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Afgrænsningsnotat til miljøkonsekvensrapport - Udvidelse af Solrød Bioenergi 

Krav om miljøvurdering 
Solrød Kommune er myndighed for miljøvurderingsprocessen, jf. miljøvurderingslovens § 17, stk. 1. Solrød 
Bioenergi har anmodet Solrød Kommune om igangsætning af lokalplanproces samt afgrænsningsnotat til 
udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport til realisering af en udvidelse af Solrød Bioenergi. Projektet er jf. 
Miljøvurderingslovens bilag 1 pkt. 10 VVM-pligtigt, hvorfor der er krav om, at der skal udarbejdes en 
miljøkonsekvensrapport til projektet. 
 
Kravet om miljøvurdering indebærer, at projektet først kan realiseres, når Solrød Kommune har 
gennemgået Solrød Bioenergis miljøkonsekvensrapport i henhold til miljøvurderingsloves § 24, stk. 1, og 
offentligheden og berørte myndigheder har haft mulighed for at fremkomme med kommentarer hertil jf. 
miljøvurderingslovens § 24, stk. 2, samt at Solrød Kommune har udstedt en tilladelse til projektet jf. lovens 
§ 25, stk. 1. 

Det anmeldte projekt 
Solrød Bioenergi ønsker at undersøge muligheden for at udvide det eksisterende anlæg på adressen 
Åmarken, 4623 Lille Skensved. 
 
I dag består anlægget af én reaktortank og et opgraderingsanlæg. Udvidelse af det eksisterende anlæg 
udgør etablering af et biogasanlæg med hertilhørende forbehandling til Kildesorteret Organisk 
Dagrenovation (KOD). Biomassen der behandles, vil bestå af industrielle restprodukter, husdyrgødning og 
KOD.  
 
Anlægsspecifikt vil udvidelsen bestå af etablering af nye modtagetanke, hal til modtagelse af biomasse, 
luftbehandlingsanlæg, procesvarme m.m. Gas produceret på biogasanlægget anvendes i Solrød Bioenergis 
eksisterende gasopgraderingsanlæg, der renser biogas til naturgaskvalitet. Det betyder, at biogassen vil 
blive ført til naturgasnettet og solgt som bionaturgas (grøn energi).  
 
Udvidelsen omfatter følgende nye anlægskomponenter: 

 Mandskabsfaciliteter 
 Betontanke, hvori der modtages biomasse 
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 Industritanke til højværdi biomasse 
 Pasteuriseringstanke til kontinuerlig pasteurisering af biomasse 
 Hal til modtagelse af biomasse samt forbehandling af KOD. 
 Reaktortanke til afgasning af biomasse 
 Lagertanke til opbevaring af yderligere afgasset biomasse 
 Gaslager på lagertank 
 Kedel til produktion af procesvarme til internt forbrug 
 Biofilter inkl. skorsten 
 Varmevekslere til at sikre optimal udnyttelse af procesvarme 
 Gasfakkel 

Etablering af et biogasanlæg vil medføre en forøgelse af trafikbelastningen, idet der skal transporteres 
biomasse til og fra anlægget. Lastbiltrafikken vil hovedsageligt køre via motorvejen. 
 
Projektområdet 
Solrød Bioenergi er beliggende syd for Solrød på den vestlige side af Køge Bugt Motorvejen. Fra 
biogasanlægget er der ca. 1,5 km kørsel til Køge Bugt Motorvejen. 
 

 
Figur 1: Placering af Solrød Bioenergi markeret med blå. 
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Biogasanlægget er beliggende i det åbne land. For etablering af projektet er der behov for opkøb af 
yderligere jord. 
 
Forholdet til lokale rammer 
Solrød Bioenergi er omfattet af kommuneplanramme 418: Biogasanlæg ved Jersie. I 
kommuneplanrammen står, at området må anvendes til teknisk anlæg som biogasanlæg med tilhørende 
funktioner.  
 
Solrød Bioenergi er ikke omfattet af en lokalplan, hvorfor der i samtidighed med 
miljøkonsekvensrapporten udarbejdes et lokalplanforslag. Der udføres en særskilt miljøvurdering af 
lokalplanforslaget. 

Om afgrænsningsnotatet 
Miljøkonsekvensrapporten til udvidelse af Solrød Bioenergi skal omfatte de oplysninger, der fremgår af 
miljøvurderingslovens § 20 og bilag 7. Dette afgrænsningsnotat fastlægger i henhold til § 23, stk. 1 i 
miljøvurderingsloven1, hvor omfattende og detaljerede oplysninger miljøkonsekvensrapporten for Solrød 
Bioenergi skal være, for at Solrød Kommune samlet kan vurdere anlæggets miljømæssige konsekvenser og 
træffe afgørelse på et oplyst grundlag. Afgrænsningsnotatet er dermed en vigtig forudsætning for en god 
miljøvurderingsproces.  
 
I afgrænsningsnotatet er det umiddelbare videns- og datagrundlag beskrevet samt det forventede behov 
for tilvejebringelse af yderligere data for at kunne vurdere påvirkningerne på miljøet som følge af 
projektet. 
 
Solrød Kommunes afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten sker på baggrund af det foreliggende 
videns- og datagrundlag om projektet, som udgør bl.a. følgende: 
 

 Oplysninger fra borgere og interesseorganisationer mv. modtaget i forbindelse med den 1. offent-
lige høring (foroffentlighed) afholdt i perioden 20. januar 2020 til 3. februar 2020.  

 Virksomhedens projektbeskrivelse modtaget som del af ansøgningen den 6. januar 2020 og hertil 
opfølgende bemærkninger. 

Herudover indgår Solrød Kommunes faglige viden og erfaringer på området. 
 
Der kan også i løbet af arbejdet med miljøkonsekvensrapporten opstå emner eller problemstillinger, der 
bør belyses som en del af det endelige beslutningsgrundlag. Hvis dette behov skulle opstå, vil Solrød 
Kommune gå i dialog med Solrød Bioenergi om processen.  
 

                                                      
1 LBK nr. 1225 af 25/10/2018 
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Miljøkonsekvensrapportens form og struktur 

 
 
Det er ikke nødvendigt at miljøkonsekvensrapporten følger den samme struktur, som givet i kapitlet, dog 
skal de krav, der er stillet være dækket i miljøkonsekvensrapporten.  
 
Miljøkonsekvensrapporten skal formidle projektet og resultater på en tydelig og læsevenlig måde. Det 

- oner uden faglig viden om miljøpåvirkninger. I den  
resterende del af miljøkonsekvensrapporten bør der ikke gås på kompromis med det faglige indhold og 
kvalitet for at øge læsevenligheden.  
 
Eventuelle tekniske beregninger og beskrivelser vedlægges som bilag i form af baggrundsrapporter. Det 
skal være muligt at læse og forstå miljøvurderingerne uden at skulle læse i bilagene, hvorfor centrale 
beskrivelser, vurderinger og konklusioner skal indgå i miljøkonsekvensrapporten. 

Debatfase og høring af berørte myndigheder 
Der har i perioden 20. januar til 3. februar 2020 været gennemført idéfase (1. offentlighedsfase), hvor der 
har været indkaldelse af idéer og forslag til miljøkonsekvensrapporten. Miljøkonsekvensrapporten skal ud 
over de lovbestemte emner også behandle forhold indkommet i 1. offentlighedsfase og ved høringen af 
berørte myndigheder. 
 
I forbindelse med idéfasens indkaldelse af idéer og forslag er der indkommet i alt 28 høringssvar. Oversigt 
over de indkomne høringssvar og de miljøemner de hver især berører ses i Bilag 1.  

Indhold og kvalitet i miljøkonsekvensrapporten 
Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at beskrive, analysere og vurdere projektets miljøpåvirkninger. 
Selve kravene til indholdet i miljøkonsekvensrapporten er givet i henholdsvis § 20 og bilag 7 i 
miljøvurderingsloven. Solrød Bioenergi skal derfor i processen med udarbejdelse af 
miljøkonsekvensrapporten sikre sig, at disse krav er opfyldt. 
 
I det følgende afgrænses omfanget og detaljeringsniveauet af de emner, som bygherre skal belyse i 
miljøkonsekvensrapporten.  
 

 En beskrivelse af projektet  
 Rimelige alternativer 
 Referencescenarie 
 En beskrivelse af de faktorer, der kan forventes berørt i væsentlig grad af projektet. Dvs. 

- Befolkning og menneskers sundhed  
- Biodiversitet 
- Jordareal 
- Jordbund 
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- Vand 
- Luft 
- Klima 
- Materielle goder 
- Kulturarv  
- 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 identificeringen og 

forudberegningen af de væsentlige virkninger på miljøet 
 En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger 
 En beskrivelse af projektets forventede skadelige virkninger på miljøet som følge af projektets 

sårbarhed over for større ulykker og/eller katastrofer 
 Et ikketeknisk resumé 
 En referenceliste  

 
I det følgende uddybes det forventede omfang og detaljeringsniveau af de enkelte emner og faktorer som 
har specifikke krav, ud over kravene beskrevet i miljøvurderingsloven.  
 
Beskrivelse af projektet 
Solrød Kommune skal forholde sig til de høringssvar fra 1. offentlighedsfase, som efterspørger en mere 
detaljeret beskrivelse af projekt-komponenternes placering, tekniske beskrivelser og baggrund for 
projektet. Der stilles bl.a. spørgsmål til affaldsmængder, håndtering af frasorteret materiale fra anlægget, 
hvilke materialer anlægget skal bygges med (og om de er lysreflekterende).  
 
Rimelige alternativer 
Bygherre skal i miljøkonsekvensrapporten beskrive de rimelige alternativer, som er blevet undersøgt. 
Rapporten skal også forholde sig til de forslag til alternativer i høringssvarene, som fx fra Ivar Lindemark, 
som foreslår at biogasanlægget placeres øst for det nuværende, langs Cordozavej. Flere hørringsvar 
ønsker redegjort for hvorfor anlægget ikke bygges i/tættere på København i stedet.  
 
En beskrivelse af de faktorer, der kan forventes berørt i væsentlig grad af projektet 
 
Befolkning og menneskers sundhed  
Der skal redegøres for støj fra anlægget, herunder om ændringen af anlægget vil betyde øget belastning 
for naboer. Redegørelsen skal tage udgangspunkt i Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier for støj fra 
virksomheder. Desuden skal der redegørelse for den kumulative støj i området.  
 
Der skal foretages en redegørelse af trafikbelastningen på vejnettet omkring biogasanlægget, i 
vurderingen skal Vejdirektoratets ÅDT-data (Årsdøgntrafik, der er trafikken pr. døgn opgjort som 
gennemsnit over hele året) anvendes. Der skal desuden foretages en vurdering af faren for ulykke som 
følge af den øgede trafikmængde. 
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Anlæggets risikokvotient skal beregnes.  
 
Biodiversitet 
Der skal redegøres for påvirkning af natur, flora og fauna, herunder næringsberigelse og risiko for læk fra 
projektet til nærliggende natur. Der er flere høringssvar som udtrykker bekymring, især for det 
nærliggende §3-mose og sø. 
 
Der skal udarbejdes en depositionsberegning for kvælstof for de nærliggende §3-områder og Natura 
2000-område, hvor merudledningen vurderes.  
 
Den nærmeste ammoniakfølsomme skov skal vurderes ift. merudledning.  
Der skal redegøres for om anlægget vil tiltrække skadedyr, som fx rotter, og hvilken effekt dette kan have 
på den øvrige fauna i området.  
 
Depositionen af svovl og øvrige stoffer vurderes at være ubetydelig og belyses ikke yderligere i forhold til 
natur, flora og fauna. 
 
Jordbund 
Der skal redegøres for risiko for jord- eller grundvandsforurening fra anlægget, maskiner og trafik.   
 
Vand 
Projektområdet er beliggende i et OSD-område (Område med særlige drikkevandsinteresser). Der skal 
derfor laves en redegørelse for håndtering af øget mængde overfladevand forårsaget af projektet og dets 
påvirkning på grundvandet.  
 
Luft 
Der skal redegøres for lugt og emissioner fra anlægget, herunder om ændringen af anlægget vil betyde 
øget belastning for naboer. Redegørelsen skal tage udgangspunkt i grænseværdier stillet i Miljøstyrelsens 

ive effekter med Solrød Biogas. 
 
Klima 
Der skal redegøres for projektets CO2-balance og energibalance. Heri skal bl.a. indgå eventuel metanudslip 
af anlægget og emissioner fra den øgede trafikbelastning. Klimagasser skal omregnes til CO2 ækvivalenter 
i henhold til PaS 20502. 
 
Det skal foretages en redegørelse for, hvordan eventuelle urenheder i afgasset biomasse overholder 
Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål3 grænseværdier.    

                                                      
2 http://shop.bsigroup.com/upload/shop/download/pas/pas2050.pdf    

3 BEK nr. 1001 af 27/06/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202047 
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Materielle goder 
De materielle goder ses som både menneskeskabte materielle goder og de naturskabte goder. De 
menneskeskabte materielle goder er f.eks. spildevands- og varmeforsyningsinfrastrukturer, vej- og 
jernbaner og lignende. De naturskabte goder kan f.eks. være mineraler/råstoffer, naturlige 
vandoplandsprocesser samt landbrugsarealer herunder hegn, hække, stendiger og lignende. I 
høringssvarene stilles der især spørgsmål til hvordan vejnettet vil belastes af den øgede mængde trafik, 
som miljøkonsekvensrapporten skal redegøre for.   
 
Landskab 
Visuel påvirkning i forhold til de nærmeste naboer skal undersøges. Der skal som minimum laves 5 
visualiseringer fra området. De foreslåede visualiseringspunkter er markeret på Figur 2.  

 
Figur 2: Foreslåede visualiseringspunkter 

 
De endelige visualiseringspunkter skal aftales og godkendes af Solrød Kommune. Visualiseringer skal vise 
området før projektet og efter projektet.  
 
Rapporten skal forholde sig til hvordan anlægget kan afskærmes fra det omkringliggende landskab.  

Fravalgte emner 
Afgrænsningsnotatets formål er at afgrænse indhold til miljøkonsekvensrapporten, således at emner der 
på forhånd vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger kan fravælges. På baggrund af de beskrevne 
emner er følgende fravalgt: 
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Jordareal 
Inddragelse af jordarealer skal beskrives i projektbeskrivelsen. Da arealet er relativt begrænset, skal der 
ikke miljøvurderes yderligere på jordareal.  
 

Kulturarv 
Solrød Bioenergi udbygges i et område, hvor der ikke fremgår kulturarv. Af kulturarv i området er Jersie 
Kirke ca. 1 km nord og en rundhøj ca. 200 meter sydøst. Det lokale museum skal kontaktes for at få 
fortaget en arkivalsk kontrol, som skal afgøre, om der skal miljøvurderes på kulturarv.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


