn og inspektionsbrønde for månedlig kontrol af tæthed, så-

ledes evt. lækager kan detekteres. 

• Anlægget har både stationær- og mobilpumpekapacitet i tilfælde af lækage eller spild. 

• Der udarbejdes en opdateret beredskabsplan for håndtering af uheld. 

På baggrund heraf vurderes det, at der er taget de nødvendige foranstaltninger ift. at beskytte 

jord- og grundvandsressourcen i projektområdet. 

Risiko for forurening til den omkringliggende natur vurderes at være lille. Der bliver placeret en 

vold om anlægget, hvorved evt. lækage vil holdes på anlæggets matrikel. 

7.4 Klima 
I dette afsnit vurderes Solrød Bioenergis klimabalance for hele anlægget i fuld drift efter udvidel-

sen. Dette vurderes på baggrund af beregninger for biogasanlæggets energi- og CO2-balance. For at 

opgøre biogasanlæggets CO2-balance omregnes klimagasserne til CO2 ækvivalenter23. 

Herudover redegøres der for biogasanlægs øvrige klimagevinst vedr. recirkulering af næringsstoffer 

og reduceret udvaskning af kvælstof. Endeligt erstatter biogassen fossilt naturgas. 

Biogas fra husdyrgødning og organiske restprodukter er et CO2-neutralt brændsel. Ifølge Energisty-

relsen er biogasproduktionens vigtigste positive klimaeffekt, at gassen ved at erstatte naturgas ned-

sætter udledningen af CO2 fra afbrænding af fossil energi som kul, olie eller naturgas. Dertil kom-

mer, at afgasning af husdyrgødning også reducerer udledningen i landbruget. Produktionen af biogas 

har en betydelig positiv energibalance, hvor energiforbruget til proces er ca. 7% af produktionen, 

mens energiforbruget til transport er ca. 3 %. 

 

23 Jf. IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007 
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7.4.1 Metode 

Beregningerne af anlæggets energi- og CO2-balance bygger på en række antagelser og estimater. 

Beregningerne har til hensigt at vurdere omfanget af positive og negative effekter, som biogasan-

lægget vil give anledning til efter udvidelsen. Beregningsforudsætningerne er beskrevet i afsnit 

7.4.2.  

7.4.2 Klimabalance 

Biogas består af ca. 60 % metan (CH4) og ca. 40 % kuldioxid (CO2), som opsamles fra den biomasse, 

der behandles i biogasanlægget. Både metan og kuldioxid betegnes som drivhusgasser. 

Metan har en høj brændværdi, hvorfor metanen kan udnyttes til energiformål. Reduktionen af driv-

husgasemissioner forekommer dels ved, at metanen ikke udledes direkte til det fri og dels ved, at 

biogassen anvendes i stedet for fossile brændstoffer. 

Kuldioxiden kan ikke anvendes til energiformål og bliver derfor udledt til det fri ved rensning i op-

graderingsanlægget. Denne udledning af kuldioxid medfører dog ikke en negativ påvirkning på kli-

maet, da udledningen forekommer uanset hvordan biomassen behandles. Kuldioxid fra husdyrgød-

ning vil f.eks. afgasse naturligt ved udspredning på marker og KOD og industriaffald vil frigive kuldi-

oxiden ved forbrænding på et alternativt affaldsbehandlingsanlæg end Solrød Bioenergi. 

I følgende afsnit redegøres der for beregningsforudsætningerne for energi- og CO2-balancen. 

Forudsætninger for energi- og CO2-balance 

Indledningsvist redegøres for forudsætningerne, der ligger til grund for beregningen af anlæggets 

energi- og CO2-balance. I beregningen indgår faktorer, der enten har en positiv effekt eller negativ 

effekt på balancerne. I Tabel 7-6 fremgår de faktorer, som inddrages. 

 

Faktorer +/- effekt på klimabalance 

Biogasproduktion + Positiv effekt 

Reduktion i drivhusgasudledning fra landbrugsjorder + Positiv effekt 

Metanudslip fra anlægget - Negativ effekt 

Energiforbrug på anlægget - Negativ effekt 

Energiforbrug til transport - Negativ effekt 

Tabel 7-6: Faktorer der indgår i beregningerne for biogasanlæggets energi- og CO2-balance 

Biogasproduktion 

Solrød Bioenergi vil producere ca. 25 mio. Nm3 biogas om året, hvoraf metan udgør ca. 60 %. Gassen 

vil blive renset i opgraderingsanlægget til bionaturgas med ca. 99 % metanindhold. 

Metan og lattergasudslip fra anlægget 

På biogasanlægget kan der opstå metanudslip ved mindre utætheder som f.eks. ved ventiler o. lign. 

Herudover kan biomasse, der ikke er endeligt afgasset lede til udslip af metan. I beregningen forud-
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sættes et metanudslip på 1 %. Da der er tale om et nyt anlæg forventes metanudslippet at være la-

vere. Biogasbranchen har en målsætning om at reducere det nuværende gennemsnit på 1,5% til un-

der 1 % i udslip. Metanudslippet beregnes som tabt energiproduktion, men bidrager også negativt til 

klimabalancen.  

Lattergasemissionen fra anlægget beregnes med IPCC-værdien 0,005 kg N2O per kg total N (”Virke-

midler til reduktion af klimagasser i landbruget”, side 43 DCA rapport 130 September 2018). Total N 

beregnes ud fra et gennemsnitligt kvælstofindhold på 5 kg N per ton afgasset biomasse. 

Reduktion i drivhusgasudledning fra landbrugsjorder 

En andel af biomassen, der behandles på Solrød Bioenergi består af husdyrgødning fra nærtliggende 

landbrug. Når husdyrgødning udspredes på landbrugsjorder som gødning, uden at være udrådnet på 

et biogasanlæg, frigives gødningens drivhusgasser til atmosfæren. På Solrød Bioenergi opsamles 

drivhusgasserne, hvormed der sker en reduktion i udledningen af drivhusgasser. Denne reduktion er 

indregnet i Solrød Bioenergis CO2-balance i Tabel 7-8. 

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet anslår, at udrådning af husdyrgødning i 

et biogasanlæg medfører en drivhusgasreduktion svarende til ca. 26 kg CO2-ækvivalent pr. tons 

gylle24. 

Energiforbrug på anlægget 

Energiforbruget på anlægget udgøres primært af procesvarme til opvarmning af biomasse samt 

varme til opgraderingsanlægget. Efter udvidelsen vil procesvarmen blive produceret på en naturgas-

fyret kedel. En stor del af varmen bliver genanvendt internt på anlægget ved varmeveksling mellem 

kold og varm biomasse. Herudover vil der være et energiforbrug til el. Energiforbruget til varme er 

estimeret til 7.125 MWh pr. år, mens der for el er tale om ca. 2.500 MWh pr. år. 

For at omregne anlæggets energiforbrug til drivhusgasemissioner anvendes nøgletallet 2,25 kg 

CO2/Nm3 CH4 
25. Varmeforbruget regnes baseret på naturgas, mens elforbruget omregnes med Ener-

gistyrelsens faktiske nøgletal på 212 g CO2eq/kWh el solgt, svarende til hvad der anvendes i grønne 

regnskaber mv. 

Energiforbrug til transport 

Energiforbruget til transport af biomasse er en væsentlig faktor i beregningen af et biogasanlægs 

energibalance. I denne beregning forudsættes, at alle lastbiler kører 80 km pr. tur (40 km ud og 40 

km hjem). Den gennemsnitlige kørsel er regnet højere end for andre anlæg, bl.a. fordi Solrød Bio-

energi ligger relativt kystnært, hvilket begrænser landbrugsoplandet. Beregning af lastbilernes 

brændstofforbrug i diesel samt øvrige beregningsforudsætninger til transportberegningen baseres på 

data fra Energistyrelsens AD-model 3.0. I AD-modellen findes nøgletal for lastbilers energiforbrug og 

drivhusgasemission på hhv. 3,71 kWh/km og 0.965 kg CO2-eq/km.26 

 

24 Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 2009, Biogas – Grøn energi 
25 Forudsætning: 57 kg CO2/GJ (Databog fysik kemi, 1993, F&K forlaget) og 39,6 MJ/m3 naturgas (Forening for 
Energistyring) 
26 Energistyrelsens model for Alternative Drivmidler version 3.0/Emissionsfaktorer for vejtransporten 11-03-
2020. 
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Energi- og CO2-balance 

Energibalancen på Solrød Bioenergi efter udvidelsen fremgår i Tabel 7-7. Det fremgår, at Solrød Bio-

energi har en energibalance på 134.300 MWh/år. 

Energiforbrug til proces på anlægget udgør den største andel af det samlede energiforbrug. Proces-

energi udgøres af 7.125 MWh varme og 2.500 MWh el. varme til opvarmning af biomasse. Energifor-

bruget til transport udgør med 4.600 MWh en mindre andel af anlægget samlede energiforbrug, på 

trods af, at anlæggets transport er regnet længere end de gennemsnitstal der ofte anvendes.  

Energibalance +/-  

Bionaturgas til naturgasnettet  + 148.100 MWh/år 

Energiforbrug til proces på anlægget - 9.600 MWh/år 

Energiforbrug til transport - 4.200 MWh/år 

Samlet energibalance + 134.300 MWh/år 

Tabel 7-7: Energibalance for Solrød Bioenergi. 

Efter fradrag af procesenergiforbrug og energiforbrug til transport er der en samlet positiv energile-

verance på ca. 134.000 MWh årligt i form af bionaturgas leveret til gasnettet. Det svarer f.eks. til 

årsforbruget af naturgas i ca.6.700 parcelhuse. 

Solrød Bioenergi medfører en væsentlig reduktion af drivhusgasemissioner, hvilket fremgår i Tabel 

7-8. Fortrængt naturgas i naturgasnettet er den mest markante faktor ift. reduktion af drivhusgas-

emissioner. 

Bionaturgas, der tilføres naturgasnettet, fortrænger naturgas, da bionaturgassen medfører, at der 

er behov for mindre naturgas til at servicere naturgasforbrugere og fjernvarmeforbrugere. 

Herudover er der i CO2-balancen indregnet emissioner fra anlæggets energiforbrug samt fra trans-

port af biomasse. 

Som det fremgår i Tabel 7-8, medfører etablering af Solrød Bioenergi en reduktion af drivhusgas-

emissioner svarende til 31.700 ton CO2-ækvivalent pr. år. 

 

CO2-balance +/-  

Fortrængt naturgas i gasnettet  - 33.400 ton CO2-eq/år 

Energiforbrug på anlægget +   2.138 ton CO2-eq/år 

Energiforbrug til transport  +  1100 ton CO2-eq/år 

Emission fra lattergas +      17 ton CO2-eq/år 

Emission fra ammoniak +      37 ton CO2-eq/år 

Reduktion i emission fra husdyrgødning -   1.600 ton CO2-eq/år 

Samlet CO2-balance - 31.708 ton CO2-eq/år 

Tabel 7-8: CO2-balance for Solrød Bioenergi. 
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Udnyttelse af næringsstoffer 

Efter udrådning af biomasse på biogasanlægget måles NPK-indholdet i den afgassede biomasse. 

Landmanden ved derfor præcist hvor mange næringsstoffer, der er i biomassen, i hvilken koncentra-

tion og forhold, og dermed også hvilken nyttevirkning, der kan forventes. Afgasset biomasse kan 

derfor udnyttes lige så effektivt og med samme præcision i markdriften som handelsgødning, hvilket 

kan give et mindre forbrug og/eller et større udbytte og dermed et mindre tab. 

Store dele af biomassen består af industrielle restprodukter. Disse restproduktevil, hvis de ikke an-

vendes på et biogasanlæg, blive anvendt på anden vis, hvor næringsstofferne nødvendigvis ikke nyt-

tiggøres. Ved at anvende de industrielle restprodukter i biogasanlæg recirkuleres næringsstofferne. 

Der tilføjes altså yderligere næringsstoffer til kredsløbet. Det giver mulighed for at reducere mæng-

den af den anvendte handelsgødning. 

Når biomasse behandles i et biogasanlæg, omsættes ca. halvdelen af det organisk bundne kvælstof 

til ammoniumkvælstof, som er plantetilgængeligt. Samtidigt omsættes en stor del af det organiske 

materiale til biogas, hvorved biomassen bliver mindre viskos, og dermed lettere infiltrerer ned i 

jordmatricen. Begge dele bevirker, at biomassens indhold af næringsstoffer i større grad optages af 

planterne. I Virkemiddelkatalog for dyrkningsrelaterede virkemidler27 angives en årlig reduktion i 

kvælstofudvaskningen på 3 kg N pr. ha ved at udbringe afgasset gylle i stedet for rå-gylle, hvis til-

førslen fra handelsgødning tilsvarende reduceres. 

7.4.3 Samlet vurdering af klima  

Solrød Bioenergi vil samlet set bidrage positivt til klimaet ved at reducere drivhusgasemissioner fra 

biomasse samt fortrænge fossile brændsler. Herudover forekommer også en væsentlig positiv effekt 

på klimaet ift. recirkulering af næringsstoffer og mindre udvaskning af kvælstof. 

7.4.4 Kumulative effekter 

Solrød Bioenergi medvirker til at modvirke klimaforandringerne ved at reducere drivhusgasemissio-

ner i kumulation med øvrige grønne initiativer i Solrød Kommune og omegn. 

7.5 Natur, flora og fauna 
Dette kapitel belyser, hvilke naturforhold, der findes i anlægsprojektets nærområde og hvilke kon-

sekvenser udvidelsen af biogasanlægget eventuelt vil kunne have på disse og den biologiske mang-

foldighed i øvrigt.  

I foroffentlighedsfasen er der indkommet høringssvar, der går på en bekymring, hvis der skulle ske 

udslip af biomasse til det nærliggende naturområde. Dette behandles i nærværende afsnit.  

7.5.1 Metode 

Ved vurdering af anlæggets påvirkning på den omgivende natur, flora og fauna anvendes resultatet 

fra de øvrige områder under afsnit 7 suppleret med totaldepositionsberegninger for kvælstof. 

Alle depositionsberegninger er baseret på meteorologiske spredningsberegninger i programmet OML-

multi 6.2. Databehandlingen af modeldata er foretaget i programmet QGIS. Kvælstofberegningerne 

tager udgangspunkt i anlæggets emission af NOX, der stammer fra anlæggets kedel og NH3, der 

stammer fra afdampning fra biomasse. Depositionsberegningerne angiver en beregnet værdi for den 

 

27 SEGES, Landbrug og Fødevarer F.m.b.a. 
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totale kvælstofpåvirkning, som summen af NH3 og NOx. De generelle beregningsforudsætninger og 

simuleringsresultater fremgår af bilag 4 og bilagets appendix. 

Afskæringskriteriet for, hvornår en merdepostion af kvælstof betragtes som værende væsentlig i 

forhold til terrestriske habitatnaturtyper i Natura 2000-områder, er sat til 1% af den laveste tåle-

grænse for en naturtype. Tålegrænserne er normalt angivet i hele kilogram N/ha/år, og afskærings-

kriterieret vil for de mest kvælstoffølsomme naturtyper ligger på 0,05 kg N/ha/år.28  

I de benyttede figurer, som viser hhv. den totale kvælstofdeposition og merdepositionen af kvælstof 

fremgår 0,05 kg N/ha/år afskæringskriteriet, som gælder for de mest kvælstoffølsomme naturtyper 

med en tålegrænse på 5 kg N/ha/år. Depositionen udenfor denne isolinje er under 1% af tålegræn-

sen for de mest kvælstoffølsomme naturtyper, og betragtes som et nul-bidrag. Merdepositionen fal-

der yderligere med stigende afstand fra biogasanlægget. 

Der er ikke foretaget egentlige feltundersøgelser i området. I stedet er vurderingen primært foreta-

get på baggrund af data, der er tilgængelig via følgende kilder:  

• Danmarks Miljøportal herunder Naturdatabasen29 

• Miljø- og Fødevareministeriets Digitale Naturkort, Biodiversitetskort30 

• Data fra Global Biodiversity Information Facility, GBIF31 

• Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV32 

• Natura 2000-basisanalyse33 og Natura 2000-plan 2016-2021 for nr. 147, Ølsemagle Strand og 

Staunings Ø 34 

Ved vurderingen af anlæggets påvirkning er der foretaget en afgrænsning på 1 km fra projektområ-

det. Indenfor denne afgrænsning vurderes anlæggets påvirkning på den omgivende natur, flora og 

fauna, herunder bilag IV-arter. Såfremt vurderingen viser, at der ikke vil ske påvirkninger, antages 

det, at der heller ikke sker påvirkninger af natur, flora og fauna længere væk end 1 km afgrænsnin-

gen. I forhold til det nærliggende Natura 2000-område foretages en vurdering af kvælstofdepositio-

nen til de kortlagte habitatnaturtyper, som er en del af udpegningsgrundlaget, som ligger længere 

væk end 1 km.  

Da der er 1,8 km til det nærmeste Natura 2000-område øges beregningernes 1 km afgrænsning, da 

disse områder skal sikres af en vurdering, som sikrer, at de ikke bliver negativt påvirket som følge af 

denne udvidelse. Vurderingen laves for de nærmeste kortlagte habitatnaturtyper, da afstanden til 

andre Natura 2000-områder og de tilhørende habitatnaturtyper vurderes at være for stor til at blive 

påvirket af dette projekt. Viser denne vurdering, at der ikke sker væsentlige påvirkninger, antages 

det også her, at områder længere væk ikke vil blive påvirket, som forventet.  

Til vurdering af Natura-2000 område er der ligeledes foretaget en væsentlighedsvurdering, se bilag 

9. Væsentlighedsvurderingen indeholder en vurdering af deposition af kvælstof samt overfladevand 

til nærmeste Natura 2000-habitatområde, da overfladevand (regnvandsbassin) løber ud i Skensved 

Å. Skensved Å har udløb i Natura 2000-habitatområdet og den kortlagte naturtype lagune.  

 

28 ”Manual for vurdering af effekter af deposition af forurenende stoffer fra virksomheder på Natura 2000-om-

råder” Miljøstyrelsen 2017 
29 http://www.miljoeportal.dk/borger/Intro_natur/Sider/forside.aspx   
30 http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020 
   
31 http://www.gbif.org/   
32 http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf   
33 https://mst.dk/media/194305/n147-basisanalyse-2022-27-oelemagle-strand-og-staunings-oe.pdf 
 
34 https://mst.dk/media/130699/147_n2000plan_2016-21.pdf 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3basis2020
https://mst.dk/media/194305/n147-basisanalyse-2022-27-oelemagle-strand-og-staunings-oe.pdf
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7.5.2 Beskrivelse af de overordnede omgivelser 

Indenfor projektområdet findes der ikke beskyttede naturtyper. Af beskyttede § 3-naturtyper findes 

i nærområdet en række moser, vandhuller og ferske enge. Mod øst, i en afstand af godt 1,8 km lig-

ger Natura 2000-område nr. 147, Ølsemagle Strand og Staunings Ø.  

I det følgende er der et overvejende fokus omkring kvælstoffølsomhed, idet det må antages, at den 

største potentielle naturpåvirkning fra et kommende større biogasanlæg vil stamme fra den øgede 

kvælstofemission. 

 

Figur 7-7: Nærmeste Natura 2000-område nr. 147 (Habitatområde nr. 130, rød pil) samt angivelse af projektområdet for udvi-
delsen af Solrød Bioenergi (markeret med sort). 

Natura 2000-områder 

Natura 2000 er en samlet betegnelse for EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ram-

sar-områder. Det nærmeste Natura 2000-område nr. 147, Ølsemagle Strand og Staunings Ø, fremgår 

af Figur 7-7 og ligger godt 1,8 km mod øst. Godt 6 km mod syd ligger Natura 2000-område nr. 148, 

Køge Å og godt 4,5 km mod nord ligger Natura 2000-område nr. 150, Gammel Havdrup Mose. 

På grund af afstanden til Natura 2000-områderne nr. 148 og 150 belyses disse ikke nærmere. 

Natura 2000-område nr. 147 består af habitatområde H130 og området har et samlet areal på 538 

ha, hvoraf 67 % er marint. For en uddybet beskrivelse og vurdering af indvirkning på Natura 2000-

området henvises til bilag 9 Væsentlighedsvurdering. 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området nr. 147 fremgår af Figur 7-8: 
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Figur 7-8: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 147 jf. gældende Natura 2000-plan35 

Naturtilstanden for kortlagte habitattyper angives på en skala fra I-V, hvor I er høj tilstand, II er god 

tilstand, III er moderat tilstand, IV er ringe tilstand og V er dårlig tilstand. For de nærmeste områ-

der gælder: 

• Vadeflade (ca. 2,2 km mod øst): Ikke tilstandsvurderet 

• Bugt (ca. 2,3 km mod øst): Ikke tilstandsvurderet 

• Forklit (ca. 2,6 km mod øst): God tilstand  

 

• Lagune (ca. 2 km mod øst): Ikke tilstandsvurderet 

• Strandeng (ca. 2 km mod øst): Ringe til moderat tilstand 

• Grå/grøn klit (ca. 2,6 km mod øst): Moderat tilstand 

 

 

Statens kortlægningsdata er tilgængelige via Danmarks Miljøportal og er nedenfor gennemgået for 

de nærmeste kortlagte habitatnaturtyper med henblik på at kvalificere de konkrete tålegrænser for 

kvælstof for de pågældende naturtyper. Tålegrænsen defineres som den højeste deposition af kvæl-

stof, hvorunder skadelige effekter på økosystemets struktur og funktion ikke forekommer. 

Tålegrænsen36 for en naturtype angives typisk som et interval med et spænd over 5 til 15 kg N/ha 

pr. år. Hvorvidt det er intervallets nedre eller øvre grænse, der anvendes, afhænger af tilstedevæ-

relsen af kvælstoffølsomme arter. I dette tilfælde kvalificeres tålegrænserne ved brug af de regi-

strerede planters Ellenberg N-værdi på en skala fra 1 til 9, hvor 1 indikerer næringsstoffattighed (og 

dermed meget kvælstoffølsomme) og 9 indikerer meget kvælstofrig jord. Nedenstående Figur 7-9 

viser de kortlagte naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 130, hvor tåle-

grænsen er angivet:   

• Vadeflade (habitatnaturtype 1140) 

o Det er ikke relevant at tale om en tålegrænse for denne naturtype 

• Lagune (habitatnaturtype 1150) 

o Det er ikke relevant at tale om en tålegrænse for denne naturtype 

• Bugt (habitatnaturtype 1160) 

 

35 Natura 2000-plan 2016-2021, Ølsemagle Strand og Staunings Ø, Natura 2000-område nr. 147, Habitatområde 

H130. Link: https://mst.dk/media/194305/n147-basisanalyse-2022-27-oelemagle-strand-og-staun-
ings-oe.pdf 
36 Bak, J.L. 2013. Tålegrænser for dansk natur. Opdateret landsdækkende kortlægning af tålegrænser for dansk 
natur og overskridelser heraf. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 94 s. 
Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 69 http://dce2.au.dk/pub/SR69.pdf  
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o Det er ikke relevant at tale om en tålegrænse for denne naturtype 

• Strandeng (habitatnaturtype 1330) 

o Tålegrænse: 30-40 kg N/ha/år 

• Forklit (habitatnaturtype 2110) 

o Tålegrænse: 10-20 kg N/ha/år 

• Grå/grøn klit (habitatnaturtype 2130) 

o Tålegrænse: 10-20 kg N/ha/år 

 

 

 

Figur 7-9: Udpegning af naturtypernes tilstand, som er på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 130. (Kilde: Miljøgis) 
Selve projektområdet er markeret med en rød pil.  

§ 3-beskyttede naturtyper og vandløb 

Naturbeskyttelseslovens § 3 har til formål at sikre tilstanden af beskyttede naturtyper, de såkaldte § 

3-områder. § 3-beskyttede naturtyper dækker over følgende områder:  

• Søer større end 100 m2 
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• Moser, ferske enge, strandenge, heder og overdrev, hvis de enkeltvis eller i mosaik med hin-

anden er større end 2500 m2. Moser under 2500 m2
 er også beskyttede, hvis de ligger i til-

knytning til beskyttede søer eller vandløb  

• Vandløb, der er udpegede som § 3-beskyttede  

 

Figur 7-10 viser de nærmeste § 3-områder, jf. den vejledende § 3-registrering på Danmarks Arealin-

formation. Figuren viser også udpegede vandløb, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 

Som det fremgår er der registreret knap 70 meter beskyttet vandløb indenfor projektområdet. Ved 

gennemgang af luftfotos kan der ikke erkendes åbent vandløb helt tilbage til 1945 og på de histori-

ske målebordsblade tolkes strækningen til at fremstå som en jordvold med beplantning. Den pågæl-

dende udpegning indenfor projektområdet vurderes derfor at være forkert.  

 

 

Figur 7-10: De § 3-beskyttede naturtyper og udpegede § 3-beskyttede vandløb jf. den vejledende § 3-registrering. Af over-
sigtskortet fremgår 1 km grænsen omkring projektområdet. 

Øvrige områder 

I dette afsnit er øvrige relevante naturområder i den umiddelbare nærhed til projektområdet be-

skrevet. 
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Fredede områder 

Nærmeste fredede område (se Figur 7-11), Staunings Ø37, ligger godt 2 km mod øst. Området er også 

udpeget som Natura 2000-område og en række af de habitatnaturtyper, som er på udpegningsgrund-

laget, er kortlagt indenfor det fredede område. 

Ammoniakfølsomme områder 

Enkelte områder er indenfor en afstand af 100 meter fra projektområdet udpeget som potentielt 

ammoniakfølsomme skove (Figur 7-11). I bekendtgørelsen om godkendelse og tilladelse m.v. af hus-

dyrbrug38 er der opstillet en række kriterier for ammoniakfølsomme naturtyper, som kan være rele-

vante at skele til. Bekendtgørelsen opererer med:  

 

Kategori 1-natur 

• Ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper 

• Tillades en maksimal totaldeposition på mellem 0,2 til 0,7 kg N/ha/år 

 

Kategori 2-natur 

• Ammoniakfølsomme naturtyper, uden for Natura 2000-områder, omfattet af § 3-beskyttelse 

o Højmoser, lobeliesøer, heder > 10 ha, overdrev > 2,5 ha 

• Tillades en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år 

 

Kategori 3-natur 

• Ammoniakfølsomme naturtyper, ikke omfattet af kategori 1 og 2 

o Heder, moser og overdrev omfattet af § 3-beskyttelse 

o Ammoniakfølsomme skove > 0,5 ha og mere end 20 meter brede med lang kontinui-

tet 

• Tillades en merdeposition på min. 1,0 kg N/ha/år 

 

 

37 https://www2.blst.dk/nfr/02173.00.pdf 
38 BEK nr. 1261 af 29/11/2019, Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 
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Figur 7-11: Oversigtskort der viser fredede områder, potentiel ammoniakfølsomme skovområder i nærhed til projektområdet, 
samt kategori 3-natur.  

Der kan således vise sig at forekomme deciderede ammoniakfølsomme skove i nærområdet. Dan-

marks Miljøportal udstiller kortet: ”Potentiel ammoniakfølsom skov”, som fremgår af Figur 7-11.  

Hvorvidt de indtegnede skovområder reelt er ammoniakfølsomme, kræver en nærmere gennemgang 

af luftfotos og historiske kort samt en besigtigelse for at verificere, om der er arter, der indikerer 

lang kontinuitet. Skulle kvælstofdepositionsberegningerne dog vise, at områderne modtager en mer-

deposition fra anlægget som er mindre end 1 kg N/ha/år vurderes der ikke grund til at vurdere nær-

mere på disse skovområder. 

Bilag IV-arter 

En række arter er strengt beskyttelseskrævende, jf. EF-habitatdirektivets bilag IV, der er indarbej-

det i Artsfredningsbekendtgørelsen. Beskyttelsen omfatter både planter og dyr. Beskyttelsen af ar-

ter handler blandt andet om at sikre arterne mod at blive efterstræbt (jagt, indsamling, ødelæg-

gelse af æg og yngel), men medlemslandene skal også sikre, at arternes yngle- og rasteområder ikke 

beskadiges eller ødelægges. Ligeledes må bilag IV-plantearter ikke ødelægges uanset livsstadie.  

Beskyttelsen kan kun fraviges i helt særlige tilfælde. Det er derfor nødvendigt at vurdere om byg-

geri og aktiviteter i projektområdet vil medføre ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV 

dyrearter, væsentlig dødelighed i lokale bestande eller beskadigelse af beskyttede planter.  

Der forekommer Bilag IV-arter i området. Der findes ikke nøjagtige fundoplysninger for potentielle 

bilag IV arter i de omkringliggende § 3-områder. 
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I de nærliggende og udpegede § 3-mose- og engområder findes det sandsynligt, at der findes leve-

steder for bilag IV-arter, som spidssnudet frø, stor vandsalamander, løgfrø, markfirben og en række 

flagermus. Der er ikke potentielle levesteder for bilag IV-arterne indenfor projektområdet.   

Fredede, rødlistede og sjældne arter 

De såkaldte fredede arter er nærmere defineret af den såkaldte fredningsbekendtgørelse (BEK nr. 

1466 af 06/12/2018). Ifølge Allearter.dk, som har til formål at udarbejde en samlet oversigt over 

Danmarks dyr, planter, svampe m.v., er 666 arter klassificeret som fredede i Danmark i henhold til 

fredningsbekendtgørelsen. Heraf udgør fugle størsteparten med 471 arter. De øvrige artsgrupper 

omfatter biller, fisk, guldsmede, karplanter, krybdyr, ledorme, muslinger, padder, pattedyr, snegle 

og sommerfugle. 

Rødlistede arter angiver en oversigt over plante- og dyrearter, som er sjældne og i fare for at for-

svinde eller allerede er forsvundet. Ved udarbejdelse af den danske rødliste bedømmes alle arter – 

herunder også almindelige arter. Den danske rødliste er således en fortegnelse over de danske 

plante- og dyrearter, der er blevet rødlistevurderet efter internationale retningslinjer.  

I Danmark udarbejder DCE/Aarhus Universitet den danske rødliste og ifølge DCE er 10.580 arter rød-

listevurderet, hvoraf 2262 arter er rødlistede39, dvs. tilhørende en af følgende kategorier: Forsvun-

det (RE), kritisk truet (CR), moderat truet (EN), sårbar (VU) eller næsten truet (NT). Øvrige katego-

rier er: Ikke truet (LC), utilstrækkelige data (DD), vurdering ikke mulig (NA) samt ikke bedømt (NE). 

Ikke alle artsgrupper er rødlistevurderet, hvorfor det også giver mening at tale om sjældne arter i al 

almindelighed. 

At dyre- og plantearter fremgår af rødlisten giver ikke i sig selv restriktioner. Hvis der er tale om 

udrydningstruede arter, kan nogle arter være omfattet af en artsfredning eller være beskyttet via 

habitatdirektivets bilag IV, men der er mange rødlistede arter, som ikke er hverken artsfredede el-

ler bilag IV-beskyttet. 

En søgning indenfor en afstand af op til 1 km fra projektområdet i Danmarks Naturdata viser ingen 

forekomst af rødlistede arter, men forekomst af bilag IV-arten spidssnudet frø samt forekomst af de 

fredede arter: skrubtudse, lille vandsalamander, butsnudet frø, grøn frø, skovfirben, sump-hullæbe, 

kødfarvet gøgeurt, maj-gøgeurt og en række fuglearter herunder eksempelvis rørhøg, nattergal, 

bynkefugl og stillits. 

Den biologiske mangfoldighed 
Set i et historisk perspektiv har det først været biotoptab og fragmentering og siden forurening og 
hårdhændet drift og vedligeholdelse, der har reduceret den biologiske mangfoldighed i Danmark. I 
fremtiden vil bioinvasion og klimaforandringer tage over, som de væsentligste trusler.  

Der findes ikke et mål for den biologiske mangfoldighed for området og kendskabet til mangfoldig-

heden er kun sparsomt beskrevet ved få artsforekomster og -grupper. 

7.5.3 Vurdering af natur, flora og fauna 

Vurderingen er baseret på følgende: 

• Habitatbekendtgørelsen40  

• Hensynet til beskyttelse af Natura 2000-områder, vandområder og § 3-naturtyper 

 

39 https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/artsgrupperne/ 
40 Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 

https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/artsgrupperne/
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• Beregninger af kvælstofdepositionen fra anlægget 

Vurderingen tager udgangspunkt i de påvirkninger, der kan forventes i hhv. anlægs- og driftsfasen. 

Jf. § 6, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen, skal det vurderes, om anlægget vil påvirke arter og naturty-

per på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne væsentligt. Der er ikke kendskab til fore-

komst af beskyttede arter på udpegningsgrundlaget på biogasanlæggets område, men der findes 

som nævnt tidligere kortlagte og beskyttede habitatnaturtyper ca. 1,8 km fra projektområdet.  

Yderligere skal påvirkninger af de nærliggende § 3-områder og bilag IV-arterne vurderes, som følge 

af dette projekt.  

 

Der etableres en vold omkring anlægget. Volden skal sikre, at hvis der mod forventning vil ske læ-

kage fra anlæggets største tank, vil dette biomasse blive tilbageholdt på anlæggets matrikel. Bio-

massen vil blive opsamlet og vil derved ikke give anledning til forurening af det nærliggende natur-

område.  

Påvirkninger i anlægsfasen 

Ved anlæg skal der graves, og der vil forekomme nogen støj og vibrationer fra brug af og kørsel med 

maskiner. Det kan ikke afvises, at det viser sig nødvendigt at foretage midlertidig grundvandssænk-

ning i forbindelse med eksempelvis anlæg af fundament og lignende. Skulle det vise sig nødvendigt 

at foretage midlertidig grundvandssænkning vil dette ske efter forudgående tilladelse fra kommu-

nen og således, at de nærmeste naturområder ikke bliver påvirket. Eksempelvis ved reinfiltration af 

det oppumpede grundvand for, at der ikke sker en påvirkning af grundvandsstanden i de nærtlig-

gende eng- og moseområder. Processen vil blive beskrevet og ansøgt, hvis det skulle blive aktuelt 

for dette projekt. I afsnit 7.3 er grundvand yderligere beskrevet.  

Natura 2000-områder 

I Natura 2000-basisanalysen41 er der foretaget en foreløbig vurdering af negative påvirkninger af Na-

tura 2000-området, som hver for sig eller i kombination indebærer en forhindring eller væsentlig 

forsinkelse af muligheden for, at en naturtype eller et levested kan opnå gunstig bevaringsstatus. 

Der er ikke foretaget en udtømmende vurdering af alle tænkelige trusler, men det antages, at de 

væsentligste trusler er vurderet.  

I forhold til de beskyttede naturtyper udgør eutrofiering, tilgroning, uhensigtsmæssig hydrologi i 

vådbundsnaturtyper, direkte påvirkning fra landbrugsdrift på tilstødende arealer samt forekomst af 

invasive arter de væsentligste trusler mod naturtyperne.  

Udførslen af dette projekt og de tilhørende aktiviteter vil ske lokalt indenfor projektområdet. På 

baggrund af, at anlægsarbejdets og dets aktivitet ikke vil forekomme i nærheden af Natura 2000-

området og dets kortlagte habitatnaturtyper vurderes det, at anlægsarbejdet ikke vil udgøre en for-

styrrelse, som kan udgøre en væsentlig trussel for Natura 2000-området. Desuden er der ikke kend-

skab til studier, der indikerer at støj, vibrationer og lignende over så store afstande kan have en ef-

fekt på naturtyper. 

I forhold til habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1 vurderes det, at anlægsfasen ikke vil påvirke Natura 

2000-områderne væsentligt, da afstanden er for stor og projektområdet er ikke forbundet eller nød-

vendig for forvaltningen af Natura-2000-området. 

 

41 https://mst.dk/media/194305/n147-basisanalyse-2022-27-oelemagle-strand-og-staunings-oe.pdf 

 

https://mst.dk/media/194305/n147-basisanalyse-2022-27-oelemagle-strand-og-staunings-oe.pdf
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§ 3-beskyttede naturtyper og vandløb 

Der forekommer ikke § 3-beskyttede naturtyper indenfor projektområdet. Nærmeste § 3-område er 

et moseområde (se Figur 7-10), som støder op til projektområdet mod syd. De § 3-beskyttede natur-

områder fremgår af de historiske kort som hhv. Jersie Mose og Gammelmose og kortsignaturerne vi-

ser, at her tidligere har foregået tørvegravning. 

Skulle det vise sig nødvendigt at foretage midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med eksem-

pelvis anlæg af fundament og lignende vil det ske efter forudgående tilladelse fra kommunen og så-

ledes, at de nærmeste naturområder ikke bliver påvirket. Yderligere vedr. grundvand er beskrevet i 

afsnit 7.3. I afsnittet vurderes det grundvandssænkning ikke at udgøre en risiko for grundvandsni-

veauet i området, således vil der ikke forekomme grundvandssænkning, som indebærer risiko for at 

påvirke de hydrologiske forhold i de nærmeste § 3-beskyttede områder. Støj og vibrationer fra an-

lægsarbejdet vurderes ikke i væsentlig grad at overstige de nuværende forhold, hvorfor det vurde-

res usandsynligt, at der kan ske påvirkning af de § 3-beskyttede naturtyper. Øvrige § 3-beskyttede 

naturområder ligger længere væk og vurderes ikke at blive påvirket, hverken direkte eller indirekte 

på grund af afstanden til projektområdet og ligeledes, fordi der ikke sker påvirkninger fra eventu-

elle midlertidige grundvandssænkninger.  

Der er i forbindelse med projektområdet en vandløbsstrækning, Gammelmosestreget, hvilket er ud-

ledningspunkt fra biogasanlæggets regnvandsbassin og det videre forløb til Skæringsstreget og til 

Magleengsstreget og til sidst mødes og løber sammen med Skensved Å, hvilket ses på nedenstående 

Figur 7-12, hvor Skensved Å munder ud i Køge Bugt som slutrecipient.  

 

Figur 7-12: Udpegning af nuværende udløbspunkt (blå pil), samles i Skensved Å (sort pil) og til sidst 

udledning til slutrecipient Køge Bugt (grøn pil). 

 

Det fremgår af Figur 7-13, at udledningspunktet i Gammelmosestreget og det videre forløb til Skæ-

ringsstreget og til Magleengsstreget ikke er tilstandsvurderet, hvor det udelukkende er Skensved Å, 

som er vurderet. De nuværende forhold er, at der en samlet ringe økologisk kvalitet i Skensved Å.  

Der er ifølge miljøgis en god økologisk tilstand for smådyr og en ringe økologisk tilstand for fisk, 

hvormed den samlede tilstand er ringe økologisk tilstand, men ifølge DTU Aquas ørredkort har 

strækningen en høj økologisk kvalitet for fisk (Figur 7-14).  
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Figur 7-13: Udpegning af det målsatte vandløb (Skensved Å), hvor orange indikerer en ringe økolo-

gisk tilstand (kilde: Miljøgis). 

 

 

Figur 7-14: Oversigtskort fra DTU Aquas ørredkort, hvor blå indikerer en høj økologisk kvalitet for 

fisk (Kilde: kort.fiskepleje.dk) 

 

Der findes 3 målestationer opstrøms udledningspunktet til Skensved Å (Fejl! Henvisningskilde ikke 

fundet.), hvorfra den nuværende vandføring i Skensved Å kan estimeres (hvor den sorte pil marke-

rer samlingspunkt for Skensved Å og Magleengsstreget). 
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Figur 7-15 De tre målestationer (vandføring) opstrøms udledningspunktet til Skensved Å (kilde: arealinformation.dk) 

 

Af rapporten ”Afstrømnigsforhold i danske vandløb” fremgår data for én af dem (Fejl! Henvisnings-

kilde ikke fundet.Figur 7-16):   

 

Figur 7-16 Afstrømningsforhold i Skensved Å. 

Der står, at medianminimum er 0,1 l/s/km2 svarende til 4 l/s ved udledningspunktet (sort pil (Figur 

7-12) 39,9 km2 opland nedstrøms punktet). Hvor en middelvandføring er på 6*39,9 = 240 l/s. 

Bilag IV-arter 

Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter indenfor projektområdet, men der er kendskab 

til forekomst af spidssnudet frø i det nærliggende eng- og moseområde, som strækker sig over et 

ca. 75 ha stort område, se Figur 7-11. 
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Figur 7-17: Udpegninger af de områder, hvor der er registreret spidssnudet frø ifølge en artsøgning på Naturdata (Kilde: Na-
turdata42) 

Spidssnudet frø vurderes ikke at være påvirkelig af anlægsarbejderne og det kan sandsynligvis ude-

lukkes, at arten vil blive påvirket i væsentlig grad på populationsniveau. 

Markfirben er kendt indenfor en afstand af op mod 11 km fra projektområdet. Markfirben kræver 

åbne, varme, solrige lokaliteter og ses oftest på steder med løs sandet jord. Markfirben vurderes 

ikke at forekomme i projektområdet eller i nærområdet og vurderes på den baggrund ikke at blive 

påvirket. 

Stor vandsalamander yngler i vandhuller og benytter primært det omkringliggende landskab inden-

for få hundrede meter til rasteområder. Det vurderes, at stor vandsalamander potentielt kan være 

til stede i moseområderne, men pga. afstanden til vandhuller og anlægsarbejdernes karakter vurde-

res arten ikke at blive forstyrret, da anlægsaktiviteterne (støj og vibrationer) ikke vil forstyrre mo-

seområdet og dets tilhørende arter i negativ grad. 

Dværgflagermus, brunflagermus, skimmelflagermus, sydflagermus og vandflagermus er relativ al-

mindeligt forekommende i Danmark. Det må forventes at flagermusene kan fouragere i området, 

men det vurderes usandsynligt, at de bliver påvirket af anlægsarbejderne, da forstyrrelsesniveauet i 

området ikke ændres væsentligt.  

Der er et enkeltstående lindetræ, som står lige i skel på projektgrænsen. Det forventes, at dette 

træ skal fældes, da det er her jordvolden skal anlægges. På baggrund af dette vurderes det, at fla-

germusenes levevilkår sandsynligvis ikke vil blive negativt påvirket, da træet ud fra luftfoto og en 

 

42 http://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch 

http://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch
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besigtigelse af træet (se de nedenstående billeder, Figur 7-18), hverken har fuglekasser, gamle 

spættehuller eller andre hulheder. 

  

Figur 7-18: Billeder af det lindetræ, der forventes at skulle fældes. 

En yderligere begrundelse af dette er, at der kun er et enkelt træ, hvor de flagermus, som yngler i 

hulheder i træer, gerne benytter op til flere træer, som står samlet, som større skovarealer og par-

ker og sjældent vil et enkeltstående træ være tilstrækkeligt som yngletræ.  

Fredede, rødlistede og sjældne arter 

Der er ikke kendskab til forekomst af fredede, rødlistede eller sjældne arter indenfor projektområ-

det, men fra de nærliggende eng- og moseområder er der spredte registreringer af:  

• Skrubtudse 

• Butsnudet frø  

• Skovfirben er registreret i en afstand af knap 1 km mod nord på en østvendt vejskråning. 

• Sump-hullæbe er registreret i moseområdet syd for motorvejen. 

• Maj-gøgeurt og kødfarvet gøgeurt er registreret i moseområdet både nord og syd for motor-

vejen.  

• De tidligere nævnte fuglearter er registreret for moseområdet, som gennemskæres af mo-

torvejen.  

Den potentielle trussel for de nævnte plantearter vurderes at være grundvandssænkning, men da 

dette højst sandsynligt ikke forekommer, kan det udelukkes at sump-hullæbe, maj-gøgeurt og kød-

farvet gøgeurt vil blive påvirket af anlægsarbejdet.  

De øvrige arter vurderes potentielt at kunne reagere negativt på støj og vibrationer, men da det be-

skyttede eng- og moseområde, ligger isoleret og har en stor samlet udstrækning vurderes det usand-

synligt, at arterne vil blive påvirket i negativ grad, da anlægsarbejderne ikke vil støje i særlig grad.  

Som det fremgår af ovenstående afsnit omkring Natura 2000-områder, § 3-beskyttede naturtyper, 

øvrige områder, bilag IV-arter samt fredede, rødlistede og sjældne arter vurderes det usandsynligt, 

at anlægsfasen vil påvirke natur, flora og fauna i væsentlig grad. 
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Påvirkninger i driftsfasen 

Driften vil ikke give anledning til støj og vibrationer, der kan forventes at påvirke plante- og dyreli-

vet. Der vil kun være meget minimale vibrationer i projektområdet fra lastbilkørsel, pumper og an-

det udstyr, mens der ikke vil være vibrationer udenfor projektområdet.  

I driftsfasen vil biogasanlægget udlede atmosfærisk kvælstof og svovl, og anlægget vil således bi-

drage til den generelle baggrundsbelastning med kvælstof- og svovlforbindelser skabt af industri, 

landbrug, trafik og i mindre grad naturlige kilder.  

Svovl spiller en rolle for den samlede belastning af de danske landområder med forsurende stoffer. 

Der er i Danmark ikke opstillet direkte målsætninger for svovldepositionens størrelse. Der er dog et 

mål om, at den bliver reduceret. I det konkrete tilfælde er svovldepositionen negligerbar og vil ikke 

blive behandlet yderligere. 

Kvælstofdepositionen er i Danmark problematisk i forhold til bevarelsen af de næringsfattige natur-

typer, som for eksempel hede, sure moser og næringsfattige søer som lobeliesøer. 

Kvælstof 

Biogasanlægget udleder kvælstof både i form af kvælstofoxider (NOx), der stammer fra anlæggets 

forbrændingsanlæg og i form af afdampning af ammoniak (NH3) fra biomasse. Afkast for kvælstofkil-

der er dimensioneret efter gældende regler og sikrer herved tilstrækkelig spredning af stofferne, 

ift. b-værdier uden for anlæggets matrikel. Herved vil de udledte stoffer kun forekomme i små kon-

centrationer i luften og overholde gældende bidragsværdier for luftforurening. En afledt effekt af 

emissionen er, at en brøkdel af stofferne i luften afsættes til overflader, der kommer i kontakt med 

luften. Denne afsætning af stoffer kaldes atmosfærisk deposition og foregår igennem to processer, 

henholdsvis tør- og våddeposition. I dette afsnit behandles data for totaldepositionen, dvs. summen 

af tør- og våddeposition. 

Alle emissions- og depositionsberegninger er baseret på meteorologiske spredningsberegninger i pro-

grammet OML-multi 6.2. Databehandlingen af modeldata er foretaget i programmet QGIS. Generelle 

beregningsforudsætninger og simuleringsresultater fremgår af bilag 4. 

Koncentrationen af stofferne fra emissionskilden i atmosfæren falder generelt i takt med afstanden 

til kilden på grund af stigende fortynding. Dermed falder depositionens størrelse ligeledes med af-

standen. Beregningsmodellen tager ikke hensyn til det løbende fald i røgfanens stofmængdekoncen-

tration, som følge af depositionen, hvilket medfører, at modellen i stigende grad overvurderer de-

positionen desto længere væk fra afkastet depositionen beregnes43.  

Afsætningen af kvælstof til naturområderne afhænger af deres ruhed. Skov har en væsentlig større 

ruhed end en vandflade. Dette har modellen, som ligger til grund for beregningerne, i store træk 

taget højde for, men eksempelvis er værdierne for vandhullerne overestimerede, da modellen ikke 

opererer på dette detaljeringsniveau og således betragter vandhuller som græs eller skov. De bereg-

nede værdier til vandhullerne er således for høje. 

Kvælstofdeposition for NOX til vand forgår med en betydelig mindre hastighed end til skov eller 

markområder. Selvom depositionshastigheden for NH3 til vand er væsentlig større end for NOX, er 

ammoniakkens andel af anlæggets samlede kvælstof emission mindre. Dette medvirker til, at kvæl-

stofdepositionen i større omfang sker på land. 

 

43Anbefaling af metoder til estimering af tør- og våddeposition af gasser og partikler i relation til VVM, Januar 
2004, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, http://envs.au.dk/fileadmin/Resour-
ces/ENVS/Luft/OML/Notat_DCE_28.jan.2014.pdf 

http://envs.au.dk/fileadmin/Resources/ENVS/Luft/OML/Notat_DCE_28.jan.2014.pdf
http://envs.au.dk/fileadmin/Resources/ENVS/Luft/OML/Notat_DCE_28.jan.2014.pdf
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Beregningsområdet for OML-modellen er sat til at kunne vurdere en eventuel påvirkning af den nær-

liggende beskyttede natur, samt det nærliggende Natura 2000-område.  

Ifølge de seneste landsdækkende kvælstofdepositionsberegninger lå baggrundsbelastningen44 i Sol-

rød Kommune gennemsnitligt på 8,9 kg N/ha/år i 2018 og 10,6 kg N/ha/år i 2017. Forskellen tilskri-

ves forskelle i de meteorologiske forhold, hvilket i dette tilfælde tilskrives den begrænsede ned-

børsmængde i Solrød Kommune i løbet af 2018.   

Natura 2000 

Som angivet under afsnittet om eksisterende forhold vurderes de laveste tålegrænser for de nærme-

ste kortlagte habitatnaturtyper at ligge på omkring 10 kg N/ha/år. Det betyder, at baggrundsbelast-

ningen (de 8,9 kg N/ha/år, 2018) er under værdien for tålegrænsen (de 10 kg N/ha/år) og man kan 

derfor forvente at se negative tilstandsændringer i de kvælstoffølsomme naturtyper som følge af 

yderligere kvælstofbelastning, hvis denne merbelastning overstiger tålegrænsen for de nærmeste 

kortlagte habitatnaturtyper. Se yderligere bilag 9, hvor der er lavet en Natura-2000 væsentligheds-

vurdering af projektet og dets eventuelle påvirkninger af de kortlagte habitatnaturtyper.  

En kvælstofbelastning af en habitatnaturtype, som ligger under 1% af tålegrænsen betragtes som en 

ubetydelig påvirkning og kan dermed anses som et nul-bidrag. 1 % af 10 kg N/ha/år svarer til 0,1 kg 

N/ha/år. I det konkrete tilfælde viser kvælstofdepositionsberegninger, se Figur 7-19 og Figur 7-20, 

at  

- Strandeng for de nærmeste områder maksimalt modtager en kvælstofdeposition på 0,02 kg 

N/ha/år 

- Forklit modtager en kvælstofdeposition < 0,02 kg N/ha/år 

- Grå/grøn klit modtager en kvælstofdeposition < 0,02 kg N/ha/år 

Den beregnede kvælstofdeposition fra anlægget er under de beskyttelsesniveauer, der foreligger indenfor 

husdyrlovgivningen (tillades minimum en totalbelastning på 0,2 kg N/ha/år) og ligger i øvrigt under det 

opsatte 1 % afskæringskriterie, hvorved totaldepositionen fra anlægget kan betragtes som et nul-bidrag.  

På den baggrund vurderes anlæggets samlede kvælstofdeposition at udgøre en ubetydelig merbelastning. 

Således vurderes emissionen af kvælstof fra det fremtidige biogasanlæg ikke at kunne forårsage negative 

tilstandsændringer eller påvirke muligheden for at sikre gunstig bevaringsstatus for habitatnaturtyperne, 

som er på udpegningsgrundlaget. 

 

44 Ellermann, T., Bossi, R., Nygaard, J., Christensen, J., Løfstrøm, P., Monies, C., Geels, C., 
Nielsen, I. E., & Poulsen, M. B., 2019: Atmosfærisk deposition 2018. NOVANA. Aarhus 
Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 84s. – Videnskabelig rapport fra DCE 
– Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 351. http://dce2.au.dk/pub/SR351.pdf 
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Figur 7-19: Oversigtskort der viser den beregnede kvælstofdeposition omkring Solrød Biogasanlæg. Isolinjerne viser merdepo-
sitionen af kvælstof angivet i kg N/ha/år, som det forventes at være efter projektgennemførelse. 



Solrød Bioenergi ApS 
Miljøkonsekvensrapport  Side 80 af 103 

 

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.:  +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 
 

 

Figur 7-20: Detailkort der viser den beregnede kvælstofdeposition for de nærmeste kortlagte habitatnaturtyper. Isolinjerne 
viser total depositionen af kvælstof angivet i kg N/ha/år. 

I bilag 9 er der foretaget en væsentlighedsvurdering med baggrund i habitatbekendtgørelsens45 § 6, 

stk. 1. Væsentlighedsvurderingen vurderer om projektet i sig selv kan påvirke Natura-2000 området 

væsentligt, hvor fokus er på kvælstofdeposition samt udledning af overfladevand. Væsentligheds-

vurderingen i bilag 9 konkluderer, at Natura-2000 området ikke påvirkes væsentligt som følge af ud-

videlsen af biogasanlægget.  

§ 3-beskyttede naturtyper og vandløb 

I forhold til de § 3-beskyttede naturtyper skal det vurderes, om projektet vil føre til tilstandsæn-

dringer af de omkringliggende naturområder og derigennem også indirekte påvirke eventuelle be-

skyttede arter. Det skal herunder vurderes, om merbelastningen udgør et væsentligt merbidrag af 

ammoniak, og om dette merbidrag vil kunne medføre en tilstandsændring. Denne vurdering skal 

tage udgangspunkt i områdets nuværende faktiske tilstand, og den baggrundsbelastning, som områ-

det udsættes for, samt hvilken belastning området kan udsættes for, førend områdets tilstand æn-

dres. 

 

45 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 

af visse arter (BEK nr. 1595 af 06/12/2018) 
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Ved denne vurdering kan det lægges til grund, at en merbelastning på mindre end 1 % ammoniak pr. 

hektar pr. år ift. tålegrænsen i udgangspunktet ikke udgør et væsentligt merbidrag46, og derfor ikke 

kan medføre en tilstandsændring af et konkret § 3-beskyttet område. Dette er fordi merbelastnin-

gen i denne situation er så lav, at det ikke er muligt biologisk at påvise, at det påtænkte projekt 

dermed har nogen effekt på området. Det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har tilbage i 

2005 vurderet usikkerheder ved beregning af udslip og afsætning af kvælstof i forbindelse med vur-

deringer af virkninger på miljøet.  

På basis heraf vurderer DMU, at et rimeligt skøn for tærskelværdi for en isoleret kilde forstået som 

den merbelastning, hvorunder bidraget beregnet med de nuværende modeller statistisk set er lig 

nul, og hvor der ikke i 95% af de beregnede tilfælde forventes påviselige effekter, er ca. 0,6 kg 

N/ha/år med det nuværende belastningsniveau47. 

Merbelastning og dermed 1 kg-grænsen fører i de fleste tilfælde til, at det kun er naturarealer in-

den for 1000 m fra anlægget, der er relevante at fokusere på ved vurderingen. Længere væk end 

1000 meter vil det typisk ikke være muligt at spore kilden tilbage til anlægget på grund af diffus 

forurening fra andre kilder, og en deposition, der er er lavere end 1 kg N/ha/år. 

Som det fremgår af Figur 7-21 og Figur 7-23 ligger alle merdepositionsværdierne under 0,9 kg 

N/ha/år i en afstand større end 50 meter fra projektområdet. På den baggrund vurderes det, at 

kvælstofdepositionen forårsaget af anlægget ikke vil forårsage tilstandsændringer af de § 3-beskyt-

tede områder, som ligger længere væk end 50 meter fra projektområdet. 

 

 

46 https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/NLK/ammoniak_endeligt_06062012.pdf 
47 https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/NLK/ammoniak_endeligt_06062012.pdf  

https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/NLK/ammoniak_endeligt_06062012.pdf
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/NLK/ammoniak_endeligt_06062012.pdf
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Figur 7-21: Oversigtskort der viser den beregnede kvælstofdeposition omkring Solrød Biogasanlæg. Isolinjerne viser merdepo-
sitionen af kvælstof angivet i kg N/ha/år. 
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Figur 7-22: Oversigtskort af de nærmeste § 3-beskyttede naturtyper. § 3-beskyttet mose ses med rød skravering. Isolinjerne 
viser merdepositionen af kvælstof angivet i kg N/ha/år. 
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Figur 7-23: Oversigtskort, der viser den beregnede kvælstofdeposition nærmest Solrød Biogasanlæg, hvor rød skravering er § 
3-beskyttet mose. Isolinjerne viser merdepositionen af kvælstof angivet i kg N/ha/år. Bemærk 0,6 kg N/ha/år isolinjen, som 
ligger i en afstand under 50meter fra projektområdet. 

 

Figur 7-24: Skråfoto af Solrød Biogasanlæg og det nærmeste eng-område umiddelbart mod øst. Skråfoto er taget i vestlig ret-

ning. Skråfoto er hentet fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering pr. 23. marts 2020. 

I 2016 er skovområdet fældet og de nærmeste mose- og engarealer fremgår på Figur 7-25. 
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Figur 7-25: Luftfoto fra 2019, som viser eng- og mosearealet øst for Solrød Biogasanlæg. Skærmdump fra Danmarks Miljøpor-
tal pr. 23. marts 2020. 

På baggrund af luftfotogennemgang vurderes de § 3-beskyttede områder i en afstand af op til ca. 90 

meter fra projektområdet er være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som naturtypen mose. 

Tålegrænsen for moseligger i intervallet 5-30 kg N/ha/år48. I det konkrete tilfælde hvor der er tale 

om et forstyrret moseareal vurderes tålegrænsen at ligge i den høje ende af intervallet, dvs. ml. 

20-30 kg N/ha/år. 

De nærmeste mose- og engarealer nærmere end 50 meter fra projektområdet vil modtage en mer-

deposition af kvælstof mellem 0,205 til 0,9 kg N/ha/år, se Figur 7-23. Da baggrundsbelastningen 

med kvælstof i området ligger omkring 8,9 kg N/ha/år og tålegrænsen for naturområdet vurderes at 

ligge højere end 20 kg N/ha/år vurderes en merbelastning på op til 0,9 kg N/ha/år ikke at forårsage 

tilstandsændringer i de konkrete områder. 

Samlet set vurderes det, at projektet ikke vil påvirke de omkringliggende § 3-beskyttede områder i 

væsentlig negativ retning, da tålegrænserne for de enkelte § 3-beskyttede naturtyper ikke overskri-

des, som følge af udvidelsen. 

Vandløbet, Gammelmosestreget og det videre forløb til Skæringsstreget og til Magleengsstreget er 

ikke tilstandsvurderet, hvor det udelukkende er Skensved Å, som er vurderet. Det er oplyst af Solrød 

Kommune, at udløbskrav for regnvandsbassiner fastsættes ift. den naturlige arealspecifikke bag-

grundsudvaskning af næringsstoffer på det pågældende areal. Herved sikres en såkaldt 0-løsning, 

som dækker over, at den fremtidige udledning svarer til den nuværende naturlige baggrundsudled-

ning/udvaskning, hvorved status quo bevares for recipienten. 

 

48 https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Ammoniakmanual02122005.pdf 
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Ligeledes vurderes det, at der ved en middelvandføring (6*39,9 = 240 l/s), at udledningen på 1-2 l/s 

ikke bliver et problem. Det vurderes derfor, at de 1-2 l/s ikke udgør en risiko for øget erosion. Den 

øgede vandmængde vil kun udgøre en stor del af vandføringen, når der er meget lidt naturlig af-

strømning i vandløbet – og det kan ses, at vandløbet naturligt kan føre meget vand, da der er en 

medianmaks på 2314 l/s. 

På baggrund af dette vurderes den øgede vandmængde, vandføring og næringsstoftilførsel ikke at få 

væsentlig betydning for vandløbenes økologiske tilstand og kvalitet. 

 

Øvrige områder 

Fredede områder 

Det fredede område (se Figur 7-11), Staunings Ø, ligger godt 2 km mod øst. Området er også udpe-

get som Natura 2000-område og en række af de habitatnaturtyper, som er på udpegningsgrundlaget, 

er kortlagt indenfor det fredede område. Naturbeskyttelsesinteresserne i området er gennemgået 

under afsnittet omkring Natura 2000-området og yderligere beskrevet af en Natura 2000-væsentlig-

hedsvurdering, som fremgår af bilag 9  

På baggrund af afstanden til projektområdet kan det afvises, at de landskabelige værdier indenfor 

det fredede område vil blive påvirket. 

Ammoniakfølsom skov 

I en afstand af knap 100 meter fra projektområdet har staten registret en potentiel ammoniakføl-

som skov, se Figur 7-11. Merdepositionen af kvælstof til de nærmeste potentielle ammoniakføl-

somme skove udgør fra 0,1 – 0,7 kg N/ha/år eller mindre. På den baggrund vurderes det, at kvæl-

stofdepositionen forårsaget af anlægget ikke vil forårsage tilstandsændringer såfremt skovområdet 

ved en gennemgang rent faktisk skulle vise sig at være kvælstoffølsom. Af den grund vurderes ikke 

yderligere på de potentielt ammoniakfølsomme skovområder, da merdepositionen ligger under 1 kg 

N/ha/år og det kan afvises, at ammoniakfølsomme skove bliver påvirket af projektet. 

Bilag IV-arter 

Som tidligere nævnt vurderes kun kvælstofemissionen i driftsfasen at være en relevant påvirknings-

faktor.  

Driften vil ikke give anledning til støj og vibrationer, der kan forventes at påvirke plante- og dyreli-

vet. Der vil kun være meget minimale vibrationer i projektområdet fra lastbilkørsel, pumper og an-

det udstyr, mens der ikke vil være vibrationer udenfor projektområdet. De fremtidige forhold for-

ventes at være sammenlignelige med de nuværende forhold i området med den undtagelse af et 

træ, som står på projektområdets grænse.  

Det forventes, at dette træ skal fældes, da der skal anlægges en jordvold omkring det nye anlæg, 

som skal sikre og tilbageholde en eventuel lækage fra anlæggets største tank og dermed forhindre 

forurening af de nærliggende § 3-mosearealer. Da træet er det eneste træ, vurderes det ikke at 

være et potentielt yngletræ for flagermus, som ofte yngler, hvor der er en større forsamling af 

træer. Der findes således ikke grund til at antage, at arter som de ovennævnte arter vil blive påvir-

ket i væsentlig grad.  

Kvælstofemissionen vurderes ikke at kunne påvirke forekommende og potentielt forekommende bi-

lag IV-arter i området direkte. Indirekte kunne en påvirkning ske ved, at bilag IV-arternes yngle- og 
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rasteområder ændrer tilstand mod mindre favorable forhold som følge af en øget kvælstofdeposi-

tion, men det er vurderet, at kvælstofdepositionen er af en ubetydelig karakter og dermed ikke vil 

forårsage ændringer af tilstanden af hverken § 3-beskyttede naturtyper eller de kortlagte habitatna-

turtyper og de der tilhørende bilag IV-arter. 

På baggrund af dette vurderes det, at eventuelt forekommende bilag IV-arter i projektområdet eller 

i den umiddelbare nærhed ikke vil blive påvirket som følge af, at det vurderes, at deres potentielle 

levesteder ikke bliver påvirket.  

Fredede, rødlistede og sjældne arter 

Der er ikke kendskab til fredede, rødlistede eller sjældne arter i området som vil blive påvirket i 

væsentlig grad i anlæggets driftsfase. Som tidligere nævnt vurderes kun kvælstofemissionen i drifts-

fasen at være en relevant påvirkningsfaktor.  

Driften vil ikke give anledning til støj og vibrationer, der kan forventes at påvirke fredede, rødli-

stede eller sjældne arter. Der vil kun være meget minimale vibrationer i projektområdet fra lastbil-

kørsel, pumper og andet udstyr, mens der ikke vil være vibrationer udenfor projektområdet. De 

fremtidige forhold forventes at være sammenlignelige med de nuværende forhold i området. Der 

findes således ikke grund til at antage, at fredede, rødlistede eller sjældne arter vil blive påvirket i 

væsentlig grad. 

I forhold til kvælstofdepositionen er vurderingen igen baseret på en antagelse om, at det ikke er 

muligt biologisk at påvise, at det påtænkte projekt har nogen effekt på naturen i området. Habita-

terne ændrer således ikke karakter og det vurderes deraf, at eventuelt forekommende fredede, 

rødlistede eller sjældne arter ikke vil blive påvirket i en væsentlig negativ grad.  

Den biologiske mangfoldighed 

Vurderingen af den biologiske mangfoldighed er en samlet stillingtagen til, hvorvidt projektet helt 

eller delvist forringer økosystemer, fører til tab eller degenerering af leve-/yngle- og rasteområder, 

tab af diversitet mellem arterne og tab af genetisk diversitet.  

Biodiversitetsbetragtningerne kan sammenlignes med kumulative overvejelser, men med inddragel-

sen af et relevant bredere spektrum af mulige indvirknings- og påvirkningsfaktorer herunder bl.a. 

samspillet med samfund og kultur. 

I det konkrete projekt vurderes forurening i form af emission af kvælstof fra anlægget at være den 

faktor, der potentielt kan påvirke den biologiske mangfoldighed i området.  

Anlægget ligger dog ret isoleret i forhold til naturområder, hvor den biologiske mangfoldighed for-

ventes højere og relativ nem at påvirke. Beregninger viser, at anlæggets kvælstofpåvirkning til de 

nærmeste naturområder er så lav (se ovenstående afsnit), at det ikke vil være muligt biologisk at 

påvise, at projektet vil have nogen effekt.  

I sig selv vurderes anlægget således ikke at få betydning for den biologiske mangfoldighed i områ-

det. 

Sammenfattende vurdering 

Potentielle påvirkninger af naturen under anlægsfasen er forstyrrelser i form af støj og vibrationer 

fra maskiner. Den samlede påvirkning i anlægsfasen vurderes at være uden væsentlig betydning for 

de nærmeste Natura 2000-områder, de § 3-beskyttede områder, øvrige naturområder, bilag IV-arter 

samt fredede, rødlistede eller sjældne arter. Se ligeledes bilag 9 for Natura 2000-væsentlighedsvur-

deringen.  
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I forhold til driftsfasen vurderes påvirkninger af naturen at være forårsaget af øget atmosfærisk ud-

ledning af kvælstof. Kvælstof kan afsættes på vegetationen og potentielt føre til næringsstofberi-

gelse og forsuring, hvilket vil medføre en væsentlig negativ ændring af naturen omkring projektom-

rådet. Men på baggrund af resultater fra kvælstofdepositionen ses det, at beregninger af kvælstof-

depositionen viser, at den maksimale afsætning af kvælstof udgør mindre end 0,89 kg N/ha/år og 

meget hurtigt falder til under 0,6 kg N/ha/år til beskyttede naturområder.  

I forhold til nærmeste Natura 2000-område er der beregnet en merdeposition  af kvælstof på 

0,006kg N/ha/år til nærmeste kortlagte habitatnaturtype, en tør hede, knap 2 km øst for projekt-

området. Heden udgør den nærmeste og mest kvælstoffølsomme habitatnaturtype på Natura 2000-

områdets udpegningsgrundlag. Heden har en tålegrænse i intervallet 10-15 kg N/ha/år, hvorved den 

totale afsætning af kvælstof fra biogasanlægget udgør mindre end 0,1 % af den nedre tålegrænse. I 

forhold til baggrundsbelastningen med kvælstof udgør afsætningen fra biogasanlægget under 0,1 %.  

Samlet set vurderes afsætningen af kvælstof at udgøre en ubetydelig merbelastning, da de ligger 

under 1 % af tålegrænserne for kvælstofbelastningen af kortlagte habitatnaturtyper i det nærmeste 

Natura 2000-område. 

Anlæggets kvælstofbelastning til de omkringliggende § 3-beskyttede naturtyper, potentielle ammo-

niakfølsomme skove, fredede områder og Natura 2000-områder vurderes således ikke at få negative 

konsekvenser. Dels vurderes baggrundsbelastningen i området at være relativ lav (8,9 kg N/ha/år), 

dels er totalbelastningen fra anlægget så lav, at der ikke biologisk set vil ske ændringer over tid. 

Eventuelle bilag IV-arter, fredede, rødlistede eller sjældne arter i området vurderes heller ikke at 

blive påvirket i væsentlig grad, idet eksempelvis relevante yngle- eller rasteområder ikke vil ændre 

karakter på baggrund af anlæggets udvidelse udover et lindetræ, som skal fældes i forbindelse med 

anlæggelse af den beskyttende jordvold.  

I forhold til de nærliggende Natura 2000-områder vurderes det sammenfattende, at disse ikke vil 

blive påvirket i væsentlig grad. Det vurderes i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1, da 

der er stor afstand til det nærmeste Natura 2000-område og desuden i væsentlighedsvurderingen i 

bilag 9, hvor der ligeledes redegøres og vurderes på det overfladevand, som efter udvidelsen vil 

ende i en lagune (som er en af natura 2000-habitatområdets kortlagte naturtype). 

7.5.4 Kumulative effekter 

Projektets påvirkninger i forhold til natur, flora og fauna er blevet vurderet i indeværende afsnit, 

men der er også behov for at overveje om påvirkninger kan interagere med påvirkninger fra andre 

projekter. Disse andre projekter kan generere egne individuelt set ubetydelige påvirkninger som, 

når de betragtes kombineret med påvirkningen fra dette projekt, kan resultere i en betragtelig ku-

mulativ påvirkning.  

Udvidelse af et biogasanlæg vil betyde, at baggrundsbelastningen af kvælstof lokalt vil blive højere, 

hvilket også fremgår af Figur 7-21. Nærværende projekt vurderes potentielt at kunne påvirke i op til 

2,5 km fra projektområdet. I ovenstående vurdering af, hvorvidt flora og fauna påvirkes med kvæl-

stof, er der taget udgangspunkt i baggrundsdepositionsdata fra 2017 og 2018, som medtager lokale 

kvælstofkilder. I forhold til kumulative effekter er det således relevant at se på, om der er sket æn-

dringer i perioden fra 2018 til nu og hvad der eventuelt er planlagt for. 

I nærområdet er der ikke kendskab til virksomheder eller landbrug, som har ændret deres udledning 

siden 2018 eller som har planlagt øgede udledninger. Solrød Biogas A/S fik i 2018 et tillæg til miljø-

godkendelse, og der blev ligeledes foretaget en VVM-screening. Der blev ikke foretaget ændringer 

ift. Solrød Biogas’ udledning.  

I forhold til bl.a. trafik, lugt og støj henvises til afsnittene 6, 7.1 og 7.2. 
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Den potentielle kumulative påvirkning er den overordnede påvirkning fra projektet i tillæg til po-

tentiel påvirkning fra andre eksisterende eller planlagte aktiviteter i området. Med det kendskab 

der er til eksisterende og planlagte forhold vurderes der samlet set ikke at forekomme kumulative 

effekter, der medfører væsentlige påvirkninger af hverken natur, flora eller fauna. 

7.5.5 Afværgeforanstaltninger 

Det vurderes nødvendigt med en vold rundt om anlægget for at hindre, at et eventuelt brud på en 

tank skulle resultere i forurening af nærtliggende naturområder med næringsstoffer. 

7.5.6 Manglende viden 
Vidensgrundlaget vurderes at være tilstrækkeligt til at kunne vurdere effekten af projektet på na-
tur, flora og fauna både under anlægs- og driftsfasen.  

7.6 Visuel påvirkning 
I dette afsnit redegøres for det eksisterende landskab. Herefter vurderes biogasanlæggets visuelle 

påvirkning.   

I foroffentlighedsfasen indkom høringssvar vedr. anlæggets visuelle udtryk. Høringssvar i relation til 

anlæggets visuelle udtryk behandles i nærværende afsnit.  

7.6.1 Metode 

Projektets visuelle påvirkning vurderes ud fra visualiseringer, der er baseret på en digital 3D-model 

af det udvidede biogasanlæg. På visualiseringerne ses før- og efter billeder af det fuldt udbyggede 

biogasanlæg fra forudbestemte visualiseringspunkter. Solrød Kommune har i afgrænsningsnotatet, 

bilag 1 forudbestemt visualiseringspunkterne. Der er tilføjet yderligere to visualiseringspunkter som 

følge af dialogmøde i forbindelse med lokalplanen. 

Hver visualisering vurderes ift. det eksisterende landskab ud fra parametrene synlighed og kontrast.  

• Synligheden omhandler hvilke anlægsdele, der er synlige, samt graden af synlighed fra det 

forudbestemte visualiseringspunkt. 

• Kontrast omhandler hvorvidt, de synlige anlægsdele vil være en del af landskabets eksiste-

rende visuelle udtryk.  

Udvidelsen af anlægget vil have en væsentlig påvirkning på landskabet i tilfælde, hvor der er høj 

grad af synlighed samt stor kontrast sammenlignet med det eksisterende landskabs visuelle udtryk.  

7.6.2 Det eksisterende landskab 

Vurdering af det eksisterende landskab tager udgangspunkt i tre GIS-baseret kortbladsanalyser samt 

lokalkendskab til området. 

Solrød Bioenergi ligger i et geografisk område, der er præget af minimal terrænhældning. Jf. Figur 

7-26, ligger projektområdet i et område, hvor terrænhældning er mellem 0-6 grader. Ift. de nære 

omgivelser ses terrænhældning i Figur 7-27. Projektområdets vestlige del ligger imellem kote 5 og 

6. Projektområdets sydlige del ligger i ca. i kote 4. Nord og vest for projektområder ligger koterne 

højere end anlægget, området syd for anlægget ligger lavere. Området syd for projektområdet er 

et moseområde med pletvis beplantning, hvilket skærmer en del af projektområdet fra Køge Bugt 

Motorvejen, der ligger ca. 500 meter syd for projektområdet.  
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Figur 7-26: Terrænhældning 

 

Figur 7-27: Omkringliggende koter 
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Projektområdet er placeret i et yngre morænelandskab jf. Figur 7-28. Området er bølgende hvilket 

også ses i Figur 7-27. Herudover domineres området af det dyrkede landbrugsland med middelstore 

til store marker49. 

Nord for projektområdet ligger byen Jersie, der er en koncentreret bebyggelse omkring den gamle 

bykerner. Mellem Jersie og projektområdet er området fladt, og anvendes som dyrket landbrugs-

jord.  

 

 

 

Figur 7-28: Landskabselementer 

7.6.3 Solrød Bioenergis visuelle udtryk 

Solrød Bioenergis biogasanlæg etableres syd og syd/øst for det eksisterende biogasanlæg, der ejes 

af Solrød Biogas A/S.  

Foran Solrød Biogas A/S etableres en beplantning, der vil virke visuelt afskærmende og mindske ind-

kig. Det eksisterende Solrød Biogas A/S vil også virke afskærmende for Solrød Bioenergi.  

Herudover vil Solrød Biogas’ to eksisterende reaktortankes farve ændres til en mørkere farve. Sol-

rød Bioenergis reaktortanke vil ligeledes fremstå i en mørk farve, hvorved alle reaktortankene får et 

ensartet udtryk. Solrød Bioenergis eksisterende reaktortanks top vil ligeledes få en mørk farve. 

Tanke og bygninger males eller udføres i materialer, der ikke vil give anledning genskin fra solen. 

I visualiseringerne er afkastskorstene fra Solrød Bioenergi vist som 40 m høje, i lighed med højden 

på den eksisterende luftskorsten på Solrød Biogas, selvom lugtberegningerne viser, at disse kan 

 

49 Landskabsanalyse & grøn blå struktur, 2011, https://www.solrod.dk/media/2657181/landskabsanalyse.pdf 

https://www.solrod.dk/media/2657181/landskabsanalyse.pdf
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være lavere (14 m for eksisterende opgraderingsanlæg og 24 m for ny luftafkast). Den endelige 

højde fastsættes i anlægget miljøgodkendelse, og kan således være lavere end den viste. 

7.6.4 Visualiseringer 

Biogasanlægget er visualiseret fra 7 visualiseringspunkter, hvor 5 af visualiseringspunkterne er givet 

i afgrænsningsnotatet bilag 1. På Figur 7-29 ses de udvalgte punkter for visualisering. Visualiserings-

fotoene er taget i en højde svarende til, at en voksen person står og kigger i retning af biogasanlæg-

get. 

 

 

Figur 7-29: Visualiseringspunkter. 

Visualiseringspunkt 1  

Visualiseringspunkt 1 er taget ved Åmarken ca. 400 meter mod øst fra anlægget. På Figur 7-30 ses 

det eksisterende Solrød Biogas. På Figur 7-31, fremgår både Solrød Biogas og udvidelsen af Solrød 

Bioenergi. 

Fra visualiseringspunkt 1 ses der bag træerne en hal. Hallen etableres i lignende farver som eksiste-

rende haller ved Solrød Biogas. Herudover ses, at eksisterende reaktor etableres i en mørkere farve. 

Beplantningen ses i mindre grad, men har fra visualiseringspunkt 1 ikke en afskærmende effekt.  

Det vurderes, at udvidelsen fra visualiseringspunkt 1 har en mellemgrad af synlighed, idet hallen 

kan ses. Det vurderes, at udvidelsen har en lav grad af kontrast til det eksisterende område. Den 

lave grad vurderes ud fra, at udvidelsen etableres i visuel sammenhæng med det eksisterende an-

læg, og at farver og dimensioner af hal er i harmoni med det eksisterende. Samlet vurderes det, at 

udvidelsen fra visualiseringspunkt 1 ikke har en væsentlig påvirkning. 
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Figur 7-30: Visualiseringspunkt 1 - før udvidelse 

 

Figur 7-31: Visualiseringspunkt 1 - efter udvidelse 
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Visualiseringspunkt 2 

Visualiseringspunkt 2 er ca. 700 meter fra bioanlægget og set mod syd fra gangsti ved idrætshallen 

øst for Jersie.  

Anlægget ses på afstand, og man kan se at anlægget bliver udvidet. De nye anlægsdele fremstår 

dog i sammenhæng med det eksisterende, ift. farve og form. Solrød Biogas’ og Solrød Bioenergis 

højde flugter det omkringliggende læhegn, hvormed det højdemæssigt falder ind i omgivelserne. 

Ligeledes ses, at alle reaktortanke er mørke. 

Fra visualiseringspunkt 2 er det ligeledes muligt at se beplantning foran Solrød Biogas. Beplantnin-

gen er fra visualiseringspunkt 2 med til at skærme mindre tanke og anlægsaktivitet.  

Det vurderes, at udvidelse af biogasanlægget har en mellemgrad af synlighed. Det er muligt at se 

fra visualiseringspunkt 2 at området udvides. Det vurderes, at udvidelsen har en mindre grad af kon-

trast, idet udvidelsen er i sammenhæng med det eksisterende anlæg og omgivelser, både ift. højde 

og farvenuancer. 

Samlet vurderes det, at udvidelsen fra visualiseringspunkt 2 ikke har en væsentlig påvirkning på om-

givelserne.  

 

 

 

Figur 7-32: Visualiseringspunkt 2 - før udvidelse 
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Figur 7-33: Visualiseringspunkt 2 - efter udvidelse 

 

Visualiseringspunkt 3 

Visualiseringspunkt 3 er fra Jersie by, ca. 1 km fra biogasanlægget. Visualiseringspunktet er hvor ve-

jen Præstevænget møder Yderholmvej. Det ses, at de eksisterende reaktortanke ændres til en mør-

kere farve. Desuden kan taget af en hal ses. Udvidelsen af anlægget er visuelt placeret bag ved det 

eksisterende Solrød Biogas, og højdemæssigt falder udvidelsen ind i omgivelserne. Fra visualise-

ringspunkt 3 ses beplantning foran Solrød Biogas, der er medvirkende til at skærme mindre tanke og 

anlægsaktivitet.  

Fra visualiseringspunkt 3 vurderes at være en lav af synlighed, idet det visuelt ser ud til at anlægget 

placeres bag ved Solrød Biogas. Kontrasten vurderes som lav, pga. højderne falder ind i de naturlige 

omgivelser, ligeledes med farvevalg. Samlet vurderes det, at udvidelsen ikke har væsentlig påvirk-

ning på omgivelserne fra visualiseringspunkt 3.  
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Figur 7-34: Visualiseringspunkt 3 - før udvidelse 

 

 

Figur 7-35: Visualiseringspunkt 3 - efter udvidelse 
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Visualiseringspunkt 4 

Visualiseringspunkt 4 er fra ind-/udkørsel til Åmarken 2, og ca. 800 meter vest for biogasanlægget. I 

Figur 7-36 kan de nye reaktortanke ses, men disse ses i forlængelse samt i sammenhæng med Solrød 

Biogas’ eksisterende reaktortanke. Pga. afstanden til biogasanlægget falder biogasanlægget ind i 

den naturlige højde for område. På Figur 7-36 ses eksisterende beplantning. Beplantningen vil ikke 

afskærme reaktortankene fuldstændig, men beplantningen er medvirkende til at skabe et blødere 

udtryk.   

 

Det vurderes, at biogasanlæggets udvidelse har en lav grad af synlighed. Dette vurderes ud fra, at 

størstedelen af anlægget er gemt bag beplantningsbælte og kun den øvre halvdel af reaktortanke 

fremgår, hvormed synligheden består i yderligere to reaktortanke. Kontrasten til omgivelserne vur-

deres ligeledes som lav, idet de synlige reaktortanke er i samme høje som eksisterende og at far-

verne er ensartet.  

Samlet vurderes det, at der ikke er væsentlig visuel påvirkning fra visualiseringspunkt 4.  

 

 

Figur 7-36: Visualiseringspunkt 4 - før udvidelse 
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Figur 7-37: Visualiseringspunkt 4 - efter udvidelse 

Visualiseringspunkt 5 

Der er givet høringssvar vedr. planlægning for et nyt boligområde syd for kommunegrænsen. Visuali-

seringspunkt 5 anvendes som visualisering syd for anlægget.  

Visualiseringspunkt 5 er ca. 1 km syd for biogasanlægget. I dag er det Solrød Biogas’ 2 lyse reaktor-

tanke, som er synlige herfra, dette ses i Figur 7-38. 

Efter udvidelse af Solrød Bioenergi vil Solrød Biogas’ 2 reaktortanke ændres til en mørkere farve, 

således disse er ensartet med Solrød Bioenergis reaktortanke.  

I Figur 7-39 ses det udvidede anlæg, hvor det primært er reaktortankene, som er synlige. Det reste-

rende anlæg er skærmet af eksisterende beplantning. 

Reaktortankenes højde ses igen i nærmest samme højde som omgivelserne. 

Det vurderes, at udvidelsen fra visualiseringspunkt 5 har en mindre grad af synlighed, idet eksiste-

rende beplantning skærmer reaktortankene. Det vurderes, at kontrasten til omgivelserne er lav, da 

reaktortankene har ca. samme højde som de eksisterende omgivelser, det vurderes desuden pba. at 

alle reaktortanke har samme farvenuance. Alt afhængig er vejret, ville synlighed og kontrast kunne 

variere, på en gråvejrsdag vil anlægget falde mere naturligt ind i omgivelserne.  Samlet vurderes, at 

udvidelsen ikke har en væsentlig visuel påvirkning fra visualiseringspunkt 5.  



Solrød Bioenergi ApS 
Miljøkonsekvensrapport  Side 99 af 103 

 

Vejlsøvej 23 • DK-8600 Silkeborg • Tlf.:  +45 86 80 63 44 • www.envidan.dk • CVR 18 33 43 05 
 

 

Figur 7-38: Visualiseringspunkt 5 - før udvidelse 

 

Figur 7-39: Visualiseringspunkt 5 - efter udvidelse 
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Visualiseringspunkt 6 

Visualiseringspunkt 6 er taget fra privat beboelse ved Yderholmvej 45. Visualiseringen er taget i ha-

ven, tættest muligt på biogasanlægget. Visualiseringspunkt 4 er ca. 1 km fra projektområdet. 

På Figur 7-41 ses at alle reaktortanke vil fremstå med en mørk farve. Det er desuden muligt at se, 

at der bagved de eksisterende reaktortanke placeres yderligere en reaktortank, denne reaktor er 

dog i visuel sammenhæng med de eksisterende. Øst for reaktortankene ses en hal. Hallen står i sam-

menhæng med anlægget og etableres i lignende farver som det øvrige. 

Foran anlægget placeres beplantning. Beplantningen virker afskærmende for mindre tanke.  

Det vurderes, at biogasanlæggets udvidelse har en lav grad af synlighed. Dette vurderes ud af, at 

beplantning samt det eksisterende Solrød Biogas skærmer en del af udvidelsen fra visualiserings-

punkt 6. Det vurderes desuden at udvidelsen har en lav grad af kontrast. Dette vurderes ud fra at 

udvidelsen etableres i samme former og nuancer, som det eksisterende Solrød Biogas.  

Samlet vurderes det, at udvidelse af Solrød Bioenergi ikke vil give anledning til en væsentlig visuel 

påvirkning fra visualiseringspunkt 6. 

 

Figur 7-40: Visualiseringspunkt 6 - før udvidelse 
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Figur 7-41: Visualiseringspunkt 6 - efter udvidelse 

Visualiseringspunkt 7 

Visualiseringspunkt 7 er taget 600 meter sydvest for biogasanlægget.  

I Figur 7-43 ses udvidelsen af Solrød Bioenergi. Som det ses på visualiseringen, er der spredt be-

plantning mellem visualiseringspunkt 6 og biogasanlægget. Udvidelsen af Solrød Bioenergi kan til 

dels ses bag ved den eksisterende beplantning i form af hal og reaktortank.  

Ved løvfald må det antages at udvidelsen i højere grad er synligt. Højden på udvidelsen er i sam-

menhæng med det eksisterende anlæg samt nærliggende beplantning. Visuelt står udvidelsen alene. 

Det vurderes, at udvidelsen har en lav-mellemgrad af synlighed og en mellemgrad af kontrast til 

omgivelserne. Synligheden vurderes i forhold til den spredte beplantning. Kontrasten vurderes ift. 

det eksisterende anlæg og beplantning. 

Samlet vurderes det, at udvidelsen fra visualiseringspunkt 6 ikke giver anledning til en væsentlig på-

virkning.  
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Figur 7-42: Visualiseringspunkt 7 - før udvidelse 

 

Figur 7-43: Visualiseringspunkt 7 - efter udvidelse 
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7.6.5 Vurdering af visuel påvirkning  

Det vurderes, at udvidelse af anlægget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af områdets visu-

elle udtryk. Den etablerede beplantning vil skærme en del af det eksisterende Solrød Biogas A/S. På 

længere afstand er udvidelse af biogasanlægget i mindre grad i kontrast til omgivelserne. På Åmar-

ken, hvor biogasanlægget ligger vil udvidelsen være tydeligst, men udvidelsen vil indgå i sammen-

hæng med det eksisterende Solrød Bioenergi samt Solrød Biogas.  

7.6.6 Kumulative effekter for visuel påvirkning 

Udvidelsen har kumulative effekter med det eksisterende Solrød Biogas. I visualiseringerne er det 

forsøgt at inddrage det kumulative indtryk af de to anlæg.  

Der er ikke kendskab til nogen, der ønsker at planlægge eller udvide i nærområdet for biogasanlæg-

get.  

7.6.7 Afværgeforanstaltninger 

Som afværgende foranstaltning etableres beplantning foran Solrød Biogas A/S. Herudover udføres 

bygninger og tanke i materialer og nuancer, der naturligt falder ind i omgivelserne samt samme far-

venuancer som de eksisterende anlæg. Solrød Biogas’ reaktortank ændres til en mørkere farve, da 

dette mere naturligt falder ind i det naturlige landskab.  

 


	miljoegodkendelse-solroed-bioenergi.pdf
	Udkast til miljøkonsekvensrapport.pdf

