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1 Indledning
Nature Energy Hemmet A/S har ansøgt om miljøvurdering af en udvidelse fra de gældende miljøgodkendte for-

hold på det eksisterende biogasanlæg Nature Energy Hemmet beliggende ca. 10 km sydvest for Tarm. Biogas-

anlægget består af to separate biogasanlæg beliggende med ca. 1,5 km afstand på adresserne Gundesbølvej

21, 6893 Hemmet (herefter kaldet Hemmet 1, i lokalplanen benævnt delområde A) og Tinghøjvej 13, 6893

Hemmet (herefter kaldet Hemmet 2, i lokalplanen benævnt delområde B), se placering på Figur 1.1. Da de to

biogasanlæg er driftsmæssigt rørforbundne, har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet, at anlæggene skal

godkendes og miljøvurderes som ét samlet anlæg, da kommunen vurderer, at de ikke kan adskilles teknisk og

forureningsmæssigt.

Anlægget Hemmet 1 på Gundesbølvej 21 blev etableret i perioden 2012-2013. Anlægget blev godkendt til at

behandle 35.000 tons biomasse/år. Anlægget Hemmet 2 på Tinghøjvej 13 blev etableret og idriftsat i perioden

1999-2002. Biogasanlægget på Tinghøjvej er et oprindeligt gårdanlæg uden miljøgodkendelse. Det vil sige, at

anlægget ikke må behandle mere end 30 tons biomasse om dagen, hvilket svarer til, at Hemmet 2 har tilladelse

til maksimalt at behandle 10.950 tons biomasse pr. år. Tilsammen har anlæggene således godkendelse til be-

handling af 45.950 tons biomasse årligt.

Begge biogasanlæg blev købt af Nature Energy i december 2018, som i dag driver anlæggene. I de seneste år

inden Nature Energys overtagelse har anlæggene behandlet en større mængde biomasse, end de har godken-

delse til. Anlæggene har desuden gennem tiden undergået ændringer, som ikke er blevet løbende godkendt ved

Ringkøbing-Skjern Kommune. Den allerede etablerede udvidelse søges nu retligt lovliggjort, og samtidig søges

der om en mindre ændring i biomassesammensætningen. I praksis er der således tale om en mindre udvidelse i

forhold til den aktuelle, men endnu ikke lovliggjorte biomassemængde.

Figur 1.1: Oversigtskort for placering af Nature Energy Hemmet A/S (Hemmet 1 og Hemmet 2)
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Anlæg til bortskaffelse af ikkefarligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag I

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

Nature Energy Hemmet ønske med den ansøgte udvidelse at optimere og udvide produktionen på biogasanlæg-

get for at udnytte den eksisterende udrådnings- og opgraderingskapacitet på Hemmet 1, hvilket således omfat-

ter en udvidelse af biomassemængderne til afgasning af i alt 126.000 tons biomasse om året. Den samlede an-

søgte udvidelse er dermed på 80.050 tons/år i forhold til det miljøgodkendte niveau.

På Hemmet 1 ønskes biomassemængderne udvidet til at behandle 92.000 tons biomasse/år. På Hemmet 2 øn-

skes biomassemængderne udvidet til 34.000 tons biomasse årligt.

Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, at de to anlæg ikke kan adskilles teknisk eller forureningsmæssigt

og ønsker at sikre de fremtidige rammer for det samlede biogasanlæg gennem en ny samlet lokalplan. Idet

kommuneplanen ikke har området udpeget til biogasanlæg, skal der også udarbejdes et kommuneplantillæg for

området, der lokalplanlægges for.

Da den ansøgte udvidelse for det samlede anlæg udgør mere end 100 tons biomasse pr. dag i forhold til de ek-

sisterende godkendelser, anses det planlagte projekt som værende omfattet af kravet om miljøvurdering, idet

det er omfattet af Miljøvurderingslovens1 Bilag 1 punkt 10:

Det er derfor et obligatorisk krav, at der udarbejdes en miljørapport for plangrundlaget og en miljøkonsekvens-

rapport for det konkrete projekt. Ringkøbing-Skjern Kommune har derfor igangsat miljøvurderingsprocessen for

det nye plangrundlag (hhv. forslag til kommuneplantillæg, forslag til lokalplan) samt for selve projektet.

Denne rapport er udarbejdet således, at den både udgør miljørapporten for det nye plangrundlag og

miljøkonsekvensrapporten for det konkrete projekt og rapporten benævnes samlet: ”Miljørapport”.

1.1 Udvidelse af anlægget

1.1.1 Det eksisterende anlæg
Det eksisterende biogasanlæg er beliggende ca. 10 km sydvest for Tarm, ca. 4-5 km øst for byen Hemmet og 4

km nord for byen Sdr. Vium, Hemmet 1 på matrikel 3c Hemmet Præstegård, Hemmet og Hemmet 2 på del af

matrikel 72a Viumgård Hgd., Sdr. Vium.

Området ved Hemmet 1 (Gundesbølvej 21) har hidtil været omfattet af to lokalplaner, lokalplan nr. 280a For et

område til vindmøller ved Lønborg Hede samt lokalplan nr. 396a. Område til udvidelse af vindmølleparken Løn-

borg Hede - Lønborg Hede II. Området er omfattet af kommuneplanramme 00ta084, der udlægger området til

teknisk anlæg i form af vindmølleanlæg. Hemmet 2 (Tinghøjvej 13) har hidtil været beliggende i landzone uden

kommuneplanramme eller lokalplan.

Anlægget Hemmet 1 på Gundesbølvej er reguleret af den oprindelige miljøgodkendelse fra 2012, samt tillæg

meddelt i 2015. Der er den 13. oktober 2020 meddelt særskilt tilladelse til opførelse af en administrations- og

mandskabsbygning på Hemmet 1, og bygningen indgår som en del af de godkendte forhold på anlægget.

Rørføringer fra omkringliggende gårde til anlæggene samt mellem anlæggene er omfattet af godkendelsen.

1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af
25/06/2020)
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1.1.2 Det aktuelle anlæg
I de seneste år inden Nature Energys overtagelse har anlæggene øget indtaget af biomasse uden godkendelse.

Hemmet 1 har behandlet op til 78.000 tons biomasse/år og Hemmet 2 op til 38.000 tons biomasse/år (tilsam-

men 116.000 ton/år). De aktuelle anlæg har desuden gennem tiden undergået ændringer mht. driftsmæssig

indretning, som ikke er blevet løbende godkendt ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

1.1.3 Det ansøgte anlæg
Med den ansøgte udvidelse øges biomassemængderne på det samlede anlæg til behandling af 126.000 tons

biomasse om året. Ændringer i biomassemængder fra godkendte forhold til hhv. aktuelle og ansøgte forhold for

de to biogasanlæg ses af Figur 1.2 sammen med de ændringer, der vil blive foretaget på anlæggene samt be-

skrives yderligere i Kapitel 3 Projektbeskrivelse. Det ansøgte projekt medfører ikke øget bygningsmasse på de

to anlæg.

Oprindeligt var kun Hemmet 1 omfattet af krav om miljøgodkendelse, men der ansøges nu om en miljøgodken-

delse for det samlede anlæg, da de to anlæg og forbindelsen mellem anlæggene fremover behandles som ét

samlet anlæg. Med ansøgning om miljøgodkendelse søges en del af de ikke godkendte ændringer nu retligt lov-

liggjort. Ændringer, der ikke søges lovliggjort, tages ud af drift. Den yderligere udvidelse i forhold til anlægge-

nes aktuelle biomassemængde skyldes, at den eksisterende udrådnings- og opgraderingskapacitet på Hemmet

1 endnu ikke er fuldt udnyttet ved den aktuelle drift.

Miljøvurderingen vil vurdere på de ansøgte forhold i forhold til de miljøgodkendte forhold. Denne miljørapport

vil desuden sammenholde de ansøgte forhold med de aktuelle forhold, således at læseren kan forholde sig til,

hvordan ændringerne vil se ud i forhold til det nuværende niveau.

Miljøvurderingen omfatter den anmeldte udvidelse i forhold til anlæggenes godkendte og tilladte niveau. På

Hemmet 1 medfører dette overordnet en udvidelse af biomasseindtaget samt mindre ændringer i biogasanlæg-

gets driftsmæssige indretning og produktion og en lovliggørelse af de allerede foretagne ændringer, som øn-

skes videreført. På Hemmet 2 medfører det ansøgte ligeledes en udvidelse af biomasseindtaget i forhold til det

tilladte niveau og en justering af den driftsmæssige indretning, der medfører reduceret aktivitet på anlægget.

Anlæggene har i forvejen kapacitet til den planlagte mængde biomasse.

Udvidelserne i det ansøgte projekt medfører ikke ny bygningsmasse på Hemmet 1, men en lovliggørelse af

nogle af de allerede foretagne ændringer samt etablering af udstyr til neddeling af dybstrøelse (indføderanlæg)

samt mindre tekniske installationer som for eksempel aflæssetragte på modtagetanke og slam-shut-ventiler,

der er en naturlig del af anlægsdesignet.

På Hemmet 2 medfører udvidelsen i det ansøgte projekt ikke etablering af ny bygningsmasse, men ligeledes en

lovliggørelse af nogle af de allerede foretagne ændringer samt mindre tekniske installationer.

Figur 1.2 nedenfor giver et overblik over de godkendte forhold, de aktuelle forhold, som søges lovliggjort og de

ansøgte forhold i projektet for hhv. Hemmet 1 og Hemmet 2 samt det samlede anlæg.

Generelt reduceres aktiviteterne på Hemmet 2, hvorfor påvirkninger fra anlægget vil blive begrænset i forhold

til de nuværende forhold. Der gennemføres desuden en række tiltag som yderligere skal reducere eventuelle

påvirkninger af omgivelserne. Herunder vil blandt andet oplag i plansilo blive tildækket.

På sigt kan det være hensigtsmæssigt at samle produktionen på Hemmet 1. Anlægget på Hemmet 2 er dog

vurderet til stadig at have en betragtelig levetid, herudover foreligger der en 30 års lejeaftale med jordejer,

hvorfor det ikke vil være hensigtsmæssigt, at nedlægge anlægget på nuværende tidspunkt. Det nye lokalplans-

forslag giver mulighed for en fremtidig udvidelse af anlæggenes bygningsmasse og ved en eventuel fremtidig

realisering af at samle produktionen på Hemmet 1, vil et til den tid ansøgt projekt som minimum gennemgå en

screening, som beskrevet nedenfor i afsnit 1.1.4. Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om samle produk-

tionen.
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Anlæggenes tilstande under godkendte, aktuelle ansøgte forhold er nærmere beskrevet i Kapitel 3 Projektbe-

skrivelse.

1.1.4 Lokalplanens rammer - muligheder for anlægsudvidelse jf. planen
Forslaget til lokalplan for de to delområder (hvert delområde omfatter ét biogasanlæg) giver mulighed for en

fremtidig udvidelse af anlæggenes bebyggelse. For hvert af de to delområder er det fastsat, at maksimalt 40%

af anlæggenes områder må bebygges, hvilket inkluderer alle anlægsdele på biogasanlæggene. Den eksiste-

rende bebyggelse på hvert delområde udgør ca. 30 % inkl. bygninger, tanke, tekniske anlæg, plansilo mm.

Der er på nuværende tidspunkt ikke planer om at udvide eller ændre anlæggene med yderligere bebyggelse

end det ansøgte projekt. Hvis det bliver relevant at udvide anlæggene og øge andelen af bebyggelse, hvor pro-

jektet vil have indflydelse på driften af biogasanlæggene, skal der forinden – og som minimum – foretages en

screening jf. miljøvurderingsloven af det til den tid ansøgte projekt, og de nødvendige godkendelser/tilladelser

skal ansøges og meddeles. Projektet skal efter omstændighederne miljøgodkendes, og der skal meddeles en

byggetilladelse, således at kommunen kan sikre, at bl.a. lokalplanens retningslinjer og lovgivningens øvrige

krav overholdes.

Mindre byggeri, der ikke har indflydelse på driften, såsom udvidelse af administrationsbygning, kan opføres

uden at der skal foretages miljøgodkendelse, men byggeriet skal som minimum godkendes ved byggetilladelse.

Figur 1.2: Oversigt over godkendte/tilladte forhold, aktuelle forhold med ikke lovliggjorte ændringer samt ansøgte forhold med ret-
ligt lovliggørelse af ændringer samt nye tiltag på Hemmet 1 og Hemmet 2.



Nature Energy Hemmet A/S Miljørapport af udvidelse www.niras.dk

10

Forslaget til lokalplan indeholder ligeledes bestemmelser, der regulerer byggeriet på de to delområder. Bestem-

melserne muliggør byggeri svarende til de eksisterende bygninger og anlæg, således at den maksimale byg-

ningshøjde i begge delområder er 15 meter. I de to delområder er der udlagt byggefelter, der sikrer bebyggel-

sens karakter inden for det bestemte område.

På Hemmet 1 er der udlagt tre byggefelter. I den sydlige del af delområdet, ud til Gundesbølvej, er der udlagt

et byggefelt med en maksimal højde på 8 meter og med en afstand på 5 meter til vejen, således at bebyggelse

ud mod vejen er af en lavere karakter og dermed fremstår mindre dominerende ud mod vejen. Inden for dette

byggefelt må der kun etableres bebyggelse i form af regulære bygningskroppe såsom arbejdshaller og mand-

skabsbygninger. Der må dertil etableres brovægte. I den nordøstlige del af lokalplaneområdet er der udlagt et

byggefelt med en maksimalt højde på 6 meter, der sikrer, at der i relation til den nærtliggende vindmølle ikke

opføres byggeri med en højde, der kan give gener inden for vindmøllens vingeslagsområde. Centralt i området,

hvor hovedparten af biogasanlæggets tanke er placeret, er der udlagt et byggefelt med en maksimal højde på

15 meter, så der fremadrettet er mulighed for fortsat at have høje tanke på denne del af arealet. Inden for

disse to byggefelter må der etableres alle former for bebyggelse og anlæg i relation til biogasanlægget samt

transformatorstation til vindmøllerne mod nord.

På Hemmet 2 er der udlagt et byggefelt til byggeri og anlæg med en højde på maksimalt 15 meter. Byggefel-

tets placering sikrer, at bebyggelsen placeres tilbagetrukket fra Tinghøjvej i en afstand af minimum 60 meter

fra vejen, så bebyggelsen fremstår mindre dominerende set fra vejen. Inden for byggefeltet må der etableres

bebyggelse og anlæg i relation til biogasanlægget. Der må dog ikke etableres mandskabsfaciliteter, større plan-

siloer eller gasopgraderingsanlæg.

Miljøvurdering af planen

Da der for nuværende ikke er planer om en yderligere udvidelse af biogasanlæggene på de to delområder, er

der foretaget en overordnet vurdering af anlæggenes muligheder for en eventuel maksimal udbygning og af de

potentielle påvirkninger, hvis lokalplanens rammer udnyttes med de oven for anførte forudsætninger.

I henhold til miljøvurderingslovens § 12, stk. 2. skal Miljørapporten indeholde de oplysninger, som med rimelig-

hed kan forlanges med hensyntagen til den aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder, og til hvor detaljeret

planen eller programmet er, hvad planen eller programmet indeholder, på hvilket trin i et beslutningsforløb pla-

nen eller programmet befinder sig, og hvorvidt bestemte forhold vurderes bedre på et andet trin i det pågæl-

dende forløb.

I overensstemmelse med lovens §12, stk. 2 er vurderingen gennemført under hensyntagen til den aktuelle vi-

den m.v. med hensyn til anlæggenes udviklings- og udvidelsespotentiale, og påvirkningerne m.v. er vurderet

og korrigeret i forhold til det ansøgte og de i miljørapporten gennemførte analyser og foretagne vurderinger.

Eksempler på yderligere udvidelsesscenarier af anlægget kan være følgende:

 Udvidelse af mandskabs- eller teknikbygninger på Hemmet 1

 Udvidelse med nye tekniske anlæg i tilknytning til biogasprocessen

 Udvidelse af gasopgraderingsanlæg på Hemmet 1 ved eksempelvis øget gasproduktion grundet ændring i

processen, der forårsager højere gasudbytte eller grundet øget biomasseindtag

 Udvidelse af plansilo på Hemmet 1 ved eksempelvis større indtag af faste biomasse til oplag grundet æn-

dring i biomassesammensætning eller grundet øget biomasseindtag

 Udvidelse med ekstra procestank for at forlænge opholdstiden af biomasserne i processen eller grundet øget

biomasseindtag

 Udvidelse af biomassekapacitet på op til 25 %

Ved en eventuel etablering af et eller flere af ovenstående eksempler vil den/de nye anlægsdele etableres på

anlæggene, så anlæggene fortsat fremstår som en visuel helhed samt med visuel indpasning i området. Nye

anlægsdele vil opføres med farver, materialer, placering og udformning efter lokalplanens bestemmelser, som

sikrer, at disse naturligt kan indpasses i de to delområder, og der tages hensyn til natur- og landskabsværdier.
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Hvis et eller flere af ovenstående eksempler i fremtiden ønskes etableret på et af de to delområder, vil der, som

anført ovenfor, forinden blive foretaget en screening jf. miljøvurderingsloven af det til den tid ansøgte projekt,

og de nødvendige godkendelser/tilladelser skal ansøges og meddeles.

I skemaet nedenfor er ovenstående eksempler på mulige udvidelsesscenarier præsenteret ift. de mulige miljø-

påvirkninger ved et sådan projekt. Det understreges, at Nature Energy ingen aktuelle planer har om nogen

form for ændringer af anlæggene eller anlæggenes drift ud over det ansøgte projekt.

Hvis Nature Energy på et tidspunkt ansøger om at øge biomassekapaciteten og/eller ansøger om nye tekniske

anlæg/gasopgraderingsanlæg eller andet jf. skemaet nedenfor, kan det forventes, at der samtidig vil blive opti-

meret på de eksisterende anlæg og herunder på renseforanstaltningerne og/eller foretaget støjdæmpning, såle-

des at støj, emissioner og depositioner i naturområder ikke nødvendigvis forøges. Således kan de mulige miljø-

påvirkninger som præsenteret nedenfor betragtes som et worstcase-tilfælde. Anlæggene forventes således fort-

sat at kunne overholde de fastsatte grænser for støj, lugt og kvælstofdeposition som beskrevet i kapitel 7, 8 og

9. Det er også muligt, at et udvidelsesscenarie vil bidrage til en reduktion af miljøpåvirkningerne ved at have

forbedrende tiltag ift. for eksempel støj-, luft- eller naturforhold ved det ansøgte projekt.

Forhold vedrørende emissioner m.v. vil blive behandlet af Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse med miljø-

godkendelse af de ændrede forhold, således at gældende miljøkrav fortsat overholdes. Som angivet i skemaet,

kan der – i forbindelse med en eventuel fremtidig ansøgning om en udvidelse af biomassekapaciteten med op

til 25 % – forventes op til ca. 4 lastbiltransporter mere pr. dag til Hemmet 1 end med den ansøgte drift. Der

forventes ikke at komme mere end anslået én lastbiltransport mere om dagen til Hemmet 2 end med den nu

ansøgte drift.

Et eventuelt øget støjbidrag fra stationære støjkilder og fra trafik på anlægget ved udvidelsesscenarierne for-

ventes ikke at give anledning til støjpåvirkning af væsentlig karakter for Hemmet 1 grundet afstanden til nær-

meste naboer på minimum 700 meter. Erfaringer fra større biogasanlæg viser, at ved afstande på 500 meter

eller mere er der normalt ingen problemer med overholdelse af støjgrænserne. Støjbidraget for Hemmet 2 fra

forventes ligeledes ikke at give anledning til en væsentlig støjpåvirkning, da støjbidraget vil være begrænset

ved de præsenterede udvidelsesscenarierne med få transporter og begrænset aktivitet på anlægget.

De overordnede vurderinger i skemaet er samlet set for de 2 delanlæg. På Hemmet 2 må der dog ikke etable-

res mandskabsfaciliteter, større plansiloer eller gasopgraderingsanlæg.

Eventuelt
udvidelsesscenarie

Støj Luft Landskab Natur Vand Trafik Klima

Mandskabs- eller
teknikbygninger

Ingen væ-
sentlig på-
virkning

Ingen væ-
sentlig på-
virkning

Ingen væ-
sentlig på-
virkning

Ingen væ-
sentlig på-
virkning

Ingen væ-
sentlig på-
virkning

Ingen væsentlig
påvirkning

Ingen væsentlig
påvirkning

Nye tekniske anlæg
(afhænger af
anlægstype)

Evt. mindre
forøgelse og
påvirkning*

Evt. mindre
forøgelse og
påvirkning*

Ingen væ-
sentlig på-
virkning

Evt. mindre
forøgelse og
påvirkning*

Ingen væ-
sentlig på-
virkning

Ingen væsentlig
påvirkning

Evt. positiv
påvirkning på
CO2-reduktioner

Gasopgraderings-
anlæg

Evt. mindre
forøgelse og
påvirkning*

Evt. mindre
forøgelse og
påvirkning*

Ingen væ-
sentlig på-
virkning

Evt. mindre
forøgelse og
påvirkning*

Ingen væ-
sentlig på-
virkning

Ingen væsentlig
påvirkning

Evt. positiv
påvirkning på
CO2-reduktioner

Planlager Evt. mindre
forøgelse og
påvirkning*

Evt. mindre
forøgelse og
påvirkning*

Ingen væ-
sentlig på-
virkning

Evt. mindre
forøgelse og
påvirkning*

Evt. mindre
forøgelse og
påvirkning*

Ingen væsentlig
påvirkning

Ingen væsentlig
påvirkning

Ekstra procestank Evt. mindre
forøgelse og
påvirkning*

Ingen væ-
sentlig på-
virkning

Ingen væ-
sentlig på-
virkning

Ingen væ-
sentlig på-
virkning

Ingen væ-
sentlig på-
virkning

Ingen væsentlig
påvirkning

Ingen væsentlig
påvirkning

Udvidet biomasse-
kapacitet, 25 %

Evt. mindre
forøgelse og
påvirkning*

Evt. mindre
forøgelse og
påvirkning*

Ingen væ-
sentlig på-
virkning

Evt. mindre
forøgelse og
påvirkning*

Evt. mindre
forøgelse og
påvirkning*

Op til 4 ekstra bio-
massetransporter
om dagen til Hem-
met 1 og op til 1 til
Hemmet 2.

Positiv
påvirkning på
CO2-reduktioner

* Se bemærkninger oven for vedr. foranstaltninger
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1.2 Fordebat og afgrænsning
Ringkøbing-Skjern Kommune har i perioden fra den 22. juni 2020 til den 2. juli 2020 afholdt offentlig høring af

indledende notat om udvidelsen (idéfase).

Denne offentliggørelse af projektet har til formål at give borgere, foreninger, interesseorganisationer og berørte

myndigheder mulighed for at komme med bemærkninger, præciseringer og kommentarer til emner, som øn-

skes belyst i miljørapporten, de såkaldte fokusområder, som fastlægges i kommunens afgrænsningsnotat til

miljørapporten.

I forbindelse med idéfasen og høring af berørte myndigheder er der indkommet bidrag fra en nabo til biogasan-

lægget, Danmarks Naturfredningsforening, Ringkøbing-Skjern Kommune samt Lønborg Hede II Wind Park ApS.

Bidragene fra fordebatten er inddraget i kommunens afgrænsning, som fremhæver hvilke forhold, der skal nær-

mere belyses i miljørapporten som fokusområder.

Den udarbejdede afgrænsning af hvilke miljøforhold, der skal undersøges og vurderes nærmere, omfatter føl-

gende:

 Støjpåvirkning

 Luftemissioner

 Påvirkning af natur og dyreliv

 Trafikforhold

 Klimapåvirkning

Da biogasanlæggene specifikt er eksisterende anlæg, og udvidelsen ikke vil medføre en decideret anlægsfase,

vurderes der ikke nærmere på anlægsfasen i nærværende rapport. Forslaget til lokalplan giver som nævnt mu-

lighed for en fremtidig udvidelse af anlæggenes bygningsmasse. Ved en eventuelt fremtidig udvidelse skal der

forinden – og som minimum – foretages en screening jf. miljøvurderingsloven af det til den tid ansøgte projekt

– herunder også en evt. anlægsfase. Anlægsfasen forventes at være af samme omfang/i samme størrelsesor-

den, som ved anlæg eller udvidelse af landbrugsbyggerier.

Kommunens afgrænsningsnotat fremgår af Bilag 4.

1.3 Læsevejledning
Miljørapportens opbygning og indhold er fastlagt ud fra kriterierne i miljøvurderingsloven2, jf. dennes kapitel 5

for miljøvurderingen af plangrundlaget og kapitel 7 for miljøvurdering af det konkrete projekt.

Der er i miljørapporten udelukkende behandlet parametre, som i henhold til kommunens afgrænsning skal un-

dersøges nærmere eller som er vurderet, at kunne blive væsentligt berørt. Desuden er indkomne forslag i hø-

ringsfasen indarbejdet i redegørelsen i relevant omfang.

Kapitler, hvori der redegøres for miljøpåvirkninger, er opbygget, så de begynder med en metodebeskrivelse ef-

terfulgt af en redegørelse for de godkendte, aktuelle og ansøgte miljøforhold for driften af hhv. Hemmet 1 og

Hemmet 2. Dernæst følger en vurdering af projektets eventuelle påvirkninger for de ansøgte forhold i forhold til

de miljøgodkendte. Miljøvurderingen suppleres med en beskrivelse af de ansøgte forhold sammenholdt med de

aktuelle forhold, således at læseren kan forholde sig til de faktiske ændringer.

2 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK nr. 973 af
25/06/2020)
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I miljøvurderingsloven anføres en række kriterier, der anvendes ved vurderingen af, om et anlæg kan medføre

væsentlig påvirkning på miljøet. Der eksisterer ikke nogen officiel terminologi eller graduering vedrørende vur-

dering af potentielle påvirkninger. I denne miljørapport anvendes en række begreber og en terminologi, der er

beskrevet i Bilag 2 Vurderingsmetode – Metoder og begreber.

Vurderingen af eventuelle miljøpåvirkninger er sammenfattet i et oversigtsskema, udarbejdet efter metoden

som beskrevet i Bilag 2 Vurderingsmetode – Metoder og begreber. Hvert kapitel afsluttes med en vurdering af

kumulative effekter og eventuelle forslag til afværgeforanstaltninger, samt vurdering af påvirkninger på befolk-

ning og menneskers sundhed, hvor dette er relevant. Se Figur 1.3, der viser den generelle struktur for de en-

kelte redegørelseskapitler.

Figur 1.3: Generel struktur for kapitler

Forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan giver mulighed for etablering af et biogasanlæg. Det kon-

krete projekt og herunder beskrivelsen af anlæggets indretning og drift fremgår af den tekniske beskrivelse i

Kapitel 5 Teknisk beskrivelse.

Henvisninger til love og bekendtgørelser er angivet i fodnoter for at overskueliggøre disse. Øvrige referencer er

for hvert kapitel angivet med eksempelvis (Ringkøbing-Skjern Kommune 2020), der henviser til referencelisten

sidst i rapporten, jf. Kapitel 14 Referencer.

Miljørapporten er opbygget således, at hvert enkelt afsnit kan læses selvstændigt, hvorfor figurer og tekstafsnit

vil kunne genfindes flere steder i rapporten, hvor det er relevant for forståelsen af afsnittet. Der er i rapporten

angivet afstande fra projekt- og planområdet til de nærmeste boliger og boligområder mm.

Metodebeskrivelse

Redegørelse

Vurdering

Kumulative effekter

Afværgeforanstaltninger

Befolkning og menneskers sundhed
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2 Ikke-teknisk resumé
Dette resumé samler de overordnede konklusioner fra nærværende miljørapport. Hensynet til omgivelserne

inddrages i udformningen af såvel plangrundlag, som i projektet igennem forløbet med udarbejdelsen af miljø-

rapporten og i vurdering af de mulige væsentlige miljøpåvirkninger.

2.1 Indledning
Nature Energy Hemmet A/S har ansøgt om udvidelse og lovliggørelse af det eksisterende biogasanlæg 10 km

sydvest for Tarm, der udgøres af de to anlæg Hemmet 1 på Gundesbølvej 21 og Hemmet 2 på Tinghøjvej 13,

6893 Hemmet.

Projektet er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet det er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1, punkt

10. Det er derfor et obligatorisk krav, at der udarbejdes en miljørapport af plangrundlaget (kommuneplantillæg

og lokalplan) og en miljøkonsekvensrapport for det konkrete projekt. Disse rapporter er udarbejdet samlet i

denne miljørapport for etablering af et biogasanlæg.

Forslaget til lokalplan giver mulighed for en fremtidig udvidelse af anlæggenes bygningsmasse med en maksi-

mal bebyggelse på 40% for hvert af de to delområder, og med en nuværende bebyggelsesprocent på begge

delområder på ca. 30 % inkl. bygninger, tanke, tekniske anlæg, plansilo mm. Der er på nuværende tidspunkt

ikke planer om at udvide eller ændre anlæggene med yderligere bebyggelse end det ansøgte projekt. Ved en

eventuel fremtidig udvidelse i bebyggelse, skal der som minimum foretages en screening jf. miljøvurderingslo-

ven af det til den tid ansøgte projekt, og de nødvendige godkendelser/tilladelser skal ansøges og meddeles. I

nærværende miljørapport er der præsenteret en række mulige udvidelsesscenarier, hvis bebyggelsen på 40 %

udnyttes og herunder også de eventuelle miljøpåvirkninger.

Der har i perioden fra den 22. juni 2020 til den 2. juli 2020 været offentliggørelse af projektet (idéfase). Denne

offentliggørelse af projektet havde til formål at give borgere, foreninger, interesseorganisationer og berørte

myndigheder mulighed for at komme med bemærkninger, præciseringer og kommentarer til emner, som øn-

skes belyst i miljørapporten, som det er fastlagt i kommunens afgrænsningsnotat til miljørapporten.

Dette resumé samler de overordnede konklusioner fra nærværende miljørapport.

2.2 Projektbeskrivelse
Det eksisterende biogasanlæg har en samlet godkendt behandlingskapacitet på op til 45.950 tons biomasse år-

ligt; Hemmet 1 med 35.000 tons (miljøgodkendt) og Hemmet 2 med 10.950 tons pr. år (gårdanlæg med <30

tons/dag). Den ansøgte udvidelse vil gøre det muligt at anlæggene tilsammen kan behandle 126.000 tons bio-

masse pr. år; 92.000 tons på Hemmet 1 og 34.000 tons på Hemmet 2. Således øges det samlede biomasseind-

tag med ca. 80.050 tons biomasse pr. år. Anlæggene har dog før Nature Energys overtagelse behandlet en

større mængde biomasse end tilladt; 78.000 tons på Hemmet 1 og 38.000 tons på Hemmet. Ligeledes er der

foretaget en række driftstekniske ændringer på anlæggene, som ikke er blevet godkendt. En del af disse æn-

dringer søges nu retligt lovliggjort, samt der søges om udvidelse af biomasseindtaget. Ændringer, der ikke sø-

ges lovliggjort, tages ud af drift.

Udvidelsen omfatter primært et øget biomasseindtag, da anlæggene har den tilstrækkelige kapacitet i udråd-

ningsprocessen (procestanke) og gasbehandlingssystemet (opgraderingsanlægget). Udvidelserne i det ansøgte

projekt medfører ikke ny bygningsmasse på anlæggene, på Hemmet 1 installeres et indføderanlæg til neddeling

af dybstrøelse.

Da biogasanlæggene på begge delområder er eksisterende anlæg, og udvidelsen ikke vil medføre en decideret

anlægsfase, vurderes der ikke nærmere på anlægsfasen i nærværende rapport. Ved en eventuelt fremtidig ud-

videlse, som plangrundlaget giver mulighed for, vil der ved screening af det til den tid ansøgte projekt også

vurderes på en evt. anlægsfase. Anlægsfasen forventes at være af samme omfang/i samme størrelsesorden,

som ved anlæg eller udvidelse af landbrugsbyggerier.
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Udvidelsen af biogasanlæggets biomassegrundlag vil hovedsagelig blive baseret på husdyrgødning i form af

gylle og dybstrøelse fra husdyrbrug i nærområdet, der også vil aftage den afgassede biomasse til udbringning

på egne udbringningsarealer. Udover husdyrgødning, vil anlægget også kunne behandle plantebaserede bio-

masser fra landbruget, herunder energiafgrøder, og organisk restaffald fra bl.a. fødevareindustri samt mindre

mængder rene industrielle restprodukter såsom glycerin.

Gasproduktionen for det samlede biogasanlæg forventes efter udvidelsen at udgøre ca. 10 mio. m3 biogas sva-

rende til ca. 5,8 mio. m3 bionaturgas (renset for CO2 m.m.) om året. Bionaturgas har kvalitet som naturgas.

Produktionen af biogas vil dog afhænge af den nøjagtige sammensætning af den biomasse, der tilføres anlæg-

get.

Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, at de to anlæg ikke kan adskilles teknisk eller forureningsmæssigt

og ønsker at sikre de fremtidige rammer for det samlede biogasanlæg gennem en ny samlet lokalplan. Idet

kommuneplanen ikke har området udpeget til biogasanlæg, skal der også udarbejdes et kommuneplantillæg for

området, der lokalplanlægges for.

2.3 Lov- og plangrundlag
Projektet, som Nature Energy Hemmet ønsker at gennemføre, og det nye forslag til plangrundlag (kommune-

plantillæg og lokalplan), der er grundlaget for gennemførsel af projektet, er omfattet af lovens krav om miljø-

vurdering pga. af projektets art og størrelse. Planlægning af biogasanlæg sker i overensstemmelse med politi-

ske målsætninger og strategier og indgår som et virkemiddel i forhold til at opnå såvel energi- som miljøpoliti-

ske mål.

Med Energiforliget i 2012 besluttede et bredt flertal i Folketinget at øge produktionen af biogas, og at halvdelen

af husdyrgødningen i Danmark skal benyttes i biogasproduktion inden 2020. Det er dermed en kommunal op-

gave at skabe grundlaget for etablering af biogasanlæg de steder, hvor forudsætningerne for produktion af bio-

gas er til stede, og hvor driften kan ske under størst mulig hensyn til omgivelserne. Ønsket om at fortsætte

produktionen af biogas blev bekræftet med det seneste energiforlig, som samtlige af Folketingets partier står

bag. Den overordnede politiske målsætning fra Regeringen er, at hele Danmarks energiforsyning skal dækkes

af vedvarende energi i 2050.

På baggrund af ansøgningen om udvidelse og sammenlægning af biogasanlæggene, igangsætter Ringkøbing-

Skjern Kommune en planlægning, der sikrer de fremtidige rammer for det samlede biogasanlæg inden for det

udpegede område. Projekt- og planområdet ligger i det åbne land. Anvendelsen til biogasanlæg er ikke i over-

ensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme, der omfatter Hemmet 1. Hemmet 2 er ikke omfat-

tet af en eksisterende kommuneplanramme. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, som sikrer de

overordnede rammer for lokalplanens indhold. Der udarbejdes ligeledes en ny samlet lokalplan for området.

Bestemmelserne i forslag til lokalplan sikrer de overordnede rammer for projektet. Herudover vil en række vil-

kår i miljøgodkendelsen sikre, at forudsætningerne, som redegørelsen bygger på, fastholdes ved projektets re-

alisering. Lokalplanens bestemmelser omfatter bl.a. krav til den maksimale bygningshøjde og udformning,

farve- og materialevalg. Lokalplanlægningen for et biogasanlæg sikrer de statslige og kommunale interesser i

arealanvendelsen i forhold til såvel lokale forhold og nabohensyn.

Udvidelsen af biogasanlægget kræver en række myndighedstilladelser, bl.a. en miljøgodkendelse af det sam-

lede anlæg efter miljøbeskyttelsesloven. De nye anlægsdele skal dog overholde anlæggets eksisterende miljø-

godkendelse, som indeholder en række standardvilkår, der skal overholdes ved drift af anlægget. Herudover

skal tilladelse fra Fødevarestyrelsen iht. biproduktforordningen overholdes, idet behandling af animalske bipro-

dukter kan udgøre en potentiel risiko for folke- og dyresundheden. Udbringning af den afgassede biomasse skal

ske iht. reglerne i enten husdyrgødnings- eller affald til jordbekendtgørelsen.

Der er i arbejdet med forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport foretaget projekttilpasninger.

Det betyder, at Nature Energy Hemmet har tilpasset udvidelsen af biogasanlægget, således at den gældende

miljøgodkendelses krav til støj, lugt og andre emissioner er dokumenteret overholdt. Det betyder endvidere, at
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lokalplanens bestemmelser samt vilkår for anlæggets indretning og drift i miljøgodkendelsen og i tilladelse efter

miljøvurderingsloven vil sikre, at forudsætningerne for rapportens vurderinger fastholdes ved udvidelsens reali-

sering.

Nature Energy Hemmet er med det ansøgte oplag af biogas ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, idet oplaget

af biogas på hvert af de to anlæg ligger under grænsen for risikobekendtgørelsens maksimalt tilladelige oplag-

rede mængde biogas på max. 10 tons. I miljøgodkendelsen af virksomheden vil der blive stillet vilkår, som har

til hensigt at forebygge uheld. Herudover vil procedurer i beredskabsplanen sikre, at påvirkningens omfang i

tilfælde af uheld begrænses, og at myndighederne straks informeres og inddrages.

2.4 Teknisk beskrivelse af biogasanlægget
Det ansøgte projekt for udvidelsen af biogasanlæggene omfatter ingen bygningsmæssige ændringer på hverken

Hemmet 1 eller Hemmet 2, men en udvidelse af biomassemængderne på begge anlæg og installationen af et

indføderanlæg til faste biomasser på Hemmet 1 samt en lovliggørelse af en del af de allerede indførte ændrin-

ger på anlæggene. Udvidelsen vil derfor ikke medføre en decideret anlægsfase. Anlæggene udvides i dette pro-

jekt således, at rammerne i det nye samlede lokalplansforslag for området overholdes. Det nye lokalplansfor-

slag giver mulighed for en fremtidig udvidelse af anlæggenes bygningsmasse og ved en eventuel fremtidig rea-

lisering af dette, vil et til den tid ansøgt projekt som minimum gennemgå en screening, og de nødvendige god-

kendelser/tilladelser skal ansøges og meddeles.

Når den ansøgte udvidelse af anlægget er gennemført vil anlægget være i drift døgnet rundt, året rundt, og der

kan blive transporteret biomasser til og fra anlægget alle dage dog primært på hverdage i tidsrummet kl.

06.00-19.00 og på lørdage kl. 07.00-14.00. Kun enkelte transporter kan forekomme uden for dette tidsrum.

Den ansøgte udvidelse forventes gennemsnitligt over året at medføre 12 ekstra transporter dagligt til og fra

Hemmet 1 i forhold til de godkendte forhold. Således vil det samlede gennemsnitlige daglige antal transporter

til og fra Hemmet 1 blive på 16 transporter mandag-lørdag. Anlægget vil være bemandet i dagtimerne på hver-

dage og i mindre omfang på lørdage, søn- og helligdage. På Hemmet 2 vil transporter med biomasse efter den

ansøgte udvidelse være begrænset til gennemsnitligt 1 transport til og fra anlægget om dagen.

Flydende biomasser transporteres til og fra Hemmet 1 med lukkede tankbiler og faste biomasser i containerkas-

ser. Køretøjerne vaskes inden de forlader anlægget. Flydende husdyrgødning og fødevareaffald indleveres til og

opbevares i lukket beholder indtil tilførsel i procestankene. Dybstrøelse aflæsses og opbevares med lufttæt

overdækning på udendørs planlager indtil det forbehandles i nyt indføderanlæg og tilføres biogasanlæggets pro-

cestanke. Dyrket biomasse opbevares overdækket indtil det forbehandles hvis nødvendigt og tilføres procestan-

kene. På Hemmet 2 tilføres flydende biomasse via lukkede rørsystemer og fast biomasse i form af græs/majs

tilkøres fra Hemmet 1 og omlastes på planlager inden det tilføres blandetank til procestanke. Afgasset biomasse

føres retur til Hemmet 1 ligeledes i lukkede rørsystemer.

Tanke udført med gastæt overdækning er tilsluttet anlæggenes gassystem. På modtagetank til industribio-

masse på Hemmet 1 idriftsættes aktivt kulfilter. Faste biomasser vil være overdækket med presenning den

største del af tiden. Den eksisterende efterlagertanke til afgasset biomasse er overdækket med flydelag (halm),

der reducerer emissioner og lugt fra denne tank. Dette vil sikre, at lugtgrænserne overholdes, selv under mak-

simal drift, i forhold til samtidighed og maksimal ventilation.

Biomassen afgasses i procestankene. Den afgassede biomasse fra begge anlæg køres fra Hemmet 1 tilbage til

de enkelte husdyrgødningsleverandører, hvorefter den udbringes på landbrugsjord som gødning efter alminde-

lig praksis. Den producerede biogas opsamles i gaslager. Biogassen fra både Hemmet 1 og 2 opgraderes til bio-

naturgas (metan) i opgraderingsanlægget på Hemmet 1 og sendes til naturgasnettet via eksisterende rørlednin-

ger og MR station (måle- og reguleringsstation). Biogassen vil ved reparationer eller driftsforstyrrelser blive af-

brændt i gasfaklen, der er en sikkerhedsforanstaltning.

Af øvrige råstoffer vil der være et forbrug af hjælpestoffer, der anvendes i de forskellige driftsanlæg. Der an-

vendes bl.a. amin til opgraderingsanlægget samt aktivt kul i kulfilteranlæg og herudover mindre mængder af

øvrige hjælpestoffer. Der tilsættes desuden jernklorid til biomassen for at binde svovl. Derudover anvendes
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vand og sæbe til vask af udstyr og transportmateriel og vand til processen (opgraderingsanlæg og kedel). Til

drift af maskiner og materiel anvendes desuden dieselolie.

2.5 Alternativer
Referencescenariet er den situation, hvor Nature Energy Hemmet enten ikke opnår godkendelse til udvidelse af

biogasanlægget, eller vælger ikke at gennemføre udvidelsen. Ved referencescenariet beskrives altså den god-

kendte situation.

Den største effekt af referencescenariet er, at gaspotentialet fra flere af områdets biomasser ikke vil blive ud-

nyttet til fortrængning af fossil brændsel i form af naturgas. Biogasanlægget vil ikke levere op til samlet ca. 5,8

mio. m3 bionaturgas/år til naturgasnettet, som det vil være tilfældet, hvis den ansøgte udvidelse godkendes.

Dermed vil kommunens samlede forventede drivhusgasudledning ikke blive reduceret med ca. 11.910 – 15.550

ton CO2-ækvivalenter om året, som biogasanlægget vil bidrage med efter udvidelsen. Ved referencescenariet

vil CO2-reduktionerne ligeledes være lavere end ved de aktuelle forhold, da der ved de aktuelle forhold er et

højere biomasseindtag end godkendt, og der dermed produceres mere biogas til fortrængning af naturgas.

Udvidelsen af et anlæg, hvor der i forvejen er installationer og kapacitet til behandling af biomasse og biogas,

er ressourcebesparende i forhold til etablering af et nyt biogasanlæg. For Nature Energy Hemmet kan alle eksi-

sterende installationer af nødvendige anlægsdele anvendes til behandling af yderligere mængde biomasse uden

udvidelse af disse anlægsdele. Der er derfor ikke afsøgt alternative placeringer.

I referencescenariet vil flere af biomasserne i oplandet ikke blive afgasset. Det vil dermed betyde, at den del af

husdyrgødningen, affald fra planteproduktionen samt andre organiske affaldsprodukter, der ikke leveres til bio-

gasanlægget vil blive spredt på markerne som hidtil, og industrielle biomasser vil blive sendt til for eksempel

forbrænding.

2.6 Støj
Støjkilder i biogasanlæggets driftsfase omfatter kørsel til og fra anlægget samt aktiviteter og stationære støjkil-

der på anlægget.

Hvis den ansøgte udvidelse godkendes forventes der gennemsnitlig over året 16 transporter dagligt med bio-

masser til og fra Hemmet 1 (16 tilkørsler og 16 frakørsler), hovedsageligt i dagtimerne på hverdage mellem kl.

06.00-19.00 og på lørdage kl. 07.00-14.00. Enkelte transporter kan forekomme uden for dette tidsrum. Trans-

porter til Hemmet 2 vil være begrænset til gennemsnitligt 1 transport til og fra anlægget dagligt, da størstede-

len af biomassen leveres via rørføring fra Hemmet 1 og omkringliggende gårde.

Ift. støjpåvirkninger er det vurderet, at støjgrænserne i den gældende miljøgodkendelse kan overholdes i alle

tidsrum grundet den store afstand til nærmeste naboer på minimum 700 meter for Hemmet 1 samt flytning af

den primære aktivitet fra Hemmet 2. På baggrund heraf vurderes påvirkningen af omkringboende med støj i

driftsfasen ikke at være væsentlig, og trafikbelastningen på vejnettet grundet udvidelsen vil ikke give anledning

til hørbar ændring af vejstøjen.

I anlæggets miljøgodkendelse er der fastsat støjvilkår i overensstemmelse med Miljøstyrelsens støjvejledning.

Støjvilkårene er bindende og kan overholdes i området omkring anlæggene med den ansøgte udvidelse og pro-

jektændring. I en VVM-tilladelse (projekttilladelse) kan kommunen fastsætte krav om afbødende foranstaltnin-

ger og projekttilretninger uden for selve anlæggene, hvis det er relevant. Da støjkravene kan overholdes, er det

vurderet, at det ikke er relevant i den konkrete sag. Luftforurening

Driften af biogasanlæggets vil medføre udledninger (emissioner) af stoffer. De væsentligste udledninger er lugt,

kvælstofoxider, kulilte og svovlbrinte. Lugtemissionen ændres ikke væsentligt i forhold til forudsætningerne an-

vendt i den gældende miljøgodkendelse, som er grundlaget for overholdelse af de fastsatte grænseværdier.
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Derfor giver udvidelsen ikke anledning til overskridelse af de gældende grænseværdier for lugt ved nærmeste

naboer. Emissioner af kulilte, kvælstofoxider, svovlbrinte og ammoniak fra anlægget vil fortsat kunne overholde

grænseværdierne ved at øge afkasthøjde (skorsten) på det eksisterende kedelanlæg fra 4 til 8 meter. Opgrade-

ringsanlæggets afkastluft (CO2-rejekt) sikres en maksimal svovlbrintekoncentration på 1,5 mg H2S/m3, og virk-

somheden overholder dermed gældende B-værdier for svovlbrinte udenfor virksomhedens skel med eksiste-

rende afkasthøjde.

Samlet set, vil lugtgenerne i det samlede opland blive minimeret ved at lade husdyrgødning forgasse i et bio-

gasanlæg, da det afgassede gylle lugter betydeligt mindre og i kortere tid end ubehandlet husdyrgødning, der

spredes på landbrugsjord.

Et moderne biogasanlæg samt de hidtil gældende standardvilkår og gældende BAT-krav for disse anlæg, er de-

signet til at undgå lugtgener for naboerne. Al transport af flydende biomasse til og fra anlægget foregår således

i lukkede, hygiejniske tankbiler. Til Hemmet 2 foregår det i lukkede rørsystemer med undtagelse af glycerin og

græs/majs. Forudsætninger for at anlæggets drift ikke medfører væsentlige lugtpåvirkninger af omkringboende,

er indeholdt i den gældende miljøgodkendelsens krav med fastsatte relevante grænseværdier og fokus på drift,

vedligeholdelse og egenkontrol, som videreføres i tillægget til miljøgodkendelsen. I en VVM-tilladelse (projekt-

tilladelse) kan kommunen fastsætte krav om afbødende foranstaltninger og projekt-tilretninger uden for selve

anlæggene, hvis det er relevant. Da luft- og lugtkravene kan overholdes ved etablering af forhøjet afkast på

kedelanlæg, er det vurderet, at det ikke er relevant i den konkrete sag at kræve yderligere foranstaltninger.

Efterlevelse af standardkravene i miljøgodkendelsen vurderes sammen med projektændringen af Hemmet 2 og

den store afstand til naboer ved Hemmet 1 tilsammen at sikre naboer imod væsentlige luft- og lugtgener.

2.7 Natur-, plante- og dyreliv
I nærheden af anlæggene findes beskyttet natur, Natura 2000-område samt der er registreret beskyttede arter.

Ingen af disse er dog registreret inden for plan- og projektområdet. Beregninger viser, at en realisering af den

ansøgte udvidelse ikke vil medføre en tilstandsændring på beskyttede naturområder, eller en væsentlig påvirk-

ning på habitatnaturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området (Lønborg Hede). An-

lægget vil dermed ikke påvirke naturområder og fredede eller beskyttede arter. For beregninger se Baggrunds-

notat om luftemissioner og OML-beregninger for Nature Energy Hemmet.

Der kan forekomme en påvirkning af eventuelle fredede og beskyttede individer af dyr, der midlertidigt befinder

sig i projektområdet, men det vil ikke påvirke bestande af fredede eller beskyttede dyr.

I en VVM-tilladelse (projekttilladelse) kan kommunen fastsætte krav om afbødende foranstaltninger og projekt-

tilretninger uden for selve anlæggene, hvis det er relevant. Da de relevante krav kan overholdes, er det vurde-

ret, at det ikke er relevant i den konkrete sag at kræve yderligere foranstaltninger.

2.8 Trafik
Den godkendte til- og frakørsel med biomasse forventes at have generet ca. 1.200 årlige transporter til og fra

Hemmet 1. Dette svarer til ca. 4 daglige transporter i gennemsnit over året. Ved en udvidelse af mængden af

biomasse vil der fremover til og fra Hemmet 1. Grundet den hidtil i gennemsnit blive 16 daglige transporter

ikke lovliggjorte udvidelse er der allerede i dag gennemsnitligt ca. 12 daglige transporter til og fra Hemmet 1.

Der er en begrænset trafik til Hemmet 2 både grundet anlæggets lille størrelse samt transport af biomasse og

afgasset biomasse i rørføringer. Hemmet 2 har tilladelse til at modtage 10.950 tons biomasse årligt, svarende

til ca. 480 transporter med biomasse til og fra anlægget om året eller ca. 1-2 transporter om dagen i gennem-

snit. Med det ansøgte projekt vil anlægget forventeligt modtage 8.000 tons biomasse via vejnettet og den re-

sterende biomasse via rørføring, svarende til ca. 286 transporter om året eller ca. 1 transport til og fra anlæg-

get i gennemsnit om dagen. Ved de aktuelle og ikke lovliggjorte forhold i dag kører der ca. 430 transporter om

året til og fra Hemmet 2 med biomasser via vejnettet eller ca. 1-2 transporter om dagen, mens resten af bio-

masserne tilføres via rørføring.
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Stigningen i lastbiltrafikken til og fra Nature Energy Hemmet er relativt begrænset i forhold til den øvrige trafik

med tunge køretøjer på strækningerne for biomasseruterne på Tarmvej syd for Hemmet, Esbølvej i Sdr. Vium

samt på Vardevej ifølge trafiktællinger. Her er der allerede er et forholdsvis højt antal lastbiler på vejene, som

det er præsenteret i Kapitel 10. Stigningen af transporter med biomasse fra Nature Energy Hemmet ved de an-

søgte forhold vil øge antallet af lastbiler på de ovennævnte veje med 0,9-2,3 %. Transporterne til og fra Nature

Energy Hemmet udgør ligeledes en begrænset andel af lastbiltrafikken gennem byerne Hemmet og Sdr. Vium.

På de mindre veje i nærområdet omkring biogasanlægget på Gl. Landevej ved Hemmet, Tinghøjvej og Bjerre-

gårdsvej viser trafiktællinger en mindre belastning med lastbiler end på ovennævnte ruter. Stigningen i lastbiler

med biomasse til og fra Nature Energy Hemmet vil ved de ansøgte forhold øge antallet af lastbiler på Gl. Lande-

vej og Tinghøjvej med hhv. 13 % og 22 %. På Bjerregårdsvej i sydgående retning fra biogasanlægget er der i

kommunens trafiktællinger målt et lavt antal lastbiler, hvor biogasanlæggets lastbiler vil udgøre den primære

daglige lastbiltrafik på denne strækning.

De kommunale veje omkring biogasanlæggene er præget af smalle veje. Stigningen i transporter ved det an-

søgte projekt vil medføre en øget belastning på de smalle veje i sammenhæng med belastningen af trafik til og

fra de omkringliggende landbrug. For at højne trafiksikkerheden og fremkommeligheden på kommunevejene

omkring biogasanlæggene kan ansøger kun anbefale, at kommunen overvejer at etablere flere vigepladser

og/eller sideudvidelser af hensyn til trafikafviklingen generelt i området i forhold til de tunge transporter til og

fra biogasanlægget samt til og fra de omkringliggende landbrug.

2.9 Klima
Ved omdannelse af husdyrgødning i biogasanlægget vil der være en mindsket udledning af lattergas og metan,

der tilsammen giver en mindsket udledning af drivhusgasser. Samtidig vil produktionen af biogas og den efter-

følgende opgradering til bionaturgas medføre, at der fortrænges naturgas (fossil energi). Derudover kan fossile

brændstoffer som benzin og diesel fortrænges, når gassen udnyttes i transportsektoren.

Beregninger viser, at den producerede mængde biogas fra Nature Energy Hemmet medfører en CO2-reduktion

på mellem 11.910 – 15.550 tons CO2 ækvivalenter. I beregningen er forbruget af fossile brændsler i forbindelse

med kørsel og procesvarme fraregnet CO2-reduktionen.

2.10 Befolkning og menneskers sundhed
Der er i de enkelte afsnit, hvor det er relevant, redegjort for de direkte og indirekte påvirkninger, som udvidel-

sen af biogasanlægget kan medføre for mennesker og samfund. Der er desuden redegjort for biogasanlæggets

risikoforhold samt socioøkonomiske forhold. De foretagne undersøgelser viser, at de væsentligste, direkte på-

virkninger af nærmeste naboer omfatter luft og trafik.

For at påvirkningerne ikke bliver væsentlige, er der en række forudsætninger, som skal være opfyldt. Disse op-

fyldes dels gennem lokalplanens bestemmelser og dels gennem tilladelser og godkendelser, der skal foreligge

før yderligere udvidelse af anlægget kan idriftsættes.

Lugt og andre emissioner overholder alle Miljøstyrelsens/miljøgodkendelsens grænseværdier gældende for om-

kringboende, idet anlægget indrettes med tilstrækkelig afkasthøjde for de eksisterende emissioner. Disse græn-

seværdier er fastsat ud fra både sundhedsmæssige og genemæssige forhold. På den baggrund vurderes luft-

emissioner ikke at medføre en væsentlig påvirkning af omkringboende. Det er forudsat, at anlægget kører efter

forskrifterne fastlagt i anlæggets miljøgodkendelse med fokus på drift og vedligeholdelse og information af na-

boer ved uregelmæssigheder og planlagte aktiviteter, der kan øge lugtbidraget.

Anlæggene selvstændige oplag af biogas er under grænseværdien for, hvornår et anlæg betegnes som et risi-

koanlæg.

Støjpåvirkningen i driften af anlæggene vil særligt omfatte transporter og Miljøstyrelsens/miljøgodkendelsens

støjgrænseværdier vurderes overholdt i omgivelserne i alle tidspunkter, hvorfor det vurderes ikke at være væ-

sentligt.
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Stigningen i lastbiltrafikken til og fra Nature Energy Hemmet er relativt begrænset i forhold til den øvrige trafik

med tunge køretøjer i området ifølge trafiktællinger og også i byerne Sdr. Vium og Hemmet. De kommunale

veje omkring biogasanlæggene er præget af smalle veje. Ansøger kan kun anbefale, at kommunen overvejer at

etablere flere vigepladser og/eller sideudvidelser af hensyn til trafikafviklingen generelt i området i forhold til de

tunge transporter til og fra biogasanlægget samt til og fra de omkringliggende landbrug.

Etablering af biogasanlæg i kommunen er klimamæssigt en global gevinst i forhold til omstillingen til vedva-

rende energi.

Generelt vil udvidelsen af biogasanlægget have en positiv socioøkonomisk effekt, om end den ikke kan beteg-

nes som værende væsentlig. Realisering af projektet vil skabe arbejdspladser ved transport af biomasse (dog i

begrænset omfang) og desuden medføre afledte positive effekter i jordbrugserhvervene, bl.a. på grund af bio-

massens gødningsværdi.

2.11 Overvågning
Miljørapporten for plangrundlaget skal jf. miljøvurderingsloven indeholde en beskrivelse af de påtænkte over-

vågningsforanstaltninger for væsentligste miljøpåvirkninger af kommune- og lokalplanens gennemførelse.

I henhold til miljøvurderingsloven, skal kommunen i en afgørelse efter § 25, stk. 1 om at tillade det ansøgte

projekt bl.a. vurdere, om der er behov for eventuelle overvågningsforanstaltninger. Kommunen fastsætter i

miljøgodkendelsen en lang række krav til overvågning på anlæggene, jf. nedenfor. Der er ikke fundet grundlag

for at fastsætte yderligere krav om overvågning i forhold til projektet og overfor ansøger – ud over de miljø-

mæssigt begrundede krav i miljøgodkendelsen og den overvågning som kommunen udøver jf. nedenfor. Da

projektet ikke vurderes at have - eller at kunne medføre - væsentlig skadelige indvirkninger på miljøet, fast-

sætter kommunen efter det oplyste, ikke yderligere krav om overvågning af projektet.

Kommunen gennemfører allerede en lang række overvågninger af forskellig karakter, herunder for eksempel af

naturområders tilstand, og med baggrund i dette vil det ofte være muligt, at basere overvågningen på de op-

lysninger, som myndighederne får i forbindelse med de løbende tilsyn, der følger af de givne tilladelser og god-

kendelser.

Ringkøbing-Skjern Kommune, der er miljømyndighed, skal udarbejde en miljøgodkendelse og efterfølgende føre

tilsyn med, at virksomheden overholder vilkårene i denne. Overholdelse af vilkårene overvåges ved, at der i

miljøgodkendelsen stilles vilkår for målinger, kontrol og egenkontrol samt føring af driftsjournal. Ved miljømyn-

dighedens løbende tilsyn tjekkes dette.

Biogasanlægget skal endvidere udarbejde instrukser for både drift og vedligehold af anlægget samt for håndte-

ring af uheld og afvigende driftssituationer, herunder håndtering af kontakt til naboer og myndigheder.

Planmyndigheden, der er Ringkøbing-Skjern Kommune, fører tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i lo-

kalplanen og udfører almindelig overvågning af, at de planmæssige rammer i kommunens planområder over-

holdes.

Overvågningen af den trafikale udvikling, herunder støj og kapacitetsproblemer, er en del af den almindelige

overvågning af trafikken, der udføres af vejmyndigheden.

På baggrund af ovenstående allerede eksisterende krav til overvågning vurderes der ikke at være behov for

yderligere overvågning.
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3 Projektbeskrivelse
Dette kapitel udgør en overordnet beskrivelse af det ansøgte projekt for udvidelsen af biogasanlægget Nature

Energy Hemmet og baggrunden herfor. I denne introduktion til projektet, rettes fokus mod at beskrive formålet

med udvidelsen fra de miljøgodkendte forhold til det ansøgte projekt. Der suppleres med en beskrivelse af de

aktuelle forhold, således at læseren kan forholde sig til de faktiske ændringer. Tekniske forhold beskrives i Ka-

pitel 5 Teknisk beskrivelse. Forslaget til lokalplan giver mulighed for en fremtidig udvidelse af anlæggenes byg-

ningsmasse ved en maksimal bebyggelsesprocent på 40% for hvert af de to delområder, og en nuværende be-

byggelsesprocent på ca. 20 % i delområdet til Hemmet 1 og ca. 30 % i delområdet til Hemmet 2. Ved en even-

tuel fremtidig udvidelse skal der som minimum foretages en screening jf. miljøvurderingsloven af det til den tid

ansøgte projekt. Der vil i nærværende miljørapport ikke blive foretaget en vurdering af mulige fremtidige udvi-

delser, se supplerende i afsnit 1.1.3.

Nature Energy Hemmet ønsker at udvide det samlede biogasanlæg beliggende på de to delområder Gundesbøl-

vej 21 (matr. 3c samt til dele af matr. nr. 42 og 19d) og Tinghøjvej 13 (del af matr. 72a), hhv. 4 og 5 km øst

for Hemmet. De to anlæg er rørforbundne med hensyn til biomasse, afgasset biomasse, biogas og varme. Bag-

grunden for ønsket om udvidelsen er først og fremmest at lovliggøre en del af de ændringer, der er foretaget i

forhold til de miljøgodkendte forhold. Desuden ønskes det at udvide anlægget til at kunne udnytte den eksiste-

rende kapacitet af udrådningsprocessen samt opgraderingsanlægget, og derfor øges de samlede biomasse-

mængder, og biomassetyperne ændres, med det formål at optimere driften af anlæggene. Ændringer, der ikke

søges lovliggjort, tages ud af drift. Aktuelle forhold inklusiv ikke lovliggjorte ændringer fremgår af Tabel 3.2 i

afsnittet neden for. Ansøgte forhold fremgår af Tabel 3.3.

Det eksisterende biogasanlæg har samlet en godkendt behandlingskapacitet på 45.950 tons biomasse årligt. En

godkendelse af den ansøgte udvidelse vil gøre det muligt at øge behandlingskapaciteten med 80.050 tons bio-

masse årligt, således at den samlede behandlingskapacitet på anlægget bliver 126.000 tons biomasse årligt. De

seneste år har anlæggene tilsammen behandlet op til 116.000 tons biomasse om året uden godkendelse af ud-

videlsen. Med ansøgningen om miljøgodkendelse ønskes den allerede etablerede kapacitetsudvidelse retligt lov-

liggjort. Samtidig søges der om mindre ændringer i biomassesætningen, som resulterer i en relativt lille udvi-

delse af den aktuelle biomassemængde med 10.000 tons biomasse årligt.

Biogasanlægget forventes ved fuld udvidelse, at kunne levere en årlig produktion på op til ca. 10 mio. m³ bio-

gas, som efter rensning udgør cirka 5,8 mio. m3 bionaturgas. Bionaturgassen har tilsvarende kvalitet som na-

turgas og vil efter produktion blive tryksat og tilført naturgasdistributionssystemet via eksisterende gaslednin-

ger og kompressorstation. Dermed vil biogassen fortrænge fossil naturgas i naturgasdistributionssystemet.

Foruden de øgede biomassemængder er der også tidligere foretaget mindre indretningsmæssige ændringer på

anlæggene, som ikke er godkendt. Der ansøges om miljøgodkendelse af de relevante ændringer. Det ansøgte

projekt vil ikke medføre ny bygningsmasse på anlæggene. Den eneste nye tilføjelse til anlæggene er etablering

af indføderanlæg til modtagelse og neddeling af dybstrøelse på Hemmet 1 samt mindre tekniske installationer.

Det ansøgte projekt er afgrænset til at omhandle udvidelsen af biomassemængder, mindre tekniske installatio-

ner på Hemmet 1 samt lovliggørelse af relevante ændringer foretaget uden godkendelse.

Den mindre udvidelse af biomassemængderne samt ændringer på anlægget i forhold til det aktuelle niveau for-

ventes udført når lokalplanen er vedtaget.

3.1 Projektets baggrund og formål

3.1.1 De godkendte biogasanlæg
Nærværende afsnit beskriver de godkendte forhold for biogasanlæg Hemmet 1 og Hemmet 2. Tabel 3.1 viser

de godkendte biomassemængder.
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Hemmet 1 Hemmet 2

Godkendt biomassemængde 35.000 tons/år 10.950 tons/år

Tabel 3.1: Godkendte biomassemængder for Hemmet 1 og Hemmet 2

Hemmet 1 (Gundesbølvej)

Biogasanlægget på Gundesbølvej har en oprindelig miljøgodkendelse fra 2012 til etablering af et biogasanlæg

til behandling af op til 35.000 tons biomasse pr. år. Godkendelsen indeholder standardvilkår for biogasanlæg

samt vilkår om overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj og luftemissioner. Anlægget

udveksler biomasse, biogas og varme via rørføring med Hemmet 2.

Hemmet 1 er godkendt til behandling af flere typer biomasser (faste og flydende) som enten skal opbevares i

lukkede tanke eller plansilo (evt. overdækket i plansilo, hvis stærkt lugtende biomasser - med henvisning til

regler i Husdyrbekendtgørelsen). Tilladelsen foreskriver desuden at lugtudslip fra forlagertanke undgås ved at

sikre et indadgående ventilationsafsug i fortanke, og ventilationsluft ført til et biofilter eller tilsvarende teknik.

I forlængelse af den oprindelige miljøgodkendelse til Hemmet 1, er der i 2015 meddelt tillæg til den eksiste-

rende miljøgodkendelse.

Tillæg til miljøgodkendelsen af 2015 giver godkendelse til yderligere lagerkapacitet for afgasset materiale, et

gasrensnings- og gasopgraderingsanlæg til opgradering af biogas til naturgaskvalitet med en kapacitet på

1.250 Nm3 biogas/t (ca. 750 m3 CH4/t) samt et naturgasfyret kedelanlæg til procesvarme på 833 kW.

Ændringerne blev iværksat primært som følge af ændret afsætning af den producerede biogas, som fremover

ville blive opgraderet til afsætning på naturgasnettet. Opgraderingsanlægget er etableret med det formål at be-

handle biogas fra både Hemmet 1, Hemmet 2 og biogasanlægget Nature Energy Sdr. Vium beliggende ca. 6 km

syd for Hemmet 1.

Der blev i 2015 fastsat nye vilkår for overholdelse af Miljøstyrelsens grænseværdier for lugtemission fra anlæg-

gets afkast samt emissionerne fra kedelanlægget. Der er fastholdt vilkår til lugtemissioner på 10 LE fra tidligere

miljøgodkendelse 2012.

Etableringerne er af Ringkøbing-Skjern Kommune vurderet ikke VVM-pligtige jf. gældende lovgivning.

Hemmet 2 (Tinghøjvej)

Anlægget på Tinghøjvej 13 er oprindeligt et gårdanlæg uden miljøgodkendelse. Det vil sige, at anlægget ikke

må behandle mere end 30 tons biomasse om dagen, hvilket svarer til at Hemmet 2 har tilladelse til maksimalt

at behandle 10.950 tons biomasse pr. år.

Hemmet 2 har ligeledes tilladelse til at behandle flere typer biomasser. Anlægget udveksler biomasse, biogas

og varme via rørføring med Hemmet 1 og biomasse med omkringliggende landbrugsejendomme.

Det oprindelige anlæg var installeret med gasmotorer, hvor biogassen blev afbrændt sammen med produceret

biogas på Hemmet 1, der blev tilført via rørføring, indtil der blev etableret opgraderingsanlæg på Hemmet 1,

hvorefter gasmotorerne blev nedlagt.

3.1.2 De aktuelle biogasanlæg
De aktuelle anlæg har undergået ændringer mht. biomassemængder og driftsmæssig indretning, som ikke er

blevet løbende godkendt.

Nærværende afsnit beskriver de aktuelle forhold for de to biogasanlæg Hemmet 1 og Hemmet 2. Tabel 3.2 vi-

ser en oversigt over ændringer på anlægget.
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Hemmet 1 Hemmet 2

Aktuel biomassemængde be-
handlet på anlæggene

(Heraf ikke godkendte)

78.000 tons/år

(43.000 tons/år)

38.000 tons/år

(27.050 tons/år)

Modtaget biomasse via vejnet 89.000 tons/år

(11.000 tons/år sendes videre til
Hemmet 2 via rørføring)

12.000 tons/år

Modtaget biomasse via rørfø-
ring

- 11.000 tons/år fra Hemmet 1

15.000 tons/år fra
omkringliggende gårde

Proces- og anlægsmæssige
ændringer - ikke godkendte
forhold

Ændring af lagertank (traditionel
gylletank med gastæt overdæk-
ning) til sekundær procestank
(isoleret)

Ændret drift af tidligere sekundær
procestank til primær procestank

Naturgaskedel med indfyret effekt
på 1.900 kW mod godkendte 833
kW

Opgraderingsanlæg med kapacitet
på 2.000 m³ biogas/time mod
godkendte 1.250 m³ biogas/time

Mobilt neddelersystem til faste
biomasser (ønskes ikke videre-
ført)

Ombygning af lagertank (traditio-
nel gylletank med flydelag) til iso-
leret sekundær procestank med
omrøring og gaslager

Planlager og blandetank til faste
biomasser

Mobilt neddelersystem til faste
biomasser (ønskes ikke videre-
ført)

Tabel 3.2: De aktuelle forhold på Hemmet 1 og Hemmet 2 set i forhold til de godkendte forhold.

I det følgende er ændringerne nærmere beskrevet.

Hemmet 1

Det eksisterende anlæg behandler i dag en større mængde biomasse, end det er godkendt til. De to biogasan-

læg Hemmet 1 og Hemmet 2 er rørforbundne, og udveksler i dag pumpbare råvarer og afgasset biomasse via

separate pumpeledninger. På Hemmet 1 modtages i dag ca. 89.000 tons biomasse årligt, hvor ca. 78.000 tons

af biomassen behandles på Hemmet 1, mens ca. 11.000 tons føres via rørføring til Hemmet 2. Alt afgasset bio-

masse fra Hemmet 2 og Hemmet 1 lagres og køres ud fra Hemmet 1 svarende til ca. 106.000 tons pr. år. Der

modtages således en del mere biomasse til oplag og omlastning på biogasanlægget (Hemmet 1) end miljøgod-

kendelsen foreskriver. Flydende råvarer inkl. gylle og industribiomasser modtages med tankvogne og indpum-

pes direkte i de lukkede lagertanke på både Hemmet 1 og 2. Udlevering af afgasset gylle foregår ligeledes di-

rekte fra efterlagertank på Hemmet 1. Faste biomasser modtages i plansilo, neddeles i plansilo med mobilt ned-

delerudstyr og indfødes med gummihjulslæsser direkte til indtagetank for at blive mikset med gylle og herpå

pumpet til procestanke. Oplag af lugtende faste biomasser i plansilo er i dag ikke konsekvent overdækkede.

Der er foretaget driftsmæssige ændringer på anlægget, som kan indebære forøget miljøpåvirkning, eller flyt-

ning af kilder til miljøpåvirkning, hvilket er udført uden godkendelse. Der er tale om følgende ændringer:
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 Lagertank (traditionel gylletank med gastæt overdækning) er ændret til at driftes som sekundær pro-
cestank (isoleret)

 Sekundær procestank er ændret til at driftes som primær procestank
 Opgraderingsanlægget er installeret med en maksimal kapacitet på 2.000 m³ biogas/time (1.250 m³

bionaturgas/time) fremfor 1.250 m³ biogas/time som anført i miljøgodkendelsen af 2015

 Naturgaskedel er idriftsat med en installeret effekt på 1.900 kW fremfor 833 kW som anført i miljøgod-

kendelsen af 2015
 Anvendelse af et mobilt neddeleranlæg til neddeling af faste biomasser, der kan flyttes mellem de to

anlæg

Opgraderingsanlægget på Hemmet 1 modtager i dag biogas via rørledninger fra både Hemmet 2 samt biogas-

anlægget Sdr. Vium beliggende ca. 6 km syd for Hemmet 1.

Hemmet 2

Det eksisterende anlæg behandler i dag en større mængde biomasse, end tilladt (dvs. max. 10.950 t/år). Den

aktuelle biomassemængde, der behandles på anlægget, er 38.000 tons biomasse årligt.

En del flydende industribiomasse modtages via rørføring fra Hemmet 1 (ca. 11.000 tons/år) og flydende hus-

dyrgødning via rørføring fra omkringliggende gårde (ca. 15.000 tons/år). Al afgasset biomasse pumpes retur til

Hemmet 1. Andre industribiomasser og fast biomasse modtages i dag med lastbiltransporter.

Faste biomasser aflæsses i dag på etableret planlager, som ikke er godkendt. Disse biomasser neddeles ligesom

på Hemmet 1 med mobilt neddelersystem og tilføres procestankene via blandetank, som også er opført uden

godkendelse.

De tidligere gasmotoranlæg er i dag nedlagt, da biogassen føres til opgraderingsanlægget på Hemmet 1, og da

Hemmet 2 i dag forsynes med procesvarme fra Hemmet 1. Tidligere emissionsbidrag fra gasmotoranlæg er der-

med fjernet.

Der er ligeledes på Hemmet 2 foretaget driftsmæssige ændringer på anlægget, som kan indebære forøget mil-

jøpåvirkning, hvilke er udført uden godkendelse. Der er tale om følgende ændringer:

 Ombygning af lagertank (traditionel gylletank med flydelag) til isoleret sekundær procestank med omrøring

og gaslager

 Etablering af planlager og blandetank

 Anvendelse af et mobilt neddeleranlæg til neddeling af faste biomasser, der kan flyttes mellem de to anlæg

3.1.3 Det ansøgte biogasanlæg
Oprindeligt var kun Hemmet 1 omfattet af krav om miljøgodkendelse, men der ansøges nu om en miljøgodken-

delse for det samlede anlæg, da de to anlæg og forbindelsen mellem anlæggene fremover behandles som ét

samlet anlæg. Med ansøgning om miljøgodkendelse søges nogle af de ikke-godkendte ændringer nu retlig lov-

liggjort, disse fremgår af Tabel 3.3.

Efter udvidelsen vil der på Nature Energy Hemmet samlet blive behandlet op til 126.000 tons biomasse årligt.

Det svarer til en udvidelse på ca. 80.050 tons pr. år. fra de godkendte biomassemængder. I forhold til det aktu-

elle niveau vil anlægget behandle ca. 10.000 tons biomasse mere om året. Det forventes, at det samlede udvi-

dede anlæg vil producere ca. 10 mio. Nm³ biogas, som kan opgraderes til ca. 5,8 mio. m³ bionaturgas af natur-

gaskvalitet. Produktionen vil dog afhænge af den nøjagtige sammensætning af den biomasse, der tilføres an-

lægget.

Nærværende afsnit beskriver de ansøgte forhold for de to biogasanlæg Hemmet 1 og Hemmet 2. Tabel 3.3 vi-

ser en oversigt over de ansøgte forhold. Der etableres ikke yderligere bygninger i forbindelse med udvidelsen.

Anlæggene har i forvejen kapacitet til at behandle den planlagte mængde biomasse.
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Hemmet 1 Hemmet 2 Samlet anlæg

Ansøgte
biomassemængder

(Heraf stigning fra godkendt)

92.000 tons/år

(57.000 tons/år)

34.000 tons/år

(23.050 tons/år)

126.000 tons/år

(80.050 tons/år)

Modtaget biomasse via
vejnet

108.000 tons/år

(5.000 tons/år sendes vi-
dere til Hemmet 2 via
vejnet
11.000 tons/år sendes vi-
dere til Hemmet 2 via
rørføring)

8.000 tons/år

(heraf 5.000 tons fra
Hemmet 1)

111.000 tons/år

Modtaget biomasse via
rørføring

- 11.000 tons/år fra
Hemmet 1

15.000 tons/år fra
omkringliggende gårde

-

Ansøgte anlægs- og pro-
cesmæssige ændringer

Lovliggørelse af ændret
lagertank, sekundær pro-
cestank samt naturgaske-
del med indfyret effekt på
1.900 kW og opgrade-
ringsanlæg med kapacitet
på 2.000 m3 biogas/time

Indføderanlæg til fast bio-
masse

Brovægt

Mindre tekniske installati-
oner i form af forhøjet ke-
delskorsten, tragte på
modtagetanke, slam-
shut-ventiler på gassy-
stem.

Lovliggørelse af ændret
lagertank samt planlager
og blandetank til faste
biomasser

Mindre tekniske installati-
oner i form af slam-shut-
ventiler på gassystem.

-

Tabel 3.3: De ansøgte forhold på Hemmet 1 og Hemmet 2 set i forhold til de godkendte forhold.

Hemmet 1

Med de ansøgte forhold vil Hemmet 1 fremover modtage ca. 108.000 tons biomasse årligt, hvoraf 92.000 tons

af biomassen behandles på Hemmet 1, mens der til behandling af biomassen på Hemmet 2 føres ca. 11.000

tons industribiomasse via rørføring og 5.000 tons fast biomasse (græs e.l.) via vejnettet. Hele mængden af af-

gasset biomasse fra Hemmet 2 vil fortsat blive pumpet til Hemmet 1, således at al afgasset biomasse køres ud

fra Hemmet 1 svarende til ca. 115.500 tons afgasset biomasse pr. år. Den afgassede biomassemængde vil

være reduceret i forhold til den indgående biomasse, da en del af biomassen omsættes til biogas. Anlægget vil

stå for produktionen af ca. 3,7 mio. m3 bionaturgas (ca. 6,2 mio. m3 biogas). Opgraderingsanlægget på Hem-

met 1 vil fortsat modtage biogas fra både Hemmet 1, Hemmet 2 og Sdr. Vium og samlet opgradere ca. 10 mio.

m3 bionaturgas svarende til ca. 17 mio. m3 biogas (heraf 5,8 mio. m3 bionaturgas fra Hemmet 1 og 2).
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Anlægget vil fortsat modtage flydende biomasser med tankbiler, der aflæsser direkte til modtagetanke og tager

afgasset biomasse med retur. Der vil blive etableret aflæssetragte på modtagetanke, således, at risiko for emis-

sioner ved omlastning begrænses. Dybstrøelse og andre faste biomasser aflæsses fortsat på plansilo og tilføres

nyt indføderanlæg med frontlæsser, hvorfra det indfødes kontinuerligt til biogasanlægget. Der vil fremover ikke

blive anvendt mobilt neddelerudstyr på plansilo. Oplag af lugtende biomasse på plansilo overdækkes. Lastbiler

vejes på en brovægt før og efter aflæsning, og køretøjerne vaskes på planlagerområdet inden de forlader an-

lægget.

Naturgaskedelanlægget skal i miljøgodkendelsen godkendes til den aktuelle installerede effekt på 1.900 kW.

Den ansøgte udvidelse af Hemmet 1 vil svare til en udvidelse af biomassemængden på 57.000 tons pr. år. fra

de godkendte biomassemængder. I forhold til det aktuelle niveau vil anlægget behandle ca. 14.000 tons bio-

masse mere om året.

På nedenstående oversigtstegning Figur 3.1. er Hemmet 1 vist med eksisterende anlægsdele inklusiv anlægs-

dele, som er ændret uden godkendelse (markeret med lilla) samt med nye ønskede anlægsdele (markeret med

grøn). Projektområdet er markeret med rød afgrænsning.

Figur 3.1: Situationsplan for Hemmet 1 (Gundesbølvej 21) med angivelse af projektområde (markeret med rød) og det fremtidige
anlæg med eksisterende anlægsdele inklusiv anlægsdele, som er ændret uden godkendelse (markeret med lilla) samt med nye øn-
skede anlægsdele (markeret med grøn). Administrations- og mandskabsbygning opføres på særskilt landzonetilladelse (markeret
med blå). Forstørret layout ses i Bilag 1.

Hemmet 2

Med de ansøgte forhold vil Hemmet 2 fremover behandle op mod 34.000 tons biomasse pr. år. Størstedelen af

biomasserne vil fortsat modtages via rørføring fra Hemmet 1 (ca. 11.000 tons/år) samt tre omkringliggende

gårde (ca. 15.000 tons/år) til modtagetanken, og afgasset biomasse vil ligeledes tilbageføres til Hemmet 1 via



Nature Energy Hemmet A/S Miljørapport af udvidelse www.niras.dk

27

rørføring. Hemmet 2 vil dermed have meget begrænset omlastning og oplag af biomasse. Anlægget vil stå for

produktionen af ca. 2,1 mio. m3 bionaturgas (ca. 3,5 mio. m3 biogas) om året. Der vil ikke ske bygningsmæs-

sige ændringer eller tilføjelser på anlægget.

Anlægget vil modtage og omlaste glycerin fra ekstern leverandør samt få tilkørt fast biomasse i form af græs

e.l. i begrænsede mængder fra Hemmet 1 for at opnå tilstrækkelig tørstofprocent til en optimal biogasproces.

Den faste biomasse vil blive omlastet på planlageret med overdækning og tilføres til anlægget via blandetan-

ken. Der vil ikke foregå neddeling af den faste biomasse på anlægget.

Ansøgningen om miljøgodkendelse omfatter ombygningen af lagertank til sekundær procestank og lovliggørelse

af planlager og blandetank, der er etableret/ændret uden godkendelse.

Den ansøgte udvidelse af Hemmet 2 vil svare til en udvidelse af biomassemængden på 23.050 tons pr. år. fra

de tilladte biomassemængder. I forhold til det aktuelle niveau vil mængden af biomasse blive reduceret med

4.000 tons pr. år. Generelt reduceres aktiviteterne på Hemmet 2, hvorfor påvirkninger fra anlægget vil være

begrænsede.

På nedenstående oversigtstegning Figur 3.2 er det fremtidige biogasanlæg på Tinghøjvej Hemmet 2 vist med

eksisterende anlægsdele inklusiv anlægsdele, som er ændret uden godkendelse og som søges lovliggjort (mar-

keret med lilla).

Figur 3.2: Situationsplan for Hemmet 2 (Tinghøjvej 13) med angivelse af projektområde (markeret med rød afgrænsning) og det
fremtidige anlæg med eksisterende anlægsdele inklusiv anlægsdele, som er ændret uden godkendelse (markeret med lilla). Forstør-
ret layout ses i Bilag 2.
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3.1.4 Projektets formål
Nature Energy Hemmet har ansøgt om miljøgodkendelse for biogasanlægget ved Hemmet for at opnå en god-

kendelse af det samlede anlæg, den nuværende drift på anlæggene samt den fremtidige udvidelse. Da de to

biogasanlæg er driftsmæssigt rørforbundne, skal anlæggene godkendes og miljøvurderes som ét samlet anlæg,

da Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, at de ikke kan adskilles teknisk og forureningsmæssigt.

Uudnyttet kapacitet i biogasanlæggets opgraderingsanlæg og udrådningsproces ligger til grund for ønsket om

udvidelse af biomasseindtaget på anlæggene. For at opnå en yderligere optimeret udnyttelse af kapaciteterne

ændres den nuværende biomassesammensætning, således at indtaget af faste biomasser øges på Hemmet 1.

Hemmet 1

På Hemmet 1 ønskes at opnå en godkendelse af ændringerne beskrevet ovenfor (se Tabel 3.3), der er foretaget

uden godkendelse, samt en forøgelse af biomasseindtaget. Samtidig ønskes at ændre i sammensætningen af

biomasserne med det formål at optimere driften af anlægget med henblik på at kunne udnytte proceskapacitet i

procestankene sammenholdt med opgraderingskapaciteten.

Anlægget behandler i dag biomasse fra husdyrbrug (flydende gylle og dybstrøelse) og forskellige industribio-

masser (glycerin, moderlud, kartoffelpulp). Andelen af faste biomasser, herunder dybstrøelse og energiafgrøder

ønskes forøget, for at opnå en optimal udnyttelse af anlæggets udrådnings- og opgraderingskapacitet.

De faste biomasser er mere vanskeligt omsættelige i nedbrydningsprocessen, og kræver neddeling af materia-

let før det ledes til procestankene for at opnå et optimalt biogasudbytte. Der ønskes derfor etableret et an-

læg/system til dette formål, hvor dybstrøelsen aflæsses direkte i systemet hvor materialet neddeles.

For at overvåge til- og frakørsel af hhv. frisk og afgasset biomasse ønskes der desuden etableret en brovægt.

Hemmet 2

På Hemmet 2 ønskes ligeledes at opnå en godkendelse af de ændringer beskrevet ovenfor (se Tabel 3.3), der

er foretaget uden godkendelse. Derudover ønskes en forøgelse af biomasseindtaget set i forhold til de god-

kendte forhold. Dette svarer til en reduktion i forhold til de aktuelle forhold.

Anlægget behandler i dag husdyrgødning fra omkringliggende gårde, energiafgrøder samt industribiomasser.

De fremtidige biomasser vil stort svare til de aktuelle biomassetyper. Tilførsel af de flydende biomasser foregår

via rørføringer fra Hemmet 1 samt fra de omkringliggende gårde (udelukkende gylle). Det vil medføre en re-

duktion i antallet af transporter til anlægget. Fremover vil der kun være enkelte transporter med glycerin til an-

lægget fra ekstern leverandør samt faste biomasse i form af græs fra Hemmet 1.

Generelt reduceres anlægsaktiviteterne på Hemmet 2, hvorfor påvirkninger fra anlægget må forventes at blive

minimale. På sigt kan det være hensigtsmæssigt at samle produktionen på ét anlæg på Hemmet 1. Anlægget

på Hemmet 2 er dog vurderet til stadig at have en betragtelig levetid, og der foreligger en 30 års lejeaftale med

jordejer, hvorfor det ikke vil være hensigtsmæssigt, at nedlægge anlægget på nuværende tidspunkt.

3.2 Projekt, biomassegrundlag og -afsætning
Biogasanlæggets biomassegrundlag vil hovedsageligt være baseret på nuværende leverandører området, grun-

det den store koncentration af husdyrbrug. Leverandørerne vil også vil aftage den afgassede biomasse til ud-

bringning på egne udbringningsarealer. Der vil være et overskud af afgasset biomasse, som skal afsættes til

andre landbrugsbedrifter, gartnerier og lignende i området. Størstedelen af den afgassede biomasse vil blive

afsat til nuværende aftagere. Udover husdyrgødning, vil anlægget også behandle plantebaserede biomasser

samt organisk restaffald fra industri.

Det samlede anlæg forventes at afgasse yderligere op til 80.050 tons biomasse om året i forhold til det god-

kendte niveau, således at der samlet behandles op til 126.000 t/år. Gasproduktionen efter udvidelsen forventes
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at udgøre ca. 10 mio. m3 biogas svarende til 5,8 mio. m3 bionaturgas (renset for CO2 m.m.) om året. Produkti-

onen vil dog afhænge af den nøjagtige sammensætning af den biomasse, der tilføres anlægget.

Ud over en miljøvenlig energiproduktion gennem nyttiggørelse af affalds- og restprodukter er der en række øv-

rige fordele af betydning for virksomhedens produktion. Afgasset biomasse skal udbringes på landbrugsarealer.

Ved afgasning af biomasse, inden det udbringes som gødning, opnås en forbedret næringsstofudnyttelse i af-

grøderne og dermed en reduceret udvaskning af næringssalte til vandrecipienter samtidig med, at udledning af

metan og lattergas fra husdyrgødning til atmosfæren reduceres. Herudover forventes den hygiejniserede og

homogeniserede gødning at have en positiv effekt for afgrødeproduktionen. Endvidere sikres, at vigtige næ-

ringsstoffer i affaldet som svovl og fosfor sendes tilbage til landbrugsjorden.

Det er en funktionel nødvendighed, at biogasanlægget har adgang til udbringningsarealer, hvilket allerede er

tilfældet ved den nuværende drift. Konkretisering vedrørende udbringningsarealer (biomassemodtagere) vil dog

først foreligge på tidspunktet for anlæggets udvidelse og arealerne vil løbende ændre sig som konsekvens af

nye aftaler om biomasser.

Godkendelse af udbringningsarealer til husdyrgødning fra større husdyrbrug har tidligere været omfattet af

godkendelsespligt i Husdyrgodkendelsesloven3, men jf. ny lovgivning (§ 10, stk. 10 i LOV nr. 2044) skal ud-

bringningsarealer ikke længere inddrages i miljøgodkendelser til husdyrbrug efter 2. marts 2017. Udbringning

af husdyrgødning på alle arealer skal herefter ikke godkendes på særlige vilkår, men skal følge de generelle na-

tionale regler. Med virkning fra 1. august 2017 reguleres udbringning af husdyrgødning og anden organisk gød-

ning, herunder også afgasset biomasse i husdyrgødningsbekendtgørelsen via umiddelbart bindende regler for

udbringningen.

Miljørapporten kan derfor ikke forholde sig specifikt til de anvendte arealer, men alene til de miljømæssige kon-

sekvenser af bortskaffelse via udbringning generelt - og i forhold til de specifikke miljømæssige regler herfor.

I forarbejderne til den ændrede husdyrbrugslov, jf. afsnit 6.1. i de almindelige bemærkninger til LFS 114/2017,

er det desuden forudsat, at VVM-behandlingen af biogasanlæg fremover bliver enklere pga. den nye generelle

arealregulering: ”Ved VVM-godkendelse af nye biogasanlæg vil der også være en administrativ besparelse for

kommunerne, idet anvendelsen af afgasset biomasse på arealerne fremover også vil blive reguleret ved gene-

relle regler og derfor ikke skal indgå i den kommunale sagsbehandling”. Der skal således i forbindelse med god-

kendelse og tilladelse af biogasanlæg ikke tages stilling til næringsstofpåvirkning fra kvælstof og fosfor af ud-

bringningsarealerne, såfremt det kan lægges til grund i sagsbehandlingen, at arealerne drives i overensstem-

melse med de generelle regler for udbringning af husdyrgødning.

Udbringningen af afgasset biomasse fra biogasanlægget, som er husdyrgødningsbaseret, vil følge de til enhver

tid gældende generelle nationale regler. På nuværende tidspunkt er det reglerne for anvendelse til jordbrugs-

formål5, herunder reglerne for erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.6 og reglerne for jord-

brugets anvendelse af gødning og plantedække7. Se også afsnit 4.4.3.

De generelle regler skal følges af alle, uanset om arealet anvendes til gødning med afgasset biomasse, husdyr-

gødning eller andre organiske produkter. Overholdelse af de generelle regler vil derfor sikre, at udbringningen

af afgasset biomasse ikke kan have en væsentlig virkning på miljøet, som er det, der skal vurderes i en miljø-

vurdering.

3 Lovbekendtgørelse nr. 442 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug af 13/05/2016
4 Lov nr. 204 om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anven-
delse af gødning og om plantedække og forskellige andre love af 28/02/2017.
5 Bekendtgørelse nr. 1001 om anvendelse af affald til jordbrugsformål af 27/06/2018
6 Bekendtgørelse nr. 1076 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. af 28/08/2018
7 Bekendtgørelse nr. 1020 af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække af 06/07/2018
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Alle de anvendte udbringningsarealer er således allerede underlagte disse regler, hvorfor beskyttelsesniveauet

således er uændret og det vil derfor fortsat være overholdt ved det ansøgte projekt. Kontrollen for overholdelse

af disse regler ligger ved kontrolinstanserne, som udfører tilsyn med de enkelte jordbrugere.

Miljøpåvirkninger forbundet med udbringning af afgasset biomasse undersøges derfor ikke nærmere i nærvæ-

rende redegørelse.

3.3 Planforhold
Området ved Hemmet 1 (Gundesbølvej 21) har hidtil været omfattet af to eksisterende lokalplaner, lokalplan

nr. 280a For et område til vindmøller ved Lønborg Hede samt lokalplan nr. 396a. Område til udvidelse af vind-

mølleparken Lønborg Hede - Lønborg Hede II. Området er omfattet af kommuneplanramme 00ta084, der ud-

lægger området til teknisk anlæg i form af vindmølleanlæg. Hemmet 2 (Tinghøjvej 13) har hidtil været belig-

gende i landzone og har ikke været omfattet af en kommuneplanramme eller lokalplan.

Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, at de to anlæg ikke kan adskilles teknisk eller forureningsmæssigt

og ønsker at sikre de fremtidige rammer for det samlede biogasanlæg gennem en ny samlet lokalplan. Idet

kommuneplanen ikke har området udpeget til biogasanlæg, skal der også udarbejdes et kommuneplantillæg for

området, der lokalplanlægges for.

3.3.1 Kommuneplanramme
Området ved Hemmet 1 er beliggende i forbindelse med en vindmøllepark, og beliggende inden for rammeom-

råde 00ta084 – Åbent land, der udlægger arealet til Teknisk anlæg i form af vindmølleanlæg. Områdets brug er

derved ikke i overensstemmelse med den eksisterende ramme, hvorfor der udarbejdes et kommuneplantillæg.

Området ved Hemmet 2 omfatter et tidligere gårdanlæg beliggende i forbindelse med et landbrug, der i fremti-

den vil blive driftet sammen med Hemmet 1 via rørføringer. Området er i dag ikke omfattet af rammebestem-

melser, hvorfor der udarbejdes et kommuneplantillæg.

Kommuneplantillægget udarbejdes for at sikre, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalpla-

nen og kommuneplanen.

3.3.2 Lokalplan
Den samlede lokalplan skal sikre de fremtidige rammer for de to rørforbundne biogasanlæg som ét samlet an-

læg. Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af den samlede lokalplan ophæves de eksiste-

rende lokalplaner inden for området ved Hemmet 1.

Lokalplanområdet i den samlede lokalplan er inddelt i 2 delområder, delområde A for Hemmet 1 på Gundesbøl-

vej 21 på matr. nr. 3c samt dele af matr. nr. 42 og 19d, Hemmet præstegård, Hemmet og delområde B for

Hemmet 2 på Tinghøjvej 13 på en del af matr. nr. 72a, Viumgård Hgd., Sdr. Vium. Lokalplanområdet er belig-

gende i landzone og udgør i alt 25.130 m² fordelt på 17.960 m² på adressen ved Hemmet 1 og 8.887 m² på

adressen ved Hemmet 2. Lokalplanen udlægger området til tekniske anlæg i form af biogasanlæg med tilhø-

rende bygninger, tanke og andre tekniske anlæg med relation til biogasproduktion. Med lokalplanen og kommu-

neplantillægget udlægges områderne til tekniske anlæg i form af biogasanlæg (miljøklasse 6) med tilhørende

bygninger, tanke og andre tekniske anlæg med relation til biogasproduktion.

Biogasanlægget på de to separate adresser indeholder i dag en række tanke, anlæg og bygninger. Lokalplanen

giver mulighed for en fremtidig udvidelse af anlæggenes bygningsmasse. For hvert af de to delområder er der

angivet en maksimal bebyggelsesprocent på 40%. Den eksisterende bebyggelsesprocent er på ca. 20 % i del-

området til Hemmet 1 og ca. 30 % i delområdet til Hemmet 2. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der mu-

liggør byggeri svarende til de eksisterende bygninger og anlæg, således at den maksimale bygningshøjde i

begge delområder er 15 meter. Lokalplanen sikrer desuden, at nyt byggeri opføres med farver og materialer,

der naturligt kan indpasses i området og kan fremstå som en helhed. Facader på bygninger og tanke skal opfø-

res i ensartede mørke nuancer. Tanke og planlagre i beton må dertil fremstå med betonens naturlige farve.
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Lokalplanområdet er beliggende i et landbrugsområde med dyrkede marker og spredt beplantning i form af læ-

hegn. I området er der flere landbrugsejendomme og enkelte boliger.

3.4 Projekttilpasning i forbindelse med miljøvurdering
I forbindelse med miljøvurderingsprocessen er der foretaget en række projekttilpasninger for at afbøde nega-

tive miljøpåvirkninger således, at anlæggets ansøgte udvidelse tilpasses områdets beskyttelsesinteresser, og

således at projektet efter tilpasningen kun medfører en ubetydelig eller mindre negativ påvirkning.

Miljøgodkendelsen fastholder kravet til luftgrænseværdier, således at det udvidede anlæg skal overholde de al-

lerede gældende krav. Dette medfører, at anlægget indrettes efter dette og dimensionering af afkast/skorstene

foretages ud fra de allerede gældende B-værdier for luftemissioner. Der er derfor i processen foretaget projekt-

tilpasninger således, at kedelafkast dimensioneres således, at krav til luftgrænseværdier (B-værdier) overhol-

des.

Der er desuden foretaget en vurdering af projektets påvirkning i forhold til støj fra den samlede virksomhed

med udvidelser. I vurderingen indgår støj fra transporter som en væsentlig bidragsyder til virksomhedens støj-

påvirkning af omgivelserne. Det er vurderet, at omfanget af støj og transporter til og fra virksomheden fra det

samlede anlæg kan overholdes ved det planlagte projekt.

Lokalplanens bestemmelser samt miljøgodkendelsens vilkår sikrer, at de allerede fastlagte grænser og beskyt-

telsesniveauer overholdes ved det ansøgte projekts realisering.
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4 Lov- og plangrundlag
I dette kapitel redegøres for lovgrundlaget for nærværende miljørapport og sammenhængen med øvrige planer

og programmer. Desuden fremhæves eksempler på sektorlove, som finder anvendelse i forbindelse med plan-

lægning og drift af biogasanlæg svarende til projektet for Nature Energy Hemmet. Formålet er dels at frem-

hæve lovkrav i forhold til denne miljørapport samt at skitsere projektets sammenhæng og indpasning i forhold

til øvrig planlægning og lovgivning.

4.1 Metode
Der er taget udgangspunkt i lovgivningens krav til indholdet i miljøvurderinger, ved udarbejdelse af denne mil-

jørapport.

Plangrundlaget beskrives startende med de overordnede politiske strategier og visioner efterfulgt af henholdsvis

statslige interesser, De Regionale Vækst- og Udviklingsstrategier og kommune- og lokalplanlægning. Endelig er

der en angivelse af de væsentligste sektorlove, som finder anvendelse i forbindelse med realisering af biogas-

anlæggets udvidelse. Gennemgangen beskriver, hvordan projektets aktiviteter fortsat reguleres efter, at plan-

processen er fuldført.

Opbygningen afspejler dermed plansystemets hierarki i relation til de overordnede strategier og politikker, som

har indflydelse på arbejdet forbundet med planlægning af et biogasanlæg. Plansystemet og dets relationer, som

de er beskrevet i dette kapitel, er illustreret ved Figur 4.1.

Figur 4.1: Plan- og lovkonteksten, som den fremlægges i dette kapitel

Politiske dokumenter og plandokumenter er hentet fra ministerier, Region Midtjylland og Ringkøbing-Skjern

Kommunes hjemmeside:
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 https://im.dk/ (Indenrigs- og Boligministeriet )

 www.rm.dk (Region Midtjylland)

 www.rksk.dk (Ringkøbing-Skjern Kommune)

Indenrigs- og boligministeriet hjemmeside rummer bl.a. information om de statslige interesser i arealanvendel-

sen.

4.2 Miljøvurdering
Anlæg på miljøvurderingslovens8 bilag 1 er obligatorisk miljøvurderingspligtige og antages dermed at kunne

påvirke miljøet væsentligt. Derfor vil denne type projekter kræve en fuld miljøvurderingsprocedure. Desuden

skal myndigheden gennemføre en miljøvurdering af en plan eller et program, hvor disse fastlægger rammerne

for fremtidige anlægsarbejder til de projekter, der er omfattet af bilag 1.

Plangrundlag og projekt er dermed omfattet af og ansøgt i henhold til miljøvurderingslovens bilag 1 punkt 10:

”Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag I til

direktiv 2008/98/EF afsnit D9) med en kapacitet på over 100 tons/dag”.

Projektet, som Nature Energy Hemmet ønsker at gennemføre, er således obligatorisk miljøvurderingspligtigt.

Projektet omfatter udvidelse af biogasanlægget Nature Energy Hemmet i Ringkøbing-Skjern Kommune, som

omfatter to separate anlæg placeret på de to adresser Gundesbølvej 21 (Hemmet 1) og Tinghøjvej 13 (Hemmet

2) nær Hemmet. Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, at de to anlæg ikke kan adskilles teknisk eller for-

ureningsmæssigt og ønsker at sikre de fremtidige rammer for det samlede biogasanlæg gennem en ny samlet

lokalplan. Anvendelsen til biogasanlæg er ikke i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplanramme,

der omfatter Hemmet 1. Hemmet 2 er ikke omfattet af en eksisterende kommuneplanramme. Derfor skal der

udarbejdes et kommuneplantillæg for området, der lokalplanlægges for.

Da der søges om et biogasanlæg omfattet af bilag 1 i miljøvurderingsloven, har Ringkøbing-Skjern Kommune

truffet afgørelse om, at der skal udføres en miljøvurdering af både plangrundlag og det ansøgte projekt. Der

skal derfor udarbejdes en miljørapport for plangrundlaget og en miljøkonsekvensrapport for det konkrete pro-

jekt. Miljørapporten og miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes, så de opfylder kravene i henholdsvis bilag 4

(oplysningskrav for §12) og bilag 7 (oplysningskrav for §20) i miljøvurderingsloven.

Ansøger skal jf. miljøvurderingsloven udarbejde en miljøkonsekvensrapport for det ansøgte projekt og Ringkø-

bing-Skjern Kommune skal sikre, at der udarbejdes en miljørapport med miljøvurdering af plangrundlaget.

De to typer miljøvurderinger kan skrives sammen i én rapport, der dækker kravene til miljøvurdering af både

plangrundlaget og det konkrete projekt. Idet der her er tale om en projektlokalplan vil der være et stort sam-

menfald mellem vurderingerne af plangrundlaget og vurderingerne af projektet. Ringkøbing-Skjern Kommune

har på den baggrund sammen med ansøger besluttet, at gennemføre en samlet miljøvurdering af planforsla-

gene og det af konkrete projekt. Beslutningen understøttes af Planklagenævnets afgørelse af 21.oktober 2020,

sagsnummer 19/04619 og 19/04620, hvor klagenævnet skriver følgende (citat): ”…Planklagenævnet finder

ikke, at miljøvurderingsloven indeholder et krav om, at miljøvurderingen af planen nødvendigvis skal fremgå af

et selvstændigt dokument, eller at denne skal udarbejdes særskilt. Miljøvurderingsloven indeholder således ikke

et forbud mod, at der udarbejdes en samlet miljørapport/miljøkonsekvensrapport, som indeholder både en mil-

jøvurdering af planen og af selve projektet. Det er heller ikke afgørende, hvordan rapporten benævnes, hvis det

i øvrigt fremgår af rapporten, at den (også) udgør en miljørapport efter miljøvurderingslovens afsnit II. Det af-

8 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af
25/06/2020)
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gørende er derimod, at de processuelle og indholdsmæssige krav til miljøvurdering af planer er overholdt. Plan-

klagenævnet bemærker ligeledes, at miljøvurderingsloven heller ikke indeholder et forbud mod, at en myndig-

hed lader andre parter, herunder for eksempel ansøger eller et konsulentfirma, udarbejde miljøvurderingen af

planen. Kommunen skal dog træffe selve afgørelsen om vedtagelse (af planerne og) miljørapporten, og kom-

munen har ansvaret for, at miljøvurderingen overholder kravene i miljøvurderingsloven…”.

Miljørapporten for vurdering af lokalplan og kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapporten for

vurdering af projektet er derfor udarbejdet som ét samlet dokument, som er nærværende miljørap-

port.

Miljørapporten skal påvise, beskrive og vurdere om planer og projekter kan få en væsentlig indvirkning på mil-

jøet. I vurderingen undersøges anlæggets direkte og indirekte virkninger på befolkningen og menneskers sund-

hed, den biologiske mangfoldighed, jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, materielle goder, kulturarv og

landskab, samt samspillet mellem disse faktorer. Miljørapporten skal desuden omfatte de oplysninger, som an-

gives i lovens bilag 4 og bilag 7 herunder også planlagte foranstaltninger for at undgå, forebygge, begrænse og

om muligt neutralisere identificerede væsentlige skadelige virkninger på miljøet.

Miljørapporten for plangrundlaget skal jævnfør miljøvurderingslovens § 12 stk. 4 også indeholde en beskrivelse

af de påtænkte foranstaltninger vedr. overvågning af de væsentlige påvirkninger af miljøet. Se også afsnit 2.12

og kapitel 13 ”Overvågning” behandler dette emne i forhold til planforhold, miljøforhold, trafik og naturforhold.

Den kompetente myndighed for miljøvurdering af både plangrundlaget og det ansøgte udvidelsesprojekt af bio-

gasanlægget er Ringkøbing-Skjern Kommune.

Jævnfør miljøvurderingslovens § 23 stk. 1 skal den kompetente myndighed (Ringkøbing-Skjern Kommune) før

udarbejdelse af miljørapporten foretage en afgrænsning af rapportens indhold. For miljøvurderingspligtige an-

læg, indgår eventuelle input fra høringsfasen i den obligatoriske afgrænsning af miljørapportens behandlede

emner.

For plangrundlaget skal der desuden ved vedtagelse af dette, udarbejdes en sammenfattende redegørelse for,

hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljørapporten og udtalelser fra offentligheden er taget i

betragtning, hvorfor det godkendte er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, og endelig hvordan myn-

digheden vil overvåge væsentligste indvirkninger på miljøet af planen.

Plangrundlaget, som er vurderet i denne miljørapport, udgøres af forslag til kommuneplantillæg nr. 419 og lo-

kalplan nr. 13.

I henhold til miljøvurderingslovens § 37 stk. 1 skal kommunen, når der er truffet en afgørelse om tilladelse til

et projekt, straks sikre, at en række nærmere angivne oplysninger om projektet er tilgængelige for offentlighe-

den. Det gælder blandt andet oplysninger om følgende:

1. Indholdet af afgørelsen og de betingelser, der eventuelt er knyttet hertil.

2. De vigtigste begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for afgørelsen, herunder oplysninger om

proceduren for offentlig deltagelse.

3. Resumeet af resultaterne af de høringer, der er foretaget.

4. De oplysninger, der er indsamlet i henhold til loven.

5. Hvordan resultaterne og oplysningerne er indarbejdet eller på anden måde taget i betragtning.
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4.3 Forhold til anden planlægning

4.3.1 Politiske målsætninger og strategier
I Danmark indgår biogasanlæg som et konkret virkemiddel i forhold til at nå såvel energi- som miljøpolitiske

mål.

Energiaftalen af 29. juni 2018 indeholder strategi for en fortsat udbygning og effektivisering af biogasteknolo-

gien i Danmark (Energi- Forsynings- og Klimaministeriet, 2018). Af Regeringens klima- og luftudspil fra 2018 –

Sammen om en grønnere fremtid, er biogas et virkemiddel i flere initiativer, blandt andet til at mindske driv-

husgasudledningen fra landbrugsområdet og som led i en grøn omstilling af boliger og erhverv, samt omstilling

til en renere transportsektor (Regeringen, 2018).

4.3.2 Nationale interesser i kommuneplanlægningen
Staten fremsætter de overordnede politiske visioner og målsætninger for landsplanlægningen, som udgøres af

De Regionale Vækst- og Udviklingsstrategier samt de nationale interesser i kommuneplanlægningen. Herudover

er der en række overordnede restriktioner for arealanvendelsen i medfør af planloven.

Det er en national interesse (Erhvervsstyrelsen, 2018), at der opretholdes en tilstrækkelig kapacitet til behand-

ling og deponering af affald. Det er desuden en national interesse at gøre Danmark uafhængig af fossile brænd-

stoffer såsom olie og kul, og det kan biogasanlæg bidrage til.

4.3.3 Planlægning i Region Midtjylland
Ifølge den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland ”Udviklingsstrategi 2019-2030” indgår det, at regio-

nen bl.a. skal arbejde med det overordnede spor ”At tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at sikre en

bæredygtig udvikling”, hvilket følger den nationale målsætning for reduktion af CO2-udledningen (Region

Midtjylland, 2019).

Områderne, hvor biogasanlæggene er etableret, er ikke udlagt til råstofindvinding, og det er derfor ikke rele-

vant at vurdere nærmere på forholdet til regionens planer for udlagte råstofområder i regionens gældende rå-

stofplan. Det nærmeste råstofområde er udlagt ca. 700 m fra Hemmet 2.

4.3.4 Kommune- og lokalplanlægning
En del af projektområdet (Hemmet 1) har hidtil været omfattet af to eksisterende lokalplaner, lokalplan nr.

280a For et område til vindmøller ved Lønborg Hede samt lokalplan nr. 396a. Område til udvidelse af vindmøl-

leparken Lønborg Hede - Lønborg Hede II samt omfattet af kommuneplanramme 00ta084, der udlægger områ-

det til teknisk anlæg i form af vindmølleanlæg. Hemmet 2 har hidtil været beliggende i landzone uden kommu-

neplanramme eller lokalplan.

Ved vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 419 og kommuneplantillæg nr. 13 udlægges området til teknisk anlæg

i form af biogasanlæg.

Særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for nyt område til teknisk formål

Hemmet 2 er i dag ikke omfattet af en kommuneplanramme. Områdets faktiske brug er biogasanlæg og er jf.

nedenstående udpeget som biogasanlæg med en konsekvenszone på 300 m i kommuneplanen.

Biogasanlæg er placeret i det åbne land, i forbindelse med et landbrug. Biogasanlæg er afhængige af nærhed til

landbrug, og brug eller omdannelse af et anlæg, hvor der i forvejen er installationer og kapacitet til behandling

af biomasse og biogas, er både ressourcebesparende samfundsmæssigt og et mindre indgreb i området visuelt

og funktionelt. Det vurderes derved, at der ved udlæg af en ramme til tekniske anlæg for det eksisterende bio-

gasanlæg er en planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for den ændrede anvendelse og for inddragel-

sen af ’barmarksarealet’ til teknisk formål.
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Projektet er i henhold til Kommuneplan 2021-2033 omfattet af følgende relevante udpegninger i hovedstruktu-

ren:

Hemmet 1

 Fælles biogasanlæg med støjkonsekvenszone

 Støjbelastet areal (vindmøller)

 Særligt værdifulde landbrugsområde

Hemmet 2

 Fælles biogasanlæg med støjkonsekvenszone

 Bevaringsværdigt kulturmiljø

 Kulturhistoriske bevaringsværdier

 Lavbundsareal

 Risiko for oversvømmelse

 Støjbelastet areal (vindmøller)

Retningslinjer for udpegningerne indenfor projektområdet

Figur 4.2, Figur 4.3, Figur 4.4 og Figur 4.5 viser kort over biogasanlæggene samt udpegninger indenfor projekt-

området. Retningslinjer for udpegningerne beskrives nedenfor.

Figur 4.2: Kort over udpegningerne særligt værdifulde landbrugsområder*, lavbundsarealer og støjbelastede arealer indenfor pro-
jektområdet
* På figuren er vist forslag til særligt værdifulde landbrugsområder, da den vedtagne udgave endnu ikke er tilgængelig, men fremgår af kommuneplanen.
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Figur 4.3: Kort over udpegningerne kulturhistoriske bevaringsværdier og bevaringsværdigt kulturmiljø indenfor projektområdet

Figur 4.4: Kort over udpegningen fælles biogasanlæg indenfor projektområdet (www.rksk.dk)
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Figur 4.5: Kort over udpegningen risiko for oversvømmelse indenfor projektområdet (www.rksk.dk)

Fælles biogasanlæg

Retningslinje 1) Beliggende primært i forhold til husdyrgrundlaget: Anlægget skal primært være beliggende i

forhold til det husdyrgrundlag, der er en forudsætning for anlægget.

Retningslinje 2) Ved planlægning for biogasanlæg skal der gennem dimensioner, materialer, farver med videre,

tages hensyn til natur- og landskabsværdier.

I Kommuneplan 2021-2033 er de to biogasanlæg udpegede som fælles biogasanlæg med en tilhørende konse-

kvenszone på 300 meter. Der ændres ikke på biogasanlæggenes beliggenhed eller funktion som biogasanlæg

ved planlægning.

Lokalplanen indeholder bebyggelsesregulerende bestemmelser, der gennem farver, placering og udformning

skal sikre anlæggenes indpasning i omgivelserne. Dertil indeholder lokalplanen bestemmelser om afskærmende

beplantning. Dertil er anlæggene placeret i nærhed til husdyrgrundlaget. Det vurderes derfor at være i overens-

stemmelse med kommuneplanens retningslinjer om fælles biogasanlæg.

Støjbelastet areal

Retningslinje 5) Omkring biogasanlæg udlægges en 300 m konsekvenszone, som vist på kortet på Figur 4.2,

hvor der ikke må etableres følsom anvendelse. Konsekvenszonerne gælder ikke i forhold til eksisterende na-

boer. I forbindelse med detailplanlægningen af de enkelte biogasanlæg kan konsekvenszonen reduceres, hvis

der etableres nødvendige foranstaltninger til reduktion af lugt og støj.

Planer og projekt omhandler sikring af fremtidig drift af de eksisterende biogasanlæg og vil ikke påvirke konse-

kvenszonen, da biogasanlæggenes beliggenhed eller funktion som biogasanlæg ikke ændres.
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Biogasanlæggene er dertil omfattet af støjkonsekvenszone omkring vindmøller. Der planlægges dog ikke for

støjfølsomme aktiviteter i lokalplanområdet, hvorfor planlægningen af biogasanlæg ikke er i konflikt med

denne.

Særligt værdifuldt landbrugsområde

Retningslinje 1) Inden for særligt værdifulde jordbrugsområder skal der vises særlig tilbageholdenhed med at

inddrage arealerne til ikke-jordbrugsmæssige formål, og generne for jordbrugserhvervene skal begrænses mest

muligt.

Projekt og plangrundlag omfatter eksisterende biogasanlæg. Biogasanlæg er afhængig af nærhed til landbru-

gene, hvorfor en placering af denne type anlæg inden for de særligt værdifulde landbrugsområder vurderes at

være i overensstemmelse med den overordnede brug af områderne.

Kulturhistoriske bevaringsværdier

Retningslinje 2) Ved planlægning i områder angivet på kortet på Figur 4.2 skal de kulturhistoriske interesser,

herunder værdifulde kulturmiljøer og kulturarvsarealer og bevaringsværdige bygninger, tillægges særlig op-

mærksomhed. Der skal foretages en vurdering af, hvordan planlægningen for området skal tilrettelægges, så

der ikke sker en forringelse af oplevelsen, kvaliteten og forståelsen af kulturmiljøerne og kulturarvsarealerne,

og der skal vises særlige hensyn over for bevaringsværdige sammenhænge og bygninger.

Hemmet 2 er omfattet af en udpegning som bevaringsværdigt kulturmiljø. Den nordlige del af området, hvor

adgangsvejen er, er desuden udpeget som område med kulturhistoriske bevaringsværdier i forbindelse med

”Husmandssteder på Tinghede og Østerhede - Sidste storstilede opdyrkning af hede med anlæggelse af stats-

husmandsbrug, i 1950’erne”.

Projekt og plangrundlag omfatter eksisterende biogasanlæg og vil ikke påvirke bebyggelsen fra det oprindelige

husmandsbrug. Planlægningen giver mulighed for byggeri af samme art som det eksisterende (biogasanlæg) og

ændrer derved ikke ved bebyggelsens arkitektoniske art og udtryk, hvorfor det vurderes ikke at være i strid

med kommuneplanens retningslinjer for bevaringsværdigt kulturmiljø og område med kulturhistoriske beva-

ringsværdier. Da det ansøgte ikke medfører en påvirkning af de kulturhistoriske værdier, og da miljørapportens

afgrænsningsnotat fra Ringkøbing-Skjern Kommune ikke omfatter kulturhistoriske værdier, behandles dette

emne ikke yderligere i miljørapporten.

Lavbundsareal

Retningslinje 2) De udpegede lavbundsarealer, som er potentielt egnede til vådområder, friholdes fra bebyg-

gelse, der vil kunne vanskeliggøre eller forhindre etablering af vådområder. Der kan ikke meddeles landzonetil-

ladelse til byggeri og anlæg med videre, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes i

disse lavbundsarealer. Byggeri og anlæg, der er nødvendigt for jordbrugets drift, er ikke omfattet.

Et mindre område af Hemmet 2 ligger inden for et område, der er udpeget som lavbundsareal. Projekt og plan-

grundlag omhandler sikring af fremtidig drift af de eksisterende biogasanlæg med eksisterende bebyggelse og

anlæg og det vurderes derfor ikke at være i strid med udpegningen i kommuneplanen.

Risiko for oversvømmelse

Retningslinje 2) Ved planlægning for anlægsprojekter i områder med risiko for oversvømmelse, skal der så vidt

muligt indtænkes klimatilpasning med henblik på at forebygge skader på byer og erhverv.

Hemmet 2 ligger inden for et område med risiko for oversvømmelse, da der i området er højtstående grund-

vand.

Projekt og plangrundlag omhandler sikring af fremtidig drift af eksisterende biogasanlæg og med eksisterende

bygninger og anlæg. Da området er udbygget, vurderes det ikke relevant at indarbejde bestemmelser om kli-

masikring gennem terrænregulering. Dertil omhandler hovedparten af den aktivitet, der foregår på Hemmet 2,
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behandling af biomasse i lukkede tankanlæg, der ikke er sårbare mod midlertidig oversvømmelse. Overflade-

vand nedsives lokalt og diffust på Hemmet 2 i dag, og der forventes derfor ikke at være udfordringer med

denne løsning i forhold til det ansøgte projekt, da befæstede arealer ikke øges. Ved en evt. fremtidig udvidelse

af befæstelsesarealet på Hemmet 2, som plangrundlaget giver mulighed for, vil der som minimum gennemføres

en screening af projektændringen og dermed en vurdering af nedsivningsforholdene.

4.3.5 Ringkøbing-Skjern Kommunes sektorplaner
En række sektorplaner for Ringkøbing-Skjern Kommune omfatter projekter og/eller restriktioner for arealan-

vendelsen i kommunen.

Der er ingen arealudlæg eller restriktioner for projektområdet i forhold til Ringkøbing-Skjern Kommunes af-

faldsplan, klimaplan, klimatilpasningsplan, spildevandsplan, vandhandleplan, vandforsyningsplan eller varme-

plan.

4.3.6 Vandområdeplaner
Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. Indholdet i planerne er udmøntet

i Lov om vandplanlægning9 samt bekendtgørelser om miljømål10 og indsatsprogrammer11 og en række andre

bekendtgørelser. Projektområdet er omfattet af retningslinjerne i Vandområdeplan 2015-2021 (Miljø- og

Fødevareministeriet, 2016) for Vandområdedistrikt 1 – Jylland og Fyn. Retningslinjerne omfatter i denne hen-

seende beskyttelse af drikkevandsressourcerne samt målsætninger for kvaliteten af vandløb, søer og kyst-

vande.

Kommuneplanlægningen skal ske under hensyn til de initiativer, der forventes gennemført på baggrund af

vandområdeplanerne.

Der vil ikke ske øget påvirkning på grundvand ved udvidelsen af anlægget. Der er på begge anlæg sikkerheds-

foranstaltninger i forhold til at undgå udslip/påvirkning af vandmiljøet. Der er desuden ingen udledninger af

vand fra biogasanlæggene, som tilledes vandområder. Derfor behandles disse emner ikke yderligere i miljørap-

porten.

Overfladevand fra tagarealer vil blive håndteret som hidtil ved nedsivning via nedsivningsanlæg på Hemmet 1

og afstrømning på terræn på Hemmet 2. Ved en evt. fremtidig udvidelse af befæstelsesarealet, vil der som mi-

nimum gennemføres en screening af projektændringen og dermed en vurdering af nedsivningsforholdene.

4.3.7 Natura 2000-planer
EU’s Natura 2000-direktiver (fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet) forpligter Danmark til at gøre den

nødvendige indsats for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for en række naturtyper og arter. Med

henblik på at fastsætte de langsigtede mål og prioritere den nødvendige indsats, udarbejder Naturstyrelsen ef-

ter bestemmelserne i miljømålsloven12 og skovloven13 en Natura 2000-plan, der dækker hvert af de 252 udpe-

gede beskyttelsesområder. Planens målsætninger og retningslinjer er bindende og skal benyttes ved myndig-

hedsudøvelse, ifølge habitatbekendtgørelsen14.

9 Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning (LBK nr. 126 af 26/01/2017)
10 Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster (BEK nr. 448 af 11/04/2019)
11 Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (BEK nr. 449 af 11/04/2019)
12 Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) (LBK nr. 119 af
26/01/2017)
13 Bekendtgørelse af lov om skove (LBK nr. 315 af 28/03/2019)
14 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
(BEK nr. 1595 af 06/12/2018)
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Projektområdet er beliggende ca. 1,5 km fra nærmeste Natura 2000-område, Løndborg Hede, der er habitat-

område nr. 196. Der vurderes nærmere på dette i Kapitel 9 Natur, plante- og dyreliv i forhold til naturpåvirk-

ning.

4.4 Sektorlove

4.4.1 Miljøbeskyttelsesloven
Etablering af biogasanlæg er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen15 i medfør af Miljøbeskyttelseslovens16

kapitel 5. Det eksisterende biogasanlæg Hemmet 1 har en miljøgodkendelse efter kapitel 5.

Idet Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, at de to anlæg ikke kan adskilles teknisk eller forureningsmæs-

sigt, og da den ansøgte udvidelse af kapaciteten for det samlede anlæg fra et godkendt niveau er på i alt

80.050 tons/år, skal der ansøges om en fælles miljøgodkendelse i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens,

bilag 1, listepunkt 5.3.b.i:

5.3 b) Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten 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 kapacitetstærsklen for

denne aktivitet 100 ton pr. dag.

Virksomheden er omfattet af IE-direktivet, og anlægget omfattes dermed af EU’s BAT-konklusioner for affalds-

behandlingsanlæg. BAT-konklusionen indeholder de miljøkrav, der bliver gældende for virksomheden, og som

skal anvendes ved miljøgodkendelse af anlægget, herunder fastsættelse af emissionsniveauer og overvågning

heraf.

BAT-konklusionerne sætter en række bindende krav til, hvad der anses for niveauet for bedst tilgængelig teknik

(BAT, Best Available Techniques) for denne branche af virksomheder. Det bliver derfor et krav, at virksomhe-

den skal indrettes og drives således at forureningen begrænses svarende til niveauet for de vedtagne bedste

tilgængelige teknikker i BAT-konklusionen.

Hvis anlægget har aktiviteter, der ikke er omfattet af BAT-konklusionen, skal godkendelsen suppleres med de

nødvendige krav, til regulering af aktiviteten, således at den har ingen eller lille indvirkning på det pågældende

miljøforhold, som eksempelvis luft eller støj.

Til regulering af emissioner til luften benyttes Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af 2001, Luftvejledningen

(Miljøstyrelsen, 2001). Biogasanlægget skal desuden overholde de vejledende støjgrænser for virksomheder i

det åbne land, jf. Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder (Miljøstyrelsen, 1984).

Miljøbeskyttelsesloven har til formål at medvirke til at værne om natur og miljø, herunder bl.a. at forebygge og

bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund, forebygge vibrations- og støjulemper, at begrænse an-

vendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer og fremme anvendelsen af renere teknologi og genanven-

delse. Godkendelsesbekendtgørelsen og luftvejledningen er eksempler på en central sektorlov og vejledning,

som gælder i medfør af Miljøbeskyttelsesloven i forbindelse med regulering af aktiviteter forbundet med etable-

ring og drift af et biogasanlæg.

15 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (BEK nr. 1534 af 09/12/2019)
16 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1218 af 25/11/2019)
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4.4.2 Biproduktforordningen
Biogasanlæg, hvor animalske biprodukter/afledte produkter (Husdyrgødning, mad- og slagteriaffald og flotati-

onsslam m.v.) helt eller delvist udgør det materiale, der skal omdannes til biogas og nedbrydningsprodukter,

skal godkendes efter reglerne i Biproduktforordningen17 og gennemførelsesforordningen18. Ansøgning i henhold

til Biproduktforordningen stiles til Fødevarestyrelsen, som er myndighed. Forhold i forhold til smittefare regule-

res af krav fra Fødevarestyrelsen, herunder også smittefare i forhold til MRSA.

Animalske biprodukter/afledte produkter kan udgøre en potentiel risiko for folke- og dyresundheden, dels på

grund af risikoen for smittefare og dels fordi produkterne kan indeholde restkoncentrationer af eksempelvis me-

dicin. Derfor stilles der særlige krav til håndtering og behandling af disse produkter og krav til egenkontrolpro-

gram, der har til formål at forebygge uheld og mindske risikoen for virksomhedens medarbejdere og det omgi-

vende miljø.

Biogasanlæggets håndtering af animalske biprodukter herunder husdyrgødning er, ligesom for alle andre der

håndterer disse produkter, underlagt Fødevarestyrelsens krav. Under Fødevarestyrelsens krav håndteres regler,

som sikrer imod smittefare, hvorfor dette ikke behandles yderligere.

4.4.3 Husdyrgødnings- og affald til jordbekendtgørelsen
Hvis den afgassede biomasse indeholder mere end 75 pct. husdyrgødning eller afgasset vegetabilsk biomasse

(beregnet ud fra tørstofbasis), skal den udbringes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen19. Såfremt

andelen af husdyrgødning/afgasset vegetabilsk biomasse i den afgassede biomasse er mindre end 75 pct., skal

udbringningen ske efter reglerne fremført i affald til jord bekendtgørelsen20.

4.4.4 Naturbeskyttelsesloven
Naturbeskyttelsesloven21 har til formål at værne Danmarks natur og miljø. Loven omfatter særlig beskyttelse

mod tilstandsændringer af en række naturtyper benævnt § 3 områder. Disse områders vilde planter og dyr

samt deres levesteder er beskyttede mod tilstandsændringer. Naturtyperne omfatter heder, moser, strandenge,

strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev, som hver for sig eller i sammenhæng har et areal på

mindst 2.500 m2. Desuden omfatter beskyttelsen søer og vandhuller med et areal på mindst 100 m2 samt

vandløb, der er omfattet af Ringkøbing-Skjern Kommunes forslag til Kommuneplan 2021-2033 (Ringkøbing-

Skjern Kommune, 2020a).

Herudover har loven til formål at beskytte de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og under-

visningsmæssige værdier, forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder af betydning for dyr, planter, land-

skabelige og kulturhistoriske interesser samt give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen og

forbedre mulighederne for friluftslivet.

En række restriktioner samt beskyttelseslinjer/zoner er gældende i medfør af naturbeskyttelsesloven, herunder

bl.a.:

 Sø- og å-beskyttelseslinjer (150 m)

 Skovbyggelinjen (300 m)

 Fortidsminder (100 m)

 Kirker (300 m v/ højder > 8,5 m)

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009
18 Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011
19 Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (BEK nr. 904 af 16/06/2020)
20 Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (BEK nr. 1001 af 27/06/2018)
21 Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (LBK nr. 240 af 13/03/2019)
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Projektområdet er ikke omfattet af registreringer af beskyttelseslinjer, skovbyggelinjer, fortidsminder eller be-

skyttede jord- og stendiger. Der er mindre beskyttede naturområder i anlæggets nærhed. Se nærmere i Kapitel

9 Natur, plante- og dyreliv.

4.4.5 Fugle- og habitatdirektivet og Ramsarområder
Fuglebeskyttelsesdirektivet22 fra 1979 og habitatdirektivet23 fra 1992 indeholder fælles EU-regler for naturbe-

skyttelse. Direktiverne pålægger blandt andet medlemslandene at udpege og beskytte levesteder samt yngle-

og rasteområder for fugle (fuglebeskyttelsesområder) samt truede naturtyper og plante- og dyrearter (habitat-

områder). Samlet betegnes disse som internationale naturbeskyttelsesområder eller Natura 2000-områder.

Ramsarområder er vådområder med rigt fugleliv og så mange vandfugle, at de har international betydning.

Ramsarområderne er udpeget i henhold til Ramsar-konventionen24 og er ofte beliggende i EF-fuglebeskyttelses-

områderne, hvorfor de kan anses som en del af Natura 2000-netværket.

Direktiverne fastsætter et overordnet mål for at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturty-

per, dyre- og plantearter. Danmark er forpligtet til at sikre, at der ikke sker en forringelse af status i de udpe-

gede områder og til at iværksætte, hvad der er nødvendigt for at opnå de fastsatte mål. Tilladelser til aktivite-

ter i eller uden for internationale naturbeskyttelsesområder må ikke kunne forringe områdets naturtyper og le-

vestederne for arterne eller medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er ud-

peget for. I Ramsarområder skal beskyttelsen af områderne tillige fremmes. Jf. habitatbekendtgørelsen25 er

Ringkøbing-Skjern Kommune internationalt forpligtet til at beskytte og bevare plante- og dyrearter, levesteder

for plante- og dyrearter, samt naturtyper af international værdi, indenfor de udpegede naturbeskyttelsesområ-

der. Natura 2000-områders udpegningsgrundlag (bilag I-habitatnaturtyper, bilag II-habitatarter og bilag I-fug-

learter) er ikke formelt beskyttet udenfor Natura 2000-områder af habitat- og eller fuglebeskyttelsesdirektivet.

Der vil dog blive vurderet på arter i forhold til plan- og projektområdet.

En række arter er strengt beskyttelseskrævende, jf. EF-habitatdirektivets bilag IV. Beskyttelsen omfatter både

planter og dyr. Beskyttelsen af arter handler blandt andet om at sikre arterne mod at blive efterstræbt (jagt,

indsamling, ødelæggelse af æg og yngel), men medlemslandene skal også sikre, at arternes yngle- og rasteom-

råder ikke beskadiges eller ødelægges. Ligeledes må der ikke ske ødelæggelse af de plantearter (i alle livssta-

dier), som er optaget i Habitatdirektivets (Europarådet, 1992) bilag IV. Beskyttelsen kan kun fraviges i helt

særlige tilfælde.

Det er derfor nødvendigt at vurdere, om aktiviteter i plan- og projektområdet vil medføre ødelæggelse af yngle-

og rasteområder for bilag IV dyrearter, væsentlig dødelighed i lokale bestande eller beskadigelse af beskyttede

planter. Til forskel for Natura 2000-områderne gælder der ikke et særligt forsigtighedsprincip i forhold til be-

skyttelsen af bilag IV-arter. Naturklagenævnet har dog understreget, at de almindelige forvaltningsretlige krav

til sagens oplysning skal være opfyldt.

En række fugle er beskyttelseskrævende, jf. EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. I lighed med beskyttelses-

niveauet for bilag IV-arter er der heller ikke lovhjemmel til særlig streng beskyttelse af fuglearter opført på fug-

lebeskyttelsesdirektivets bilag I udenfor EF-fuglebeskyttelsesområder.

Der er ikke udpeget Ramsarområder indenfor projektområdet. Nærmeste internationale beskyttelsesområde er

beliggende ca. 5 km nord for projektområdet. Nærmeste Natura 2000 område, habitatområde nr. 196 Lønborg

22 Rådets direktiv nr. 79/409 af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer
23 Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer
24 Bekendtgørelse af konvention af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for
vandfugle (BKI nr. 26 04/04/1978)
25 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
(BEK nr. 1595 af 06/12/2018)
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Hede, ligger ca. 1,4 km fra Hemmet 1. Naturområderne i lokalområdet udgør potentielle leve-, yngle- eller ra-

steområder for bilag IV arter samt øvrige sjældne og udryddelsestruede arter. Se nærmere i Kapitel 9 Natur,

plante- og dyreliv.
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5 Teknisk beskrivelse
Dette kapitel omfatter en teknisk beskrivelse af Nature Energy Hemmets biogasanlæg med fokus på en over-

ordnet beskrivelse af begge anlæg og den ansøgte udvidelse på Hemmet 1 (Gundesbølvej 21) og Hemmet 2

(Tinghøjvej 13). Den tekniske beskrivelse er ansøgers redegørelse, som udgør det anlægstekniske grundlag for

de foretagne beregninger og miljøvurderinger af det ansøgte projekt. Oplysningerne er en teknisk præcisering

af det ansøgte projekt i forhold til biogasanlæggenes fremtidige indretning, de tilknyttede processer samt res-

sourceforbrug og stofstrømme. Forslaget til lokalplanen giver mulighed for en fremtidig udvidelse af anlægge-

nes bygningsmasse ved en maksimal bebyggelsesprocent på 40% for hvert af de to delområder, og en nuvæ-

rende bebyggelsesprocent på ca. 20 % i delområdet til Hemmet 1 og ca. 30 % i delområdet til Hemmet 2. Ved

en eventuel fremtidig udvidelse skal der som minimum foretages en screening jf. miljøvurderingsloven af det til

den tid ansøgte projekt. Der vil i nærværende miljørapport ikke blive foretaget en vurdering af mulige fremti-

dige udvidelser.

Begge biogasanlæg er etableret og har været i drift siden 2013 (Hemmet 1) og 2002 (Hemmet 2). Anlæggene

har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere udvidelse fra de godkendte 45.950 tons biomasse/år til 126.000 tons

biomasse. Før Nature Energys overtagelse af anlæggene, var der allerede idriftsat en udvidelse af anlæggenes

indtag af biomasse uden godkendelse, som i dag er på 116.000 tons biomasse. Ligeledes er der foretaget

driftsmæssige ændringer på anlæggene, som heller ikke er godkendt. Den ansøgte udvidelse af biomasse-

mængden, kræver ikke bygningsmæssige ændringer, men der vil ske anlægsmæssige ændringer, da der vil

blive installeret et indføderanlæg til modtagelse og indpumpning af dybstrøelse og andre fast biomasser på

Hemmet 1 og da de relevante af de allerede indførte ændringer søges retligt lovliggjort. Der er derfor ikke tale

om en decideret anlægsfase for projektet.

De to anlæg er rørforbundne med hensyn til biomasse, afgasset biomasse, biogas og varme. Af Figur 5.1 frem-

går rørførte forbindelser og synergier mellem Hemmet 1 og 2, der er beliggende med ca. 1,5 km afstand.

Figur 5.1: Rørførte forbindelser og synergier mellem Hemmet 1 og 2

Ansøgning om miljøgodkendelse udarbejdes samlet for begge anlæg da de to biogasanlæg er driftsmæssigt rør-

forbundne, og Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, at de ikke kan adskilles teknisk og forureningsmæs-

sigt.

Det samlede biogasanlæg er omfattet af godkendelsespligt efter miljøbeskyttelseslovens § 33, under listebeteg-

nelse pkt. 5.3b på bilag 1 jf. gældende godkendelsesbekendtgørelse. Der er derfor udarbejdet en ansøgning om

miljøgodkendelse for udvidelsen af anlægget. For yderligere beskrivelse af de tekniske forhold henvises til

denne miljøgodkendelse med tilhørende ansøgning. Anlægget er endvidere omfattet af EU-BAT-konklusioner for

affaldsbehandling og krav som følge af dette, indarbejdes som vilkår i miljøgodkendelsen. Det betyder, at an-

lægget skal indrettes og drives således, at det lever op til EU’s fastlagte niveau for anvendelsen af den bedste

tilgængelige teknik.
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Biogasproduktionen på anlæggene udvindes af organiske affaldsprodukter fra landbrug og industri og nyttiggør

dermed en ressource, som produceres i store mængder hver dag, hvor energi og evt. næringsstofferne i nogle

tilfælde ellers ville gå til spilde. Biogassen kan erstatte den almindelige naturgas og transporteres til naturgas-

nettet i de eksisterende ledninger fra anlægget. Overordnet principdiagram for biogasproduktionen på anlægget

ses i Figur 5.2.

Biogas medvirker til at reducere CO2–udledningen fra energiforbruget i Danmark ved, at erstatte brugen af fos-

sile kulstofkilder. Biogassen kan erstatte den almindelige naturgas og kan transporteres i de samme ledninger,

der bruges til at distribuere naturgas i dag.

Figur 5.2: Procesdiagram for et typisk biogasanlæg

Layouts for Hemmet 1 og 2 med tilhørende situationsplan fremgår af bilag 1 og 2.

Anlæggets forventede levetid er minimum 40-50 år. Ved ophør vil alle beholdere blive tømt for husdyrgød-

ning/biomasse, og gødningen udbragt lovmæssigt korrekt eller flyttet til opbevaring andetsteds. Derefter vil der

være maskiner til nedbrydningsarbejdet og lastbiltransporter med byggeaffald, som fragtes til genanvendelse

eller deponi (tilsvarende nedbrydning af andre typer af byggerier). Der er ikke materialer som kræver særlig

håndtering. Demontering vurderes kun at være aktuelt i en kort tidsperiode (ca. 3-6 mdr.). Området kan heref-

ter blive anlagt, således at det kan geninddrages i det omkringliggende landbrugsområde. Påvirkningen er re-

versibel, og der ikke vil være nogen miljømæssig eller terrænmæssig påvirkning af jorden efter ophør.

5.1 Anlæggets proces og indretning

5.1.1 Anlæggets proces
De to eksisterende biogasanlæg anvender en anaerob (iltfri) udrådningsproces med de dertil nødvendige mod-

tage- og behandlingssystemer til biomasser. Dette ændres ikke ved den ansøgte udvidelse. Under processen

afgasses de modtagne organiske biomasser under anaerobe forhold ved en temperatur på op til 50-55 °C i de

primære procestanke og 25-35 °C i de sekundære procestanke.

Biogasproduktionen er en mikrobiologisk afgasningsproces med nedbrydelse af organisk materiale under anae-

robe forhold af termo- og mesofile bakterier. Det organiske materiale nedbrydes til CH4 (metan), CO2 (carbon-

dioxid/kultveilte) og ikke nedbrydeligt organisk stof. Ud over metan og CO2 indeholder biogas også en mindre

mængde svovlbrinte (H2S). Den dannede biogas renses derfor for disse stoffer i et gasrensnings- og opgrade-

ringssystem til ren metangas (bionaturgas) inden afsætning til naturgasnettet.

Modtageenhederne til biomassen er dimensioneret med en lagerkapacitet med henblik på at sikre et kontinuer-

ligt og stabilt biomasseinput og dermed tilsvarende jævn biogasproduktion uden forstyrrelser, hvor der tages

højde for, at der kan forekomme leverancestop af biomasse i weekender og på helligdage.
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Biomasserne består primært af husdyrgødning, dyrket biomasse (for eksempel majs, græs, mellemafgrøder,

kasserede afgrøder og energi-afgrøder) og andre organiske restprodukter (for eksempel fra fødevareproduk-

tion).

5.1.2 Indretning

Hemmet 1 (Gundesbølvej)

Den ansøgte udvidelse på Hemmet 1 kan som nævnt indeholdes på det eksisterende anlæg, således at anlæg-

get fremover kan behandle 92.000 tons biomasse/år frem for den godkendte kapacitet på 35.000 tons bio-

masse/år. Den nuværende anvendte kapacitet er på 78.000 tons biomasse/år. Udvidelsen vil således svare til

et øget biomasseindtag på 57.000 tons biomasse/år i forhold til det godkendte indtag af biomasse (fra 35.000

til 92.000 t/år) og en stigning på 14.000 tons/år i forhold til de aktuelle forhold på anlægget (fra 78.000 til

92.000 t/år).

Den øgede mængde biomasse tilkøres, på samme måde som den eksisterende mængde, til det allerede etable-

rede biogasanlæg (Hemmet 1). Den primære ændring i biomassesammensætningen vil bestå i et øget indtag af

dybstrøelse og faste biomasser. Al afgasset biomasse fra de to anlæg oplagres på Hemmet 1 svarende til ca.

115.500 tons om året efter afgasning (den afgassede biomassemængde vil være reduceret i forhold til den ind-

gående biomasse, da en del af biomassen omsættes til biogas).

For at sikre ovenstående beskrevne proces ved behandling af den øgede mængde fast biomasse, er det nød-

vendigt at supplere det eksisterende anlæg med et anlæg til indpumpning af dybstrøelse og faste biomasser.

Etablering af det nye indføderanlæg på Hemmet 1 er baseret på et ønske om at optimere driften og håndterin-

gen af faste biomasser, og på at reducere luftemissionerne. Ved etablering af et anlæg til indpumpning af faste

biomasser vil det fremover ikke være nødvendigt at åbne indtagetanken i teknikbygning 3 (se Figur 5.3), når

de faste biomasser skal tilføres anlægget, og porten til teknikbygning 3 med indtagtanken vil være lukket, da

biomassen kan neddeles direkte i indføderanlægget og pumpes direkte ind i procestanken. Den nye anlægsdel

vil være en integreret del af det eksisterende anlæg.

Der etableres en brovægt på anlægget til ind- og udvejning af køretøjer, der fragter biomasse. Der etableres

desuden tragte på modtagetanke (industritank, indtagtank) og efterlagertank til brug ved modtagelse og af-

hentning af flydende biomasse.

Nedenfor fremgår situationsplan for placering af eksisterende anlæg og planlagt principskitse for situationsplan

med markering af driftsmæssige ændringer, der søges lovliggjort samt placering af nyt indføderanlæg til faste

biomasser i Figur 5.3.
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Figur 5.3: Eksisterende anlæg Hemmet 1 (Gundesbølvej 21) med angivelse af projektområde (markeret med rød) og det fremtidige
anlæg med eksisterende anlægsdele inklusiv anlægsdele, som er ændret uden godkendelse (markeret med lilla) samt med nye øn-
skede anlægsdele (markeret med grøn). Administrations- og mandskabsbygning opføres på særskilt landzonetilladelse (markeret
med blå). For-størret layout ses i Bilag 1..

Hemmet 2 (Tinghøjvej)

Hemmet 2 har tilladelse til at modtage 10.950 tons/år biomasse (30 tons/dag) som et oprindeligt gårdanlæg

uden miljøgodkendelse, men har i de senere år modtaget op til 38.000 tons biomasse/år. Der ansøges om, at

anlægget fremover kan behandle 34.000 tons biomasse/år. Udvidelsen vil svare til et øget biomasseindtag på

23.050 tons biomasse/år i forhold til det godkendte indtag af biomasse og en reduktion på 4.000 tons/år i for-

hold til de aktuelle forhold på anlægget.

Alt flydende gylle samt en stor andel af den industribiomasse, anlægget behandler, modtages via rørføring fra

Hemmet 1 og omkringliggende gårde. Ligeledes sendes afgasset biomasse retur til Hemmet 1 via rørføring.

Fremover vil det kun være glycerin og fast biomasse i form af for eksempel græs, der modtages via vejnettet

på anlægget Glycerin køres til fra ekstern leverandør og fast biomasse køres til anlægget fra Hemmet 1. Det

eksisterende planlager og blandetank anvendes til omlastning og indføring af den faste biomasse. Planlageret

vil være overdækket. Der vil ikke foregå neddeling af biomassen på anlægget. Det er nødvendigt at opretholde

tilførslen af fast biomasse for at opnå en tilstrækkelig mængde tørstof i den indgående biomasse.

Nedenfor på Figur 5.4 fremgår placeringen af eksisterende anlæg og planlagte ændringer, der søges lovliggjort,

samt procestank, der tages ud af drift.
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Figur 5.4: Eksisterende anlæg Hemmet 2 (Tinghøjvej 13) med angivelse af projektområde (markeret med rød afgrænsning) og det
fremtidige anlæg med eksisterende anlægsdele inklusiv anlægsdele, som er ændret uden godkendelse (markeret med lilla). Forstør-
ret layout ses i Bilag 2.

5.1.3 Modtaget biomasse

Hemmet 1 (Gundesbølvej)

Tilkørsel af biomasse er uændret i forhold til eksisterende forhold. De flydende råvarer transporteres til anlæg-

get med lukkede tankbiler. De faste biomasser tilkøres med container lastbiler. Fremover vil alle transporter til

og fra anlægget på brovægt blive vejet ved ind- og udkørslen til/fra biogasanlægget. Omfang af kørsel ses i af-

snit 5.1.6.

Indlevering af flydende husdyrgødning og alle flydende biomasser foretages fremover i en tragt monteret på

modtagetankene fremfor ved nuværende metode, hvor der åbnes en lem til tanken inden aflæsningen kan fo-

regå. Etablering af en tragt reducerer emissioner fra modtagetankene, hvor lemmen i dag åbnes flere gange

dagligt.

De faste biomasser vil blive omlastet på planlageret og midlertidigt oplagret her indtil det fremover tilføres det

nye indføderanlæg med frontlæsser og pumpes direkte i de to primære procestanke ved hjælp af lukkede skru-

esnegle og mixpumpe. Indføderanlægget har en maksimal lagerkapacitet på ca. 150 m³ biomasse svarende til

2-3 dages lagringskapacitet af modtaget fast biomasse. Indføderanlægget vil som udgangspunkt ikke være

overdækket. Biomassen i planlageret overdækkes med presenning efterhånden som der tilføres biomasse. Pre-

senningen fjernes i sagens natur når biomassen overføres til biogasanlægget, men lægges på igen efter endt

overførsel.

Biomasse pumpes til procestanke gennem varmegenvinding og varmesystem til procestankene.
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Hemmet 2 (Tinghøjvej)

Modtagelse af flydende husdyrgødning på Hemmet 2 vil foregå via rørføring fra omkringliggende gårde. Indu-

stribiomasse tilføres anlægget via rørføring fra Hemmet 1. Afgasset biomasse pumpes ligeledes via rørføring

tilbage til Hemmet 1.

Glycerin modtages via vejnettet, primært fra øst via Tinghøjvej, med tankvogn via studs direkte i en tank, der

ikke kræver at låge åbnes. Dyrket biomasse (græs e.l.) tilkøres anlægget fra Hemmet 1, via Gundesbølvej og

Tinghøjvej, og omlastes på planlager og tilføres blandetank før det pumpes til processen. Der vil være et oplag

af biomasse på planlageret til ca. to døgns produktion.

5.1.4 Biogasprocestanke
Drift af de eksisterende procestanke er uændret. I procestankene vil biomassen være opvarmet til ca. 50° C i

primær tankene og < 40 °C i sekundær tankene (restvarme fra primær tankene). For at behandle den øgede

mængde biomasse skal der ikke etableres ekstra procestanke, da den øgede mængede biomasse håndteres ved

en optimeret drift af de eksisterende tanke på begge anlæg.

I procestankene er der konstant omrøring. Mængden af biomasse holdes på et tilnærmelsesvist konstant niveau

i tankene, og ved en automatiseret styring pumpes en mængde biomasse videre, når et fastlagt niveau er op-

nået.

5.1.5 Afgasset biomasse
Procedurerne for afgasset biomasse og transport er samme procedure som foretages ved det eksisterende an-

læg. Fra procestankene overføres den afgassede biomasse til efterlagertanken, hvor udrådningsprocessen

standser. Fra Hemmet 2 pumpes alt afgasset biomasse til efterlagertanken på Hemmet 1. Efterlagertanken er

er tildækket med tæt flydelag, og der vil blive installeret en tragt til pålæsning af tankbiler.

Den afgassede biomasse indeholder de næringsstoffer, der oprindeligt var tilstede i den ikke afgassede rå bio-

masse. Den har derfor en relativ stor gødningsværdi, hvorfor den skal opbevares og udbringes efter samme

principper som husdyrgødning26 og/eller affald til jordbekendtgørelsens27 regler for håndtering , afhængigt af

biomassens sammensætning jf. afsnit 4.4.3.

Lagertanken til den afgassede biomasse kan indeholde ca. 19 døgns produktion ved fuld biomassekapacitet på

ca. 115.500 tons afgasset biomasse/år. Oplagring af den afgassede biomasse indtil udbringning sker desuden

ved de jordbrugere, som skal anvende den afgassede biomasse til gødning. Det er hovedsageligt oplagring på

de husdyrbrug, som leverer husdyrgødning til anlægget suppleret med andre jordbrugere i biogasanlæggets

nære opland, der modtager den afgassede biomasse.

5.1.6 Driftsforhold
Biogasproduktionen er en kontinuerlig proces. Driften af biogasanlægget er uændret. Anlægget vil derfor fortsat

være i drift 24 timer dagligt året rundt. Hemmet 1 vil være bemandet i dagtimerne på hverdage samt i mindre

omfang på lørdage, søn– og helligdage, men alle faste anlæg vil være i kontinuert drift døgnet rundt. Hemmet

2 vil som udgangspunkt være ubemandet, men med daglige tilsyn.

Transportomfang af tunge køretøjer vil ved den ansøgte udvidelse på Hemmet 1 udgøre ca. totalt 4.900 trans-

porter pr. år ved den fuldt udvidede produktion. Dette giver ca. 16 transporter/dag i gennemsnit til og fra an-

lægget. På Hemmet 2 vil transport af glycerin fra ekstern leverandør og dyrket biomasse fra Hemmet 1 ved ud-

videlsen udgøre ca. 290 transporter årligt svarende til ca. 1 transport i gennemsnit pr. dag.

Definition: 1 transport = en indkørsel og en udkørsel

26 Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (BEK nr. 904 af 16/06/2020)
27 Bekendtgørelse nr. 1001 om anvendelse af affald til jordbrugsformål af 27/06/2018.
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Det forventes, at der primært vil være transporter med biomasse mandag-lørdag svarende til 312 kørselsdage

om året.

Transportprocedurer for den ansøgte udvidelse er tilsvarende eksisterende drift. Tilkørsel af flydende husdyr-

gødning og frakørsel med afgasset biomasse vil foregå med tankbiler (udføres af maskinstation). Tilkørsel af

biomasse og frakørsel af afgasset biomasse på anlægget vil primært foregå på hverdage i tidsrummet 06.00-

19.00 og på lørdage 07.00-14.00. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan forekomme enkelte kørsler med bio-

masse uden for dette tidsrum samt på søn- og helligdage. For Hemmet 1 er det vurderet, at Miljøstyrelsens

vejledende støjgrænseværdier, for det samlede anlægs støjende aktiviteter, til de omkringliggende områdety-

per vil blive overholdt med god margin grundet afstanden til nærmeste naboer. På Hemmet 2 vil antallet af

transporter være begrænset. Se også Kapitel 7 Støj.

Tankbilerne, der afleverer flydende husdyrgødning, vil efterfølgende få påfyldt afgasset biomasse. Inden tank-

vogne forlader biogasanlægget vaskes tankvognen jf. gældende regler, med et højtryksspulesystem. Vask vil

ske på planlagerområdet på Hemmet 1, hvor spildevandet fra vaskeprocessen afledes til processen og udbrin-

ges med den afgassede biomasse.

Overfladevand fra tagarealer vil blive håndteret som hidtil ved nedsivning via nedsivningsanlæg på Hemmet 1

og afstrømning på terræn på Hemmet 2 indenfor projektområdet. Området ved Hemmet 2 er karakteriseret ved

høj grundvandsstand. Da overfladevand nedsives lokalt og diffust på området i dag, forventes der ikke at være

udfordringer med denne løsning i forhold til det ansøgte projekt, da befæstede arealer ikke øges. Ved en evt.

fremtidig udvidelse af befæstelsesarealet på Hemmet 2, vil der som minimum gennemføres en screening af

projektændringen og dermed en vurdering af nedsivningsforholdene. Sanitært spildevand på Hemmet 1 ledes

fortsat til samletank, som tømmes jf. kommunens regler. Hemmet 2 er normalt ikke bemandet, og der genere-

res ikke sanitært spildevand. Faciliteterne i den nye mandskabsbygningen på Hemmet 1 anvendes.

5.1.7 Biogashåndtering og opgradering
Hemmet 2 blev oprindelig bygget med et gasmotoranlæg, der udnyttede den producerede biogas fra både

Hemmet 1 og 2 til produktion af el og varme. I 2015 fik Hemmet 1 godkendelse til etablering af et opgrade-

ringsanlæg med en kapacitet på 1.250 m3 biogas/t. Den installerede kapacitet er dog 2.000 m3 biogas/time.

Anlægget opgraderer biogas fra Hemmet 1, Hemmet 2 og Nature Energy Sdr. Vium.

Den producerede biogas i procestankene opsamles i de eksisterende gaslagre i de sekundære procestanke på

de to anlæg. Der forventes en samlet biogasproduktion fra Hemmet 1 og 2 efter udvidelsen på op til 10 mio.

m3/år svarende til 5,8 Nm3/år. De enkelte anlæg vil hver for sig fortsat have et samlet oplag af biogas < 10

tons. Anlæggene imellem sikres en adskillelse ved installationen af flammefælde.

Metan (CH4) er biogassens brændbare del og er med 60-65 % hovedbestanddelen i den dannede biogas. Her-

udover består gassen af 30-40 % kuldioxid (CO2), 0-0,5 % svovlbrinte (H2S) og 1-2 % vand. For at kunne lede

biogassen til naturgasnettet må den først renses for sit indhold af kuldioxid og svovlbrinte (afkastluft) og tørres

for vanddamp, så kun metangassen bliver tilbage.

Til at begrænse svovlindholdet (<200 ppm) i den rå biogas før gasopgraderingsanlægget anvender virksomhe-

den jernklorid, som tilsættes til biomassen inden udrådning i procestanke. Biogassen renses desuden for svovl-

brinte i et forfilter (aktivt kulfilter) i forbindelse med opgraderingsanlægget. Kulfilteret er et lukket system uden

afkast til det fri.

Opgraderingsanlægget renser biogassen for kuldioxid og resterende svovlbrinteindhold, således at gassen op-

når kvalitet som bionaturgas (metan). Afkastluft (CO2-rejektluft) fra opgraderingsanlægget indeholder gassens

indhold af kuldioxid og rester af svovlbrinte (<1,5 mg H2S/m3). Mængden af afkastluft fra opgraderingsanlæg-

get kan maksimalt være 750 Nm3/time.
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For at rense den ekstra mængde gas, som produceres ved udvidelse af produktionen på de to anlæg, er det

ikke nødvendig at etablere et ekstra opgraderingsanlæg, da der som nævnt ovenfor er overskydende kapacitet i

det eksisterende opgraderingsanlæg. Efter opgradering er gassen klar til afledning til naturgasnettet via de ek-

sisterende rørledninger til den eksisterende MR station (måle- og regulatorstation) ved Tarm.

Der er ved OML-beregning eftervist, at virksomheden ved normal drift og med opgraderingsanlæggets nuvæ-

rende afkasthøjde overholder B-værdier for svovlbrinte ved en maksimal svovlbrintekoncentration på 1,5 mg

H2S/m3 i afkastluften (CO2-rejekt), se Baggrundsnotat om luftemissioner og OML-beregninger for Nature Energy

Hemmet. Dette sikres ved ovennævnte tiltag, hvor biogassen renses i aktivt kulfilter i forbindelse med opgrade-

ringsanlægget, samt at biomassen tilsættes jernklorid til udfældning af svovl i processen.

Der vil med den ansøgte udvidede gasproduktion ikke være behov for installation af yderligere gasfakkel, da de

eksisterende har tilstrækkelig kapacitet. En gasfakkel sikrer, at hvis gaslagertanken er fyldt, kan den dannede

biogas (ved driftsforstyrrelser) løbende afbrændes i en gasfakkel. Gasfaklen er desuden en sikkerhedsanord-

ning, der gør, at den producerede biogas ikke udledes til omgivelserne i tilfælde af ledningsbrud/reparation af

opgraderingsanlæg mv. Gasfaklen starter ved et tryk, som er mindre end sikkerhedsventilernes åbningstryk,

således der ikke kan ledes uforbrændt biogas til atmosfæren.

5.1.8 Procesopvarmning
Den eksisterende naturgaskedel på Hemmet 1 med en indfyret effekt på 1,9 MW bibeholdes og søges lovlig-

gjort. Kedlen fyres med naturgas svarende til varmebehovet til opgraderingsanlægget og efterfølgende opvarm-

ning af biogasprocessen. Kedlen er tilsluttet en skorsten. Det er med OML-beregning vist, at med en skorsten

på 8 meters højde efter den eksisterende kedel, mod de nuværende 4 meter, så kan B-værdierne overholdes

med god margin.

5.1.9 Lugtbehandling
Procestanke på begge anlæg, samt mix-tank på Hemmet 1, er udført med gastæt overdækning og tilsluttet an-

læggenes gassystem. På Hemmet 1 er en industritank (til modtagelse af industribiomasse) udstyret med et se-

parat aktivt kulfilter, som pt. ikke er i drift, men vil blive idriftsat fremover. Glycerintanken vil som udgangs-

punkt ikke blive tilsluttet luftrensningsanlæg, idet glycerin er et lugtsvagt produkt. På industritank og indtag-

tank vil der blive installeret tragte til modtagelse af biomasse, således at det fremover ikke er nødvendigt at

åbne en luge til tanken ved påfyldning, hvilket vil reducere den diffuse lugt svarende til luftbidraget i fortræng-

ningsluft fra tanken.

Faste biomasser i form af vegetabilske restprodukter og dybstrøelse vil forsat blive modtaget på eksisterende

oplagsplads, og vil være overdækket med presenning den største del af tiden. Ved installation af indføderanlæg

til indtag af faste biomasser fra planlageret minimeres lugtemissioner fra eksisterende teknikbygning 3, idet

bygningens skydeport i fremtiden vil være lukket, og indtagetanken i bygningen fremover kun anvendes til rå-

gylle.

Den eksisterende efterlagertanke til afgasset biomasse er overdækket med flydelag (halm), der reducerer emis-

sioner og lugt fra denne tank.

Da den primære tilførsel og håndtering af biomasse på Hemmet 2 foregår via rørføring og i lukkede systemer,

vil der ikke forekomme åbning af tanke for at tilføre biomasse eller udtage afgasset biomasse, og der vil ikke

behov for yderligere tiltag på anlægget i forhold til luftemissioner. Kun glycerintank og blandetank til dyrket

biomasse, som begge er svagt lugtende biomasser, vil blive åbnet for at indføre biomasse. Som beskrevet

ovenfor er procestanke udført med gastæt overdækning, og oplag af dyrket biomasse på planlageret vil være

overdækket.

Der er udarbejdet en ny OML-beregning for Hemmet 1 i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse. Ved

den ønskede udvidelse vil de samlede lugtemissioner fortsat være under de emissionsgrænseværdier og B-vær-

dier, som er fastholdt i vilkårene i den gældende miljøgodkendelse. Dvs. lugtgrænserne på 10 LE/m3 ved boli-
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ger i åbent land vil blive overholdt ved anlæggets nærmeste naboer indenfor en afstand af 1.000 m fra anlæg-

get. Grænseværdien er også overholdt i større afstande. Der er endvidere udarbejdet en OML beregning for

overholdelse af B-værdier for svovlbrinte (H2S), der viser, at anlægget overholder B-værdien på 0,3 mg/m³ for

maksimal ammoniakemission udenfor virksomheden skel.

Luftemissioner af kulilte, kvælstofoxider, svovlbrinte og ammoniak fra anlægget vil fortsat kunne overholde B-

værdierne, når skorstenshøjden på det eksisterende kedelanlæg øges fra 4,0 til 8,0 meter.

Se nærmere om gennemgang og beregninger af luftemissioner i Kapitel 8 Luftforurening.

5.1.10 Styresystem
Biogasanlæggene er forsynet med SRO-anlæg (elektronisk system til Styring, Regulering og Overvågning) med

mulighed for alarmering og tjek via mobil enhed, dvs. overførsel af samtlige relevante signaler og alarmer til

den mobile enhed (eksternt placeret driftsleder). Den mobile enhed betjenes via internettet. Systemet er op-

bygget således, at alarmniveauer kan programmeres/indtastes direkte i SRO-anlægget. De nye anlægsdele, der

ønskes indført med det ansøgte projekt, tilkobles dette system på lige fod med det eksisterende anlæg, idet de

nye anlægsdele vil være fuldt integreret i det eksisterende anlæg.

5.2 Råstoffer, råvarer og andre ressourcer

5.2.1 Råstoffer og materialer i anlægsfasen:
Da der kun etableres et indtag til faste biomasser udover over det eksisterende byggeri på Hemmet 1 samt

mindre tekniske installationer, er anvendelsen af materialer begrænset til det stål, som enhederne er opbygget

af samt evt. mindre mængder beton til punktfundamenter. Eventuelt jordkørsel vil kun forekomme inden for

selve projektområdet, som intern omflytning af jord. På Hemmet 2 er anvendes ingen nye råstoffer eller mate-

rialer.

Da den ansøgte udvidelse af de eksisterende biogasanlæg på begge delområder ikke vil medføre en decideret

anlægsfase, vurderes der ikke nærmere på anlægsfasen i miljørapporten.

5.2.2 Råstoffer og materialer i driftsfasen:
Udvidelsen af mængden af biomasse betyder, at Nature Energy Hemmet anlægget skal kunne behandle op til

80.050 ton ekstra biomasse pr. år i forhold til den samlede miljøgodkendte mængde. Det svarer til ca. 220 ton

ekstra biomasse pr. dag. Den aktuelle biomassemængde, som anlæggene tilsammen behandler i dag er

116.000 tons om året, så der skal indhentes op mod ca. 10.000 tons ekstra biomasse om året (28 tons pr. dag)

i forhold til de nuværende leverancer. Desuden vil der være en omfordeling i biomassesammensætningen, så

der bl.a. modtages større mængder af faste biomasser såsom dybstrøelse og dyrket biomasse.

Af Tabel 5.1 fremgår den ansøgte biomassemængde fordelt på biomassetyper.

Den afgassede biomasse vil blive leveret til anlæggets leverandører af biomasse og til andre jordbrugsvirksom-

heder, som opbevarer biomassen indtil den kan udbringes på landbrugsarealer.

Biomasse Mængde Hemmet 1

Tons/år

Mængde Hemmet 2

Tons/år

Mængde Samlet

Tons/år
Husdyrgødning 73.500 15.000 88.500

Dyrket biomasse 6.000 5.000 11.000

Industriaffald 12.500 14.000 26.500

I alt 92.000 34.000 126.000

Tabel 5.1: Planlagt biomassegrundlag ved de ansøgte forhold for hhv. Hemmet 1, Hemmet 2 og det samlede anlæg
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Af øvrige råstoffer vil der være en mindre øgning i forbruget af allerede anvendte hjælpestoffer, der anvendes i

de forskellige driftsanlæg. Bl.a. anvendes amin i opgraderingsanlægget og i kulfilteranlæg tilsættes aktivt kul,

hvor forbruget kan øges med øget gasproduktion. Desuden anvendes salt (NaCl) til blødgøring af kedelvand og

rengøring af kolonner i opgraderingsanlæg samt odoriseringsmiddel, som tilsættes i meget små koncentrationer

i den rensede gas, for at den skal kunne lugtes. Der kan være behov for øget tilsætning af kemikalier til rens-

ning af vekslere mv., og øget anvendelse af jernklorid for at binde svovlen i biomassen. Derudover anvendes

øget mængde vand og sæbe til vask af udstyr og transportmateriel og vand til proces (opgraderingsanlæg og

kedel). Det årlige vandforbrug forventes dog ikke at øges væsentligt som følge af de udvidede forhold, da der

ikke indføres yderligere processer, der har et vandforbrug, og da vandforbruget til de eksisterende processer

ikke forventes øget i forbindelse med udvidelsen.

Der anvendes diesel til transport af de ekstra biomasser. Tankbilerne kører ca. 1,3 km/l med fuldt læs, hvorfor

der estimeres et forbrug på op til ca. 130.000 l/år ved den fulde ansøgte udvidelse (se Kapitel 11 Klimapåvirk-

ninger). Når teknologi og økonomi gør det muligt at transportere biomassen i gasdrevne tankbiler, vil det blive

indført.

Det anslås, at ca. 8 % af den producerede biogas (efter opgradering) går til eget forbrug i gaskedlen, som an-

vendes til gasopgraderingsanlægget og efterfølgende til opvarmning af biomassen.

5.3 Gasproduktion og distribution
Det samlede biogasanlæg forventes efter udvidelsen at levere en biogasproduktion på ca. 10 mio. Nm3 biogas

(ca. 60 % metan). Biogassen har efter opgraderingsanlæg og tørring naturgaskvalitet svarende til et metanind-

hold på ca. 98 %. Mængden af opgraderet gas, kaldet bionaturgas, er ca. 5,8 mio. Nm3 bionaturgas. Den pro-

ducerede biogas opbevares i gaslageret i de sekundære procestanke, indtil den opgraderes. Biogassen vil lø-

bende blive kølet, tørret og opgraderet, inden den tilføres naturgasnettet. Opgradering og injektion til gasnettet

foretages på biogasanlægget (Hemmet 1). Den samlede gasmængde tilføres gasnettet fra den eksisterende lo-

kale modtagestation (BMR-station) og de eksisterende rørledninger fra anlægget til gasnettet. Så snart den op-

graderede gas har passeret BMR-stationen, er gassen at betragte som værende på naturgasnettet. Den tilførte

gas fortrænger fossil naturgas i naturgasnettet.

5.4 Risikoforhold
Biogasanlæggene vil efter udvidelsen ikke være omfattet af risikobekendtgørelsen i driften af biogasanlægget.

Oplaget af gas, som kan udgøre en risiko i forhold til brand- og eksplosionsfare, ligger på de enkelte anlæg un-

der de i risikobekendtgørelsen angivne tærskelværdier for oplag af biogas på 10 tons. Installationen af slams-

hut-ventiler på hhv. Hemmet 1, Hemmet 2 og på biogasanlægget Nature Energy Sdr. Vium, som styres af selv-

stændige SCADA-systemer, sikrer, at anlæggenes gassystemer er selvstændige. Gasoplaget vurderes på den

baggrund ikke at udgøre en risiko i forhold til brand- og eksplosionsfare.

Der er ikke nogen fare for, at biogasanlægget kan eksplodere. Biogas er lettere end luft og vil hurtigt blive for-

tyndet, hvis der skulle ske et udslip. Skulle biogassen blive antændt under udslip, vil det brænde kontrolleret,

idet gassen først kan antændes, når der er opnået en ideel blanding med luft. Gassen kan derfor ikke eksplo-

dere eller brænde inde i lageret.

Procedurer i den eksisterende beredskabsplan vil bidrage til, at påvirkningens omfang i tilfælde af uheld be-

grænses og at myndighederne straks informeres og inddrages. På den baggrund vurderes det, at driften af an-

lægget kan foregå uden væsentlig risiko for omkringboende. Det vurderes desuden, at driften af anlægget ikke

vil betyde en væsentlig risiko for ansatte under forudsætning af, at gældende arbejdsmiljøregler overholdes,

herunder at eksplosionsfarlige områder på anlægget klassificeres og afmærkes iht. reglerne vedrørende eksplo-

sionsfare (ATEX) og jf. beredskabsloven.
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Ved den ansøgte udvidelse vil der ikke blive etableret anlæg eller forekomme aktiviteter, som ikke allerede fo-

rekommer på det eksisterende anlæg, idet udvidelsen primært består i en udnyttelse af kapaciteten på det ek-

sisterende anlæg. Uheld på anlægget imødegås via de eksisterende krav til indretning og drift samt egenkon-

trolprogram i den gældende miljøgodkendelse og kommende krav i en fornyet miljøgodkendelse.

5.4.1 Drift af anlægget
På Nature Energy Hemmet produceres biogas indeholdende metan.

Til processen anvendes forskellige hjælpestoffer i form af kemikalier til rengøring, amin, aktivt kul og jernklorid

mm. Mængderne er begrænsede, og der kommer ikke nye stoffer i forhold til eksisterende drift. Herudover an-

vendes dieselolie til køretøjer samt en mindre mængde smøre- og rengøringsmidler.

I det følgende gennemgås det forventede maksimale oplag af risikostoffer.

Biogasoplag

Hovedbestanddelen af biogas er metan, som er en farve- og lugtløs gas. Metan har et kogepunkt på -162 ⁰C og

et flammepunkt på 188 ⁰C. Metan har risikosætningen R12 (yderst brandfarlig), og indgår dermed i Risikobe-

kendtgørelsen, Bilag 1, Afsnit P – P2 ”Brandfarlige gasser”. Biogasanlæg klassificeres som kolonne 2-virskom-

hed, såfremt det samlede oplag overstiger 10 ton biogas svarende til 9.398 m3 biogas ved 60 % metan og 40

⁰C (gassens temperatur er mellem 45 og 50 ⁰C, hvorfor beregningen indlægges en sikkerheds-margin).

Ved den ansøgte udvidelse vil gasoplaget på Hemmet 1 maksimalt udgøre < (mindre end) 6.000 m3 biogas,

hvilket er mindre end 9.398 m3 biogas, som er grænsen for overholdelse af oplag under 10 ton. Det samme

gælder på Hemmet 2, hvor der efter udvidelsen maksimalt oplagres <7.000 m3 biogas. Biogassen er tilstede i

procestanke, interne gasledninger samt i gasoprensnings- og opgraderingsanlæg.

Biogasproduktionen på hver af de tre biogasanlæg Hemmet 1, Hemmet 2 og Nature Energy Sdr. Vium afsættes

allerede i dag via private lavtrykledninger til Hemmet 1, hvor al biogassen oprenses og afsættes til naturgas-

nettet. Som beskrevet i afsnit 5.4 planlægges der installeret gasventiler i form af slam-shut-ventiler på biogas-

ledninger mellem eksisterende biogasanlæg (hhv. Hemmet 1, Hemmet 2 og på biogasanlægget Nature Energy

Sdr. Vium) med henblik på at begrænse gasoplaget og sikre det, at anlæggenes gasoplag er adskilte og udeluk-

kende tilknyttet det enkelte biogasanlæg. Slam-shut-ventilerne skal styres og aktiveres via selvstændigt

SCADA-systemer på de tre biogasanlæg.

Oplag af hjælpestoffer

De anvendte kemikalier på anlægget er ikke angivet på bilag i Risikobekendtgørelsen. Oplaget er i forhold til

brandfare uklassificeret. Hjælpestofferne opbevares iht. miljøgodkendelsens vilkår, og herunder håndteres og

opbevares hjælpestofferne, således at forurening forebygges blandt andet ved, at produkterne opbevares i eg-

nede beholdere, indendørs eller under tag og/eller på befæstet areal med opsamlingskapacitet. Det vurderes at

være tilstrækkeligt til at forebygge forurening af jord og grundvand.

Der etableres ikke tanke til dieselolie.

Nature Energys anlæg i Hemmet er med den oplyste produktion samt oplag af gas og hjælpestoffer ikke omfat-

tet af Risikobekendtgørelsen.

5.5 Afværgeforanstaltninger
Hemmet 1 er allerede reguleret gennem en række tilladelser samt miljøgodkendelse, hvor der er sat krav til

indretning og drift for overholdelse af krav til støj- og luftgrænseværdier samt sikring af overfladevand, jord og

grundvand. Der vil blive udarbejdet og ansøgt om en samlet miljøgodkendelse af de to anlæg. Herudover er
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anlæggene underlagt reglerne i henhold til biproduktforordningen28, som ud over miljøgodkendelsen stiller en

række strenge krav til procedurer og egenkontrol af hensyn til fødevaresikkerheden samt forebyggelse af smit-

tespredning i bred forstand. Det betyder at Hemmet 1 og Hemmet 2 alene må modtage ubehandlet husdyrgød-

ning samt vegetabilske produkter. Hertil kan der modtages visse kategoriserede produkter, som enten er doku-

menteret forbehandlet efter reglerne i Biproduktforordningen eller som Fødevarestyrelsen individuelt har for-

håndsgodkendt med henblik på tilførsel til biogasanlægget. Transportkøretøjer til biomasse holdes rene ved

vask, hvorved risiko for spild af biomasse på veje mv. ikke forekommer under almindelig transport.

Derudover udvides anlægget således, at rammerne i den samlede lokalplan for området overholdes.

Som tidligere beskrevet etableres der forhøjet afkast fra kedelanlæg på Hemmet 1 samt slam-shut-ventiler på

gassystemer for at overholde hhv. lugtkrav og forebygge uheld i forbindelse med transport af gas. Det vurderes

på baggrund heraf, at der ikke er behov for at etablere yderligere afværgeforanstaltninger på de to biogasan-

læg i forhold til miljø- og risikoforhold, idet påvirkningerne er vurderet at være positive, neutrale, ubetydelige

eller af mindre negativ karakter.

5.6 Befolkning og menneskers sundhed
Der udledes ikke stoffer fra biogasanlægget i mængder, der er sundhedsskadelige, og alle emissioner overhol-

der gældende grænseværdier til omgivelserne, de såkaldte B-værdier, gældende for de relevante emissioner af

(lugt, svovlbrinte, NOx, CO). B-værdien for lugt og svovlbrinte er fastsat på baggrund af stoffernes lugtgene

påvirkning.

Rå husdyrgødning kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier, og/eller virus samt en række naturlige stof-

fer udskilt fra husdyr. Biogasprocessen hæmmer bakterier og virus og behandling af biomassen foregår efter de

nødvendigt gældende hygiejniseringsregler på området jf. biproduktforordningen som reguleres af Fødevaresty-

relsen. Fødevarestyrelsens regler stiller særlige krav til håndtering og behandling af disse produkter og krav til

egenkontrolprogram, der har til formål at forebygge uheld og mindske risikoen for virksomhedens medarbej-

dere og det omgivende miljø. Under Fødevarestyrelsens krav håndteres regler, som sikrer imod smittefare.

Anlæggene er ikke omfattet af risikoreglerne (jf. afsnit 5.4), idet der også efter realisering af det planlagte pro-

jekt vil blive oplagret under 10 tons biogas på hvert af anlæggene. Uheld på anlæggene, for eksempel brand

eller lækage, kan håndteres af det normale beredskab. Biogas er kun brandbar/eksplosiv i et snævert interval

på 10-15% ilt. Idet den producerede og oplagrede biogas ikke vil indeholde ilt, vil gassen ikke være brand-

bar/eksplosiv.

Procestankene er ikke tryksatte, da al gas kommer over i opgraderingsanlægget og først herefter tryksættes og

injiceres på naturgasnettet. Såfremt den producerede biogas ikke kan injiceres i naturgasnettet på grund af

driftsforstyrrelser, vil den blive ledt til anlæggets gasfakler, hvor den vil blive brændt af, indtil biogassen igen

kan injiceres på naturgasnettet.

Overtryksventilerne på biogasanlægget vil desuden forhindre trykket i at stige til unormalt højt niveau. Der vil

derfor ikke være risiko for en eksplosion på biogasanlægget, se i øvrigt afsnit 5.4.

Husdyrgødning indeholder både ammonium og ammoniak. Ammoniak kan fordampe fra lagre med biomasse

men vil blive renset med ventilationsluften i anlæggets biofilter, og beregninger viser, at B-værdien overholdes

med god margin, hvorfor der ikke vil være en sundhedsmæssig påvirkning for omkringboende herfra.

Ammonium og ammoniak er også i biomassen under afgasningen. I procestankene findes ammoniak (NH3) altid

i en ligevægt med ammonium (NH4), og ligevægten er bestemt af surhedsgraden (pH-værdien) og temperatu-

ren i tanken. Ammoniak i høje koncentrationer er meget giftig for bakterierne, der producerer gassen. Da am-

monium ikke på samme måde er giftigt for bakterierne, er ligevægten vigtig for biogasprocessen. Ved den pH

28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009
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og temperatur, der er i procestanken vil størstedelen være på ammoniumform. Ammonium kan ikke fordampe,

da den er en ion (fler-atomig kation), i modsætning til ammoniak, der udenfor væskefasen og ved atmosfærisk

tryk er en gasart, der står i ligevægt med ammoniak i luften og herved kan fordampe og spredes til omgivel-

serne.

Det er imidlertid kun i overfladen, at ammoniakken kan gå fra at være i væskefase til gasfase. Langt størstede-

len af ammoniakken er således i væskedelen, idet overfladen i procestankene er meget lille i forhold til mæng-

den af biomasse. Ammoniakken vil langsomt nærme sig overfladen og gå over i gasfasen. Procestankene er

lukkede tanke med afledning til gassystemet. Ammoniakindholdet i biogassen er <1%. Alt gassen bliver ledt til

opgraderingsanlægget eller til faklerne, hvis opgraderingsanlægget er ude af drift. I begge tillælde vil ammoni-

akken ikke komme ud i det fri, hvilket er grunden til, at der ikke kommer hverken ammoniak eller lugt ud fra

procestankene.

Det er derfor usandsynligt, at udslip af ammoniak fra biogasanlægget kan medføre fare for omkringboende.

Dette understøttes endvidere af, at Miljøstyrelsen i afklaring af de væsentlige miljøforhold for store biogasan-

læg, ikke har vurderet, at ammoniak kan være kilde til forurening eller gene.

Eventuelle driftsforstyrrelser og uheld håndteres i henhold til vilkår for driftsinstruks, egenkontrolprogram,

overvågning og alarmanlæg, som normalt fastsættes som krav til større biogasanlæg. Miljøgodkendelsen for

Hemmet 1 fastsætter vilkår for kontrol af tanke og krav om befæstede arealer, hvor der kan forurenes med bio-

masse på delområdet ved Gundesbølvej, som sikrer mod udslip af biomasse for at beskytte jord og grundvand,

og dette vil ikke ændres med udvidelsen, og det er således muligt at opsamle biomasse ifm. uheld uden at på-

virke omkringboende eller vandmiljøet. De samme vilkår vil blive gældende for Hemmet 2 med ny miljøgodken-

delse.

Gassystemet er sikret mod udslip vha. vandlåse og anlæggets gasfakkel. I tilfælde af strømsvigt er der et nød-

strømsanlæg, der drives ved et batteri, og driften sikres med et effektivt overvågningssystem med alarm.

Biogasanlægget er forsynet med de nødvendige alarmanlæg for at advare personalet om unormal drift. Evt.

spild af biomasse eller andre forurenende materialer på anlægget opsamles straks. Tanke, beholdere og lager-

områder er bygget af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, og der etableres

befæstede arealer i områder, hvor der kan forekomme spild.

Risikoen for uheld, som resulterer i større udslip af flydende husdyrgødning/biomasse, vurderes at være meget

lille. Det vurderes, at hvis uheld opstår, vil opsamling af udslippet kunne lade sig gøre, uden at det påvirker

omkringboende eller vandmiljøet – jf. beskrivelsen ovenfor af voldanlæg. Risici for udslip og uheld på anlægget

reguleres via vilkår i anlæggets i miljøgodkendelse. Det vurderes at være tilstrækkeligt til at forebygge forure-

ning af jord og grundvand.
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6 Alternativer
I dette kapitel beskrives referencescenariet (den godkendte miljøstatus) og de evt. undersøgte alternativer til

projektet, herunder alternative løsninger, alternative anlægskoncepter og alternative placeringsmuligheder.

6.1 Referencescenariet
Referencescenariet er den situation, hvor Nature Energy Hemmet ikke opnår tilladelse til udvidelse og ændring

af biogasanlægget og dets kapacitet eller vælger ikke at udvide det eksisterende anlæg. Referencescenariet be-

skriver den godkendte situation og anvendes som udgangspunkt for vurderingen af miljøpåvirkningerne ved

udvidelse af biogasanlægget. I de enkelte kapitler er de godkendte forhold beskrevet, hvilket vil svare til, at

biogasanlægget ikke opnår godkendelse for det allerede øgede biomasseindtag samt den planlagte udvidelse. I

dette tilfælde vil anlæggets fremtidige drift, indretning, udseende og kapacitet svare til det allerede miljøgod-

kendte niveau.

Den største effekt af referencescenariet er:

 Gaspotentialet fra områdets biomasser vil ikke blive udnyttet til fortrængning af fossilt brændsel i form af

naturgas på naturgasnettet

 Biogasanlægget vil ikke kunne levere op til ca. 5,8 mio. m3/år bionaturgas til naturgasnettet, som er plan-

lagt ved udvidelsen

 Kommunens samlede forventede drivhusgasudledning (kuldioxid, metan og lattergas) vil ikke kunne reduce-

res med op til ca. 11.910 – 15.550 ton CO2-ækvivalenter om året – se beregninger i Kapitel 11 Klimapåvirk-

ninger.

Det fremgår af Ringkøbing-Skjern Kommunes Handlingsplan for Energipolitik 2019-2023, at kommunen arbej-

der for en grøn omstilling (Ringkøbing-Skjern Kommune, 2019). For at blive fossilfri og selvforsynende med

vedvarende energi har kommunen fokus på effektiv biomasseanvendelse til for eksempel energi. Ved reference-

scenariet vil Nature Energy Hemmet ikke kunne bidrage yderligere til den strategi.

I referencescenariet vil håndteringen af biomasserne i oplandet, som for nuværende ikke afgasses, sandsynlig-

vis fortsætte som hidtil. Det vil dermed betyde, at den del af husdyrgødningen, affald fra planteproduktionen

samt andre organiske affaldsprodukter, der ikke leveres til biogasanlægget vil blive spredt på markerne som

hidtil og industrielle biomasser sendes til for eksempel forbrænding. Derudover vil der ikke opnås miljømæssige

forbedringer ved brug af afgasset biomasse på de tilknyttede landbrug, som for eksempel bedre kvælstofudnyt-

telse og dermed et reduceret tab af næringsstoffer.

Ved referencescenariet kan der ikke opnås de reducerede lugtgener fra markerne, som den afgassede gylle vil

medføre sammenlignet med den normale udbringning af rågylle. Endvidere vil biogasanlæggets effekt i forhold

til reduceret emission af metan og lattergas fra landbrugenes marker og gødningslagre ikke kunne opnås.

Der vil ved referencescenariet ikke være en forøgelse af trafikken på det omkringliggende vejnet, men der vil

heller ikke blive beskæftiget ekstra chauffører til transport af biomasse og afgasset gylle eller være brug for

assistance fra de lokale håndværksmestre til service/vedligehold.

6.2 Alternative placeringer
Baggrunden for udvidelsen af biomassemængderne på biogasanlægget har været en ikke udnyttet proceskapa-

citet og opgraderingskapacitet på anlægget samt en interesse fra nye leverandører, og at rådigheden af bio-

masse i biogasanlæggets opland er højere, end hvad der på tidligere og nuværende tidspunkt behandles på an-

lægget. Ved den nuværende placering ved Hemmet er husdyrgrundlaget tilstrækkeligt til en udvidelse af den

ansøgte størrelse. Størstedelen af de fremtidige leverandører leverer i forvejen til anlægget.

Det eksisterende anlæg har en tilstrækkelig kapacitet til at behandle de udvidede biomassemængder, hvorfor

en udvidelse af anlægget kun vil omfatte etablering af indføderanlæg samt mindre tekniske anlæg.
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Eftersom der ikke er tale om et barmarksprojekt, men om udvidelse af et eksisterende anlæg, primært ved en

bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet, hvor der udarbejdes et plangrundlag, som kan rumme udvidel-

sen, er der ikke undersøgt for alternative placeringer til den ansøgte udvidelse for behandling af de ekstra bio-

masser.

6.3 Alternative løsninger og anlægskoncepter
Biogasteknologien vurderes at være den mest fordelagtige teknologi til behandling af de tilgængelige biomasser

for at få optimal udnyttelse af næringsstoffer og til at sikre størst mulig planteoptagelse og mindst muligt tab

fra biomasserne (Miljøministeriet, 2011), hvorfor der ikke er vurderet på andre teknologier.

Udvidelse af et anlæg som Nature Energy Hemmet, hvor der i forvejen er installationer til behandling af bio-

masse og biogas, er ressourcebesparende i forhold til etablering af et nyt biogasanlæg, idet de eksisterende

anlægsdele kan anvendes til behandling af yderligere mængde biomasse uden udvidelse af anlægsdele.

Da der er tale om et eksisterende anlæg, som kan overholde miljøgodkendelsen og lokalplanens krav, og hvor

der alene sker en udvidelse af biomassemængder, samt der etableres et indføderanlæg og enkelte andre min-

dre installationer, er der ikke vurderet særskilt på alternative løsninger eller anlægskoncepter og således heller

ikke på de følgende eksempler, som kan være relevante ved nyanlæg og større anlægsændringer.

Hvis der havde været tale om nyetablering af et anlæg, så havde det været relevant at vurdere på alternative

anlægsudformninger af det eksisterende anlæg, herunder for eksempel nedgravning af tanke eller etablering af

lavere tanke for at reducere synligheden eller etablering af pumpestationer med pumpeledninger hen til anlæg-

get for at reducere trafikbelastningen til og fra anlægget.

Det er desuden hverken hensigtsmæssigt, økonomisk rentabelt eller teknisk hensigtsmæssigt at nedgrave eksi-

sterende 15 meter høje tanke. Såfremt tankene sænkes under grundvandsspejl, vil det desuden medføre risiko

for nedsivning af gylle via lækager, som ikke vil være muligt at spore. Det er ikke hensigtsmæssigt at pumpe

fiberholdige biomasser op fra væsentligt nedgravede tanke, da det er nødvendigt med positivt tilløbstryk for at

undgå pumpedefekter.

Designes et anlæg med lavere tanke vil det kræve et langt større arealbehov for at bibeholde det samme tank-

volumen. Desuden vil der ved disse type tanke være designmæssige udfordringer ved et anlæg af denne stør-

relse.

Der er ikke beskrevet og vurderet andre anlæg, end hovedforslaget, som det er beskrevet i Kapitel 5 Teknisk

beskrivelse.

6.4 Socioøkonomiske forhold

6.4.1 Drift af anlægget
Udvidelsen af Nature Energy Hemmet vil betyde en øget socioøkonomisk effekt lokalt (om end begrænset), idet

der som udgangspunkt forventes ansat flere chauffører til transport af biomasse og afgasset biomasse end ved

den godkendte produktion. Der vil desuden i anlæggets drift være behov for en række håndværkere og tekni-

kere i forbindelse med service, reparationer og løbende vedligeholdelse af biogasanlægget. Håndværkerne vil

typisk være fra virksomheder i nærområdet.

Herudover vil driften af anlægget betyde et positivt samspil med husdyrbrugene og jordbrugserhvervene i om-

rådet, som kan opnå et optimeret udbytte ved at udbringe den afgassede biomasse, hvis næringsværdi er hø-

jere end eksempelvis rågylle og hvor næringsstoffer fastholdes i kredsløbet. Den afgassede biomasse er et pro-

dukt, som er kontrolleret og testet i forhold til en række parametre i forhold til at forbygge forurening af omgi-

velserne jf. reglerne i affald til jord-bekendtgørelsen og/eller husdyrgødningsbekendtgørelsen. Desuden medfø-

rer afgasningen afledte positive effekter i jordbrugserhvervene bl.a. på grund af reduceret lugt fra gødningen

ved udbringningen.



Nature Energy Hemmet A/S Miljørapport af udvidelse www.niras.dk

60

Ud fra et samfundsmæssigt perspektiv er det gavnligt at anvende husdyrgødning og restprodukter fra eksem-

pelvis fødevareproduktion til produktion af biogas. Biogasproduktion på husdyrgødning og restprodukter vil des-

uden minimere forbruget af andre biomasser, der kan tjene andre formål, eksempelvis fødevarer. Dette sikres

gennem den fysiske planlægning, hvor biogasanlæg placeres i områder, hvor biomassegrundlaget, i form af

husdyrgødning, restprodukter fra fødevareindustrien og dyrkede biomasser, er til stede, og hvor den afgassede

biomasse kan afsættes. Biogasanlægget Hemmet 1 er placeret i særligt værdifuldt landbrugsområde, hvor

kommuneplanens mål for disse er, at landbruget prioriteres højere end andre interesser, og områderne skal i

videst mulig omfang friholdes for aktiviteter, som ikke understøtter jordbrugserhvervet. Et biogasanlæg i et

særligt værdifuldt landbrugsområde vil være med til at sikre landbruget en udviklingsmulighed på et bæredyg-

tigt grundlag.

6.4.2 Vurdering
Biogasanlæg vurderes at have en betydelig samfundsmæssig effekt, idet den producerede biogas vil fortrænge

fossilt naturgas fra naturgasnettet, og der herved vil kunne opnås besparelser på udledning af drivhusgasser.

Biogassens alsidige anvendelighed betyder, at den vil kunne indgå i flere sammenhænge som eksempelvis pro-

cesvarme i industrien, opvarmning af bygninger og i transportsektoren.

Driften af biogasanlægget vurderes at have en positiv socioøkonomisk effekt, om end den ikke kan betegnes

som værende væsentlig.

Realisering af projektet vil skabe arbejdspladser primært i forbindelse med transport af biomasse, om end i be-

grænset omfang.

Desuden forventes projektet at medføre afledte positive effekter i jordbrugserhvervene, idet den afgassede bio-

masse er et optimeret gødningsprodukt i forhold til næringsværdi og med reduceret indhold af uønskede stof-

fer. Sammensætningen af biomasser vurderes at afspejle husdyrgødningsgrundlaget i nærområdet, og er desu-

den sammensat med henblik på at opnå en stabil og effektiv biogasproduktion.



Nature Energy Hemmet A/S Miljørapport af udvidelse www.niras.dk

61

7 Støj
I dette kapitel redegøres der for projektets påvirkning af omgivelserne i forhold til støjpåvirkninger fra driften af

Nature Energy Hemmet.

Da biogasanlæggene på begge delområder er eksisterende anlæg, og udvidelsen ikke vil medføre en decideret

anlægsfase, vurderes der ikke nærmere på anlægsfasen i nærværende kapitel.

Forslaget til lokalplan giver mulighed for en fremtidig udvidelse af anlæggenes bygningsmasse med en maksi-

mal bebyggelse på 40% for hvert af de to delområder, og med en nuværende bebyggelsesprocent på begge

delområder på ca. 30 % inkl. bygninger, tanke, tekniske anlæg, plansilo mm. Der er på nuværende tidspunkt

ikke planer om at udvide eller ændre anlæggene med yderligere bebyggelse end det ansøgte projekt. Ved en

eventuel fremtidig udvidelse i bebyggelse, skal der som minimum foretages en screening jf. miljøvurderingslo-

ven af det til den tid ansøgte projekt – herunder også forhold omkring støj – og de nødvendige godkendel-

ser/tilladelser skal ansøges og meddeles. I afsnit 1.1.4 er der præsenteret en række mulige udvidelsesscena-

rier, hvis bebyggelsen på 40 % udnyttes og herunder også de eventuelle miljøpåvirkninger mht. støj, og der

henvises til dette afsnit for en gennemgang af scenarierne.

7.1 Metode
Kapitlet tager udgangspunkt i en beskrivelse af de godkendte, aktuelle og ansøgte forhold omkring virksomhe-

den (Hemmet 1 og Hemmet 2), hvad angår støjkilder og støjpåvirkninger i driftsfasen. Vurderingerne er foreta-

get med afsæt i erfaringstal fra tilsvarende aktiviteter og anlæg, og den projektbeskrivelse samt det layout, der

foreligger. Kendte og forudsigelige støjkilder i forbindelse med drift er således inddraget i vurderingen. Der fo-

religger ikke tidligere støjmålinger fra anlægget.

Der er ikke foretaget støjberegninger for projektet, da det vurderes, at udvidelsen fra de godkendte forhold

ikke har betydelig indflydelse på de samlede støjpåvirkninger fra virksomheden ved de nærmeste naboer. Dette

tager afsæt i afstanden til naboer fra Hemmet 1 (Gundesbølvej), samt flytning af anlægsaktiviteter fra Hemmet

2 (Tinghøjvej) til Hemmet 1. Dette beskrives nærmere i efterfølgende afsnit.

Der vil fremover ikke være væsentlige støjbidrag fra biogasanlægget Hemmet 2. Støjforholdene på Hemmet 2

beskrives nærmere i afsnit 7.3

Miljøvurderingen af det ansøgte anlægs støjpåvirkninger suppleres med en beskrivelse af de ansøgte forhold

sammenholdt med de aktuelle forhold, således at læseren kan forholde sig til de faktiske ændringer.

Der er anvendt følgende vejledning fra Miljøstyrelsen:

 Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder” (Miljøstyrelsen, 1984).

Af Figur 7.1 fremgår det fremtidige layout af anlæggene.
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Figur 7.1: Fremtidigt layout af anlæggene

7.1.1 Driftsforudsætninger
Denne miljørapport er en vurdering af en udvidelse af et eksisterende biogasanlæg. Vejledende støjgrænsevær-

dier gælder for det totale anlægs støjpåvirkning (ansøgte inkl. godkendte forhold). Derfor er der i dette kapitel

lavet en vurdering af det totale anlægs støjpåvirkning og ikke kun af støjpåvirkningerne, som stammer fra ud-

videlsen. Der er derfor ligeledes taget afsæt i worst-case betragtninger i forhold til trafik, således at støjvurde-

ringerne afspejler en maksimal drift. Der henvises til Kapitel 10 for en beskrivelse af de trafikale forhold. Gæl-

dende støjgrænseværdier anført i miljøgodkendelsen for Hemmet 1 (Gundesbølvej) skal kunne overholdes efter

udvidelsen.

Der anvendes følgende definition for transporter:

1 transport = 1 kørsel til anlægget og 1 kørsel fra anlægget.

Hemmet 1 (Gundesbølvej)

Efter udvidelsen forventes det på Hemmet 1, at der i gennemsnit over året vil komme ca. 16 transporter i døg-

net. Til- og frakørsel vil hovedsageligt ske i dagtimerne på hverdage mellem kl. 06.00-19.00 og på lørdage kl.

07.00-14.00. Kun enkelte transporter kan forekomme uden for dette tidsrum. Transporterne vil være fordelt på

til- og frakørsel af flydende og fast biomasse. Der vil desuden være en række stationære støjkilder på anlæg-

gene som for eksempel omrørere på tanke, ventilatorer, luftindtag, afkast og nyt indføderanlæg. De fleste af de

stationære støjkilder vil være i 100% drift døgnet rundt.
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Hemmet 2 (Tinghøjvej)

På Hemmet 2 forventes det, at der gennemsnitligt kommer 1 transport om dagen. Der vil kun blive leveret gly-

cerin fra ekstern leverandør samt fast biomasse i form af græs eller lignende fra Hemmet 1. Glycerin køres til

fra ekstern leverandør 1-2 gange om ugen og fast biomasse køres til anlægget fra Hemmet 1 ca. hver anden

dag som beskrevet i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. under trafikforhold. På anlægget er der ligele-

des en række eksisterende stationære støjkilder som vil være i 100 % drift døgnet rundt.

7.1.2 Adgangsveje

Hemmet 1 (Gundesbølvej)

Vejadgang til området sker via Gundesbølvej fra anlæggets sydlige ende via to adgange, hvoraf den ene etable-

res med brovægt. Der er dermed direkte forbindelse til det overordnede vejnet.

Hemmet 2 (Tinghøjvej)

Vejadgang til området sker via Tinghøjvej fra anlæggets nordvestlige hjørne. Der er dermed direkte forbindelse

til det overordnede vejnet. Gennem området ved Hemmet 2 sikres en gennemgående vejforbindelse, der sikrer

adgang til bygninger ved gårdanlægget.

7.1.3 Omgivelser
Områderne er for begge anlæg beliggende i landzone. Områderne er præget af landbrug samt enkelte ejen-

domme. Store dele af områderne i nærheden er i forvejen udlagt som støjbelastet areal grundet omkringlig-

gende vindmøller.

Støjkilder i åbne landområder omfatter hovedsageligt trafik, herunder transporter til og fra landbrugsejen-

domme og de dertilhørende udbringningsarealer. Driften af landbrugsejendomme fra aktiviteter og komponen-

ter kan desuden give anledning til støj af lokal karakter i forbindelse med det daglige arbejde og kørsel på den

enkelte ejendom.

Der er ikke andre virksomheder eller aktiviteter i området, der vurderes at give et betydende eksternt støjbi-

drag.

Hemmet 1 (Gundesbølvej)

Hemmet 1 er beliggende på Gundesbølvej 21 ved Hemmet i det åbne land ca. 3,5 km øst for Hemmet og ca.

2,5 km nordøst for Sdr. Vium. Nærmeste bolig (landbrugsejendom) ligger mere end 700 m fra anlægget og

nærmeste landsby/samlet boligområde er Sdr. Vium, se Figur 7.2. Ejendommen umiddelbart sydøst for Hem-

met 1, Gundesbølvej 16, er en landbrugsejendom uden bolig, idet stuehuset er fjernet for få år siden. Der er

ikke foretaget vurderinger i forhold til denne ejendom.

Nedenstående kort viser afstande til nærmeste naboer fra Hemmet 1.
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Figur 7.2: Afstande til nærmeste naboer fra Hemmet 1

Hemmet 2 (Tinghøjvej)

Hemmet 2 er beliggende på Tinghøjvej 13 ved Hemmet i det åbne land ca. 5 km øst for Hemmet og ca. 3 km

nordøst for Sdr. Vium. Nærmeste boliger er landbrugsejendommen på samme matrikel som biogasanlægget

samt ejendommen på den modsatte side af Tinghøjvej (Tinghøjvej 13) ca. 100 m fra anlægget, se Figur 7.3.

Nærmeste landsby/samlet boligområde er Sdr. Vium.

Nedenstående kort viser afstande til nærmeste naboer fra Hemmet 2.
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Figur 7.3: Afstande til nærmeste naboer fra Hemmet 2

7.2 Beskrivelse af støjkilder Hemmet 1
På Hemmet 1 modtages i dag en større mængde biomasse, end der behandles på anlægget, da en andel af den

modtagne biomasse føres til Hemmet 2 til behandling. Desuden tilbageføres al afgasset biomasse fra Hemmet 2

til Hemmet 1 og distribueres til lokale landmænd i området. Disse forhold vil også gøre sig gældende ved den

fremtidige drift. Dette bevirker, at en stort del af aktiviteten fra Hemmet 2 vedrørende støjpåvirkninger er flyt-

tet til Hemmet 1.

Nedenstående afsnit beskriver forhold vedrørende støjpåvirkninger fra Hemmet 1.

7.2.1 Godkendte forhold
Virksomheden er p.t. i drift hele døgnet og på alle dage i løbet af året. Hemmet 1 er godkendt efter Miljøstyrel-

sens vejledende støjgrænseværdier for boliger i det åbne land, som fremgår af Tabel 7.1. Disse støjgrænsevær-

dier er allerede gældende vilkår, som fremgår af anlæggets oprindelige miljøgodkendelse.

Tidsrum Støjgrænseværdi (dB(A))

Mandag – fredag 07.00-18.00 55

Lørdag 07.00-14.00 55

Mandag – fredag 18.00-22.00 45

Lørdag 14.00-22.00 45

Søn- og helligdage 07.00-22.00 45

Alle dage 22.00-07.00 40

Tabel 7.1: Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier ved bolig i det åbne land.
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Trafik

Hemmet 1 er oprindeligt godkendt til at modtage 35.000 tons biomasse pr. år. svarende til gennemsnitligt 4

transporter pr. dag med biomasse.

Flydende biomasser og afgasset biomasse lagres i tanke. Faste biomasser (dybstrøelse, energiafgrøder o.l.)

aftippes og lagres i udendørs plansilo, hvor oplag af lugtende biomasse overdækkes.

Det oprindelige anlæg er som hovedregel blevet drevet ubemandet, og trafik med personbiler har været be-

grænset.

Stationære støjkilder

Der er en række stationære støjkilder på biogasanlægget. Dette inkluderer for eksempel omrørere på tanke,

ventilatorer, luftindtag, gasopgraderingsanlæg og afkast med kildehøjder varierende fra 0,5 m til 15 m over

terræn. De fleste af kilderne kører i 100 % drift døgnet rundt. Støjende installationer er placeret indendørs,

neddykket i tanke eller evt. udendørs med støjafskærmning/dæmpning.

Opgraderingsanlægget blev godkendt ved miljøgodkendelse i 2015, og det blev vurderet, at Hemmet 1 fortsat

kunne overholde støjgrænseværdierne fastsat i den oprindelige miljøgodkendelse af 2012.

7.2.2 Aktuelle forhold
Trafik

De to biogasanlæg Hemmet 1 og Hemmet 2 er rørforbundne, og udveksler i dag pumpbare råvarer og afgasset

biomasse via separate pumpeledninger.

På Hemmet 1 modtages i dag ca. 89.000 tons biomasse årligt via vejnettet, hvor ca. 78.000 tons af biomassen

behandles på Hemmet 1, mens ca. 11.000 tons føres via rørføring til Hemmet 2. Alt afgasset biomasse fra

Hemmet 2 og Hemmet 1 lagres og køres ud fra Hemmet 1, således at al afgasset biomasse køres ud fra Hem-

met 1 svarende til ca. 106.000 tons afgasset biomasse pr. år. Den afgassede biomassemængde vil være redu-

ceret i forhold til den indgående biomasse, da en del af biomassen omsættes til biogas. Til- og frakørsler af frisk

og afgasset biomasse generer i alt 13 transporter i gennemsnit om dagen.

Der er i dag et lille antal af transporter med personbil, som vurderes at være uden betydning i forhold til det

eksterne støjbidrag.

Stationære støjkilder på biogasanlægget

Til neddeling af fast biomasse anvendes i dag et mobilt neddelersystem i det fri. Neddelersystemet har et støj-

bidrag på anlægget i de perioder, hvor det er i brug.

Der er foretaget driftsmæssige ændringer på anlægget af bl.a. en lagertank til en sekundær procestank, der

kan forvente at give et mindre bidrag til støjpåvirkninger.

Andre driftsmæssige ændringer, der er foretaget på anlægget, har ikke påvirket støjbidraget fra anlægget.
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7.2.3 Ansøgte forhold
Trafik

Med de ansøgte forhold vil Hemmet 1 fremover modtage ca. 108.000 tons biomasse pr. år via vejnettet, hvor

Hemmet 1 vil behandle 92.000 tons af biomassen, mens der til Hemmet 2 føres ca. 11.000 tons industribio-

masse via rørføring og 5.000 tons fast biomasse (græs e.l.) via vejnettet, hvor denne del behandles. Afgasset

biomasse fra Hemmet 2 vil fortsat pumpes til Hemmet 1, således at al afgasset biomasse køres ud fra Hemmet

1 svarende til ca. 115.500 tons afgasset biomasse pr. år. Til- og frakørsler af frisk og afgasset biomasse vil

gennemsnitligt over året generere i alt 16 daglige transporter med biomasse til og fra anlægget. Der vil således

være en øget støjpåvirkning fra den øgede mængde af transporter med biomasse.

Anlægget vil modtage flydende biomasser med tankbiler, der aflæsser direkte til modtagetanke og tager afgas-

set biomasse med retur. Udlevering af afgasset biomasse foregår ligeledes direkte fra efterlagertank, og sker i

samme proces som levering, så der undgås tomkørsel med tankbiler. Faste biomasser aflæsses på plansilo og

føres til nyt indføderanlæg med frontlæsser, hvor det indfødes kontinuerligt til biogasanlægget.

Til- og frakørsel med flydende biomasse vil primært foregå i tidsrummet kl. 06.00-19.00 på hverdage og på lør-

dage kl. 07.00-14.00. Kun enkelte transporter kan forekomme uden for dette tidsrum.

Lastbiler vejes på en brovægt før og efter aflæsning. Støjbelastningen omkring de to anlæg, som følge af trans-

porter til og fra anlæggene, er begrænset til få minutter pr. tilkørsel og frakørsel.

Trafik med personbiler vil være et begrænset antal transporter og vurderes at være uden betydning i forhold til

det eksterne støjbidrag.

Stationære støjkilder på biogasanlægget

Udover de stationære støjkilder på anlægget installeres der et nyt indføderanlæg til mekanisk forbehandling af

faste biomasser og direkte indfødning til biogasanlægget. Indføderanlægget vil håndtere de faste biomasser i et

lukket system, dog uden overdækning, og anlægget vil have en lav kildestyrke og vil give et mindre støjbidrag i

omgivelserne.

De faste biomasser tilføres det nye indføderanlæg med en frontlæsser, og hyppigheden af støjpåvirkning fra

denne aktivitet vil stige som følge af en øgning i biomassemængder.

Der vil ikke længere blive anvendt mobilt neddelersystem til håndtering af faste biomasser, og støjgener fra

dette anlæg vil udgå.

I vurderingerne er medtaget de væsentligste støjkilder, der har betydning for det eksterne støjbidrag. Kilde-

styrkerne er baseret på målinger på tilsvarende Nature Energy anlæg.

Af Figur 7.4 fremgår de primære stationære støjkilder på Hemmet 1, der kan have betydning for støjpåvirkning

af omgivelserne.
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Figur 7.4: Markering af primære stationære støjkilder på Hemmet 1, der kan have betydning for støjpåvirkning

7.2.4 Maksimalniveau
Da der er drift i natperioden, er der krav til maksimalniveauet om natten. De fleste kilder på biogasanlægget er

stationære og vil derfor have samme maksimalniveau som ækvivalentstøjniveau. Der vil ikke være lastbiltrans-

porter med biomasseleveringer til anlægget i nattetimerne.

7.3 Beskrivelse af støjkilder Hemmet 2
På Hemmet 2 modtages i dag en stor mængde af den tilførte biomasse via rørledninger fra Hemmet 1 og om-

kringliggende gårde. Dette vil også være tilfældet ved den fremtidige drift. Den ønskede driftsomlægning på

Hemmet 2 betyder desuden, at anlægget fremover vil modtage færre transporter med biomasse, end der er

tilladelse til.

Nedenstående afsnit beskriver forhold vedrørende støjpåvirkninger fra Hemmet 2.

7.3.1 Tilladte forhold
Hemmet 2 er et oprindeligt gårdanlæg uden miljøgodkendelse.
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Trafik

Hemmet 2 har oprindeligt tilladelse til at drives som et gårdanlæg med biomassetilførsel under 30 tons/dag,

svarende til gennemsnitligt 1-2 transporter pr. dag med biomasse.

Det oprindelige anlæg er blevet drevet af nabogården, og trafik med personbiler har været begrænset.

Stationære støjkilder

På Hemmet 2 er der tilsvarende stationære støjkilder som på Hemmet 1 - dog i et mindre omfang, herunder

omrørere på tanke, ventilatorer, luftindtag og -afkast med kildehøjder varierende fra 0,5 m til 15 m over ter-

ræn. De fleste af kilderne kører i 100 % drift døgnet rundt.

Tidligere har anlægget rummet tre gasmotoranlæg til afbrænding af den producerede biogas fra både Hemmet

1 og Hemmet 2. Gasmotoranlæggene anvendes ikke, efter etablering af opgraderingsanlægget på Hemmet 1

og støjbidraget derfra er derfor ophørt.

7.3.2 Aktuelle forhold
Trafik

Hemmet 2 modtager i dag i alt 38.000 tons biomasse om året, hvoraf ca. 15.000 tons husdyrgødning modtages

via rørføring fra omkringliggende gårde og ca. 11.000 tons industribiomasse fra Hemmet 1. Den resterende

mængde biomasse (ca. 12.000 tons/år), i form af glycerin og fast biomasse, modtages via vejnettet svarende

til 1-2 transporter om dagen i gennemsnit. Alt afgasset biomasse pumpes retur til Hemmet 1 og distribueret via

vejnettet her fra.

Der er fortsat ikke betydende trafik med personbiler til anlægget.

Stationære støjkilder på biogasanlægget

Faste biomasser neddeles ligesom på Hemmet 1 med mobilt neddelersystem, der giver et periodevist støjbi-

drag.

Der er foretaget mindre driftsmæssige ændringer på anlægget. Ombygningen af en lagertank (traditionel gylle-

tank med flydelag) til isoleret sekundær procestank med omrøring og gaslager forventes at have ført til en min-

dre øgning i støjbidrag fra denne støjkilde, der dog ikke vurderes at have betydning for anlæggets samlede

støjpåvirkning.

De tidligere gasmotoranlæg er i dag nedlagt, da biogassen føres til opgraderingsanlægget på Hemmet 1. Støjbi-

draget fra denne støjkilde er dermed ophørt.

7.3.3 Ansøgte forhold
Trafik

Hemmet 2 vil fremover modtage i alt 34.000 tons biomasse om året. Anlægget vil modtage de samme mæng-

der via rørføring som under de aktuelle forhold (ca. 15.000 tons fra omkringliggende gårde samt ca. 11.000

tons fra Hemmet 2). Levering af biomasse via vejnettet vil fremover udgøre 8.000 tons – en mindre mængde

end ved de aktuelle forhold, og mindre end anlægget oprindeligt har tilladelse til. Dette vil svare til ca. 1-2

transporter om ugen med glycerin leveret af ekstern leverandør (ankommende fra øst) samt én transport ca.

hver anden dag med fast biomasse i form af græs eller lignende (energiafgrøder) leveret fra Hemmet 1. Alt af-

gasset biomasse vil blive pumpet retur til Hemmet 1 og distribueret via vejnettet herfra.
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Anlægget vil som udgangspunkt fortsat være ubemandet og trafik med personbiler vurderes at være uden be-

tydning i forhold til det eksterne støjbidrag.

Stationære støjkilder på biogasanlægget

De stationære støjkilder på anlægget vil blive reduceret på anlægget, da der fremover ikke vil blive håndteret

fast biomasse med mobilt neddelerudstyr. Øvrige stationære kilder vil svare til kilderne under aktuelle forhold.

Der vil på Hemmet 2 ikke være støjbidrag fra et gasbehandlingsanlæg, da alt biogas føres til Hemmet 1.

Således forventes aktiviteter med indflydelse på forhold vedrørende støjpåvirkning fremover at blive reduceret

på Hemmet 2 i forhold til de tilladte forhold.

7.4 Vurdering

7.4.1 Ansøgt projekt
Støjbidraget for Hemmet 1 fra stationære støjkilder og fra trafik på anlægget vurderes ikke at give anledning til

støjpåvirkning af væsentlig karakter grundet afstanden til nærmeste naboer på minimum 700 meter. Erfaringer

fra større biogasanlæg viser, at ved afstande på 500 meter eller mere er der normalt ingen problemer med

overholdelse af støjgrænserne.

Det primære støjbidrag vil komme fra lastbiltransporter til og fra anlægget med biomasse.

Støjbidraget for Hemmet 2 fra stationære støjkilder og fra trafik på anlægget, som beskrevet i afsnit 7.3, vur-

deres ikke at give anledning til en væsentlig støjpåvirkning, da støjbidraget vil være begrænset ved de ansøgte

forhold med få transporter og begrænset aktivitet på anlægget.

Støjbelastning, hverdage kl. 7-18.

Støjbelastningen af omgivelserne forventes størst på hverdage inden for den almindelige arbejdstid. Støjgræn-

sen i dagperioden på 55 dB(A) for boliger i det åbne land forventes overholdt med god margin i forhold til nær-

meste nabobeboelser.

Støjbelastning, hverdage kl. 18-22

Støjgrænsen i aftenperioden på 45 dB(A) for boliger i det åbne land forventes overholdt med god margin i for-

hold til nærmeste nabobeboelser. Der vil som udgangspunkt ikke være transporter af biomasse i aftentimerne.

Enkelte transporter med biomasse vil dog forekomme mellem kl. 18-19.

Støjbelastning, hverdage kl. 22-7

Støjgrænsen i natperioden er 40 dB(A) for boliger i det åbne land. Støjgrænsen forventes overholdt med god

margin i forhold til nærmeste nabobeboelser. Der vil som udgangspunkt ikke være transporter af biomasse i

nattetimerne. Enkelte transporter med biomasse vil dog forekomme mellem kl. 6-7.

Støjbelastning, øvrige tidsrum

Støjbidraget i weekendperioden er mindre end støjbidraget på hverdage, idet der ikke forekommer samme om-

fang af kørsel. Der forventes at kunne forekomme transporter på lørdage kl. 07-14 og enkelte transporter i lø-

bet af dagtimerne på søn- og helligdage. Da støjbidraget i dagperioden på hverdage er mindre end støjgrænsen

i dagperioden i weekenden (45 dB(A)), vil støjgrænserne også forventes at kunne overholdes i weekenden.

Støjbelastning, max, nat

Støjgrænsen for maksimalværdien i natperioden er 55 dB for boliger i det åbne land, hvilket forventes overholdt

med god margin. Der vil som udgangspunkt ikke være transporter af biomasse i nattetimerne.
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Det vurderes, at den påtænkte indretning og drift af de to biogasanlæg med den planlagte udvidelse ikke vil

påvirke omgivelserne væsentligt i forhold til støj.

Der vurderes ikke at være risiko for, at der kan optræde gener i from af lavfrekvent støj, infralyd eller vibratio-

ner fra driften af biogasanlægget. Der er ikke kendskab til sådanne gener fra anlæg af denne type.

7.4.2 Ansøgte forhold i forhold til godkendte forhold
Der vil med de ansøgte forhold være en stigning i antallet af gennemsnitlige daglige antal transporter med bio-

masse til Hemmet 1 på ca. 12 transporter i forhold til de godkendte forhold. Dette vil bidrage til et øget støjbi-

drag ved til- og frakørsel af lastbiler samt ved af- og pålæsning af biomasse til modtagetanke på anlægget.

Støjbidraget vurderes at ligge inden for grænseværdierne i de respektive tidsrum.

Installation af et indføderanlæg til neddeling og kontinuerlig indfødning af fast biomasse vil bidrage med et min-

dre støjbidrag til de stationære støjkilder på anlægget. Anlægget vil have en relativt lav kildestyrke og støjbi-

draget vurderes - sammen med de øvrige støjkildebidrag - at ligge under grænseværdierne i de respektive tids-

rum. Fast biomasse tilføres det nye indføderanlæg med en frontlæsser, og hyppigheden af støjpåvirkning fra

denne aktivitet vil være højere end ved de godkendte forhold som følge af en øgning i biomassemængderne.

Generelt vil støjpåvirkningerne fra stationære støjkilder ved de ansøgte forhold dog ikke øges væsentligt i for-

hold til de godkendte forhold.

Med en afstand til den nærmeste nabo på mere end 700 meter fra Hemmet 1 vurderes støjbidraget fra en øg-

ning i antal transporter med biomasse, af- og pålæsning af biomasse samt de stationære støjkilder på biogas-

anlægget ikke at give anledning til støjpåvirkning af væsentlig karakter ved de ansøgte forhold sammenlignet

med de godkendte forhold. Ved disse afstande er der normalt ingen problemer med overholdelse af de angivne

støjgrænser med god margin.

På Hemmet 2 vurderes støjpåvirkninger ikke at øges i forhold til de tilladte forhold, da anlægget vil modtage

færre transporter med biomasse, end der er tilladelse til og gasbehandling vil ikke længere foregå på anlægget.

Støjbidraget herfra vil således blive mindre end i ved de tilladte forhold.

7.4.3 Ansøgte forhold i forhold til aktuelle forhold
Miljøvurderingen af støjpåvirkninger suppleres med en beskrivelse af de fremtidige forhold sammenholdt med

de aktuelle forhold, således at læseren kan forholde sig til de faktiske ændringer.

Ift. de aktuelle forhold på Hemmet 1, vil der ved de ansøgte forhold være en stigning på ca. 3 transporter om

dagen i gennemsnit. Støjbidraget fra denne stigning vurderes at være minimal i forhold til aktuelle forhold.

Støjbidraget fra stationære støjkilder vil forventes reduceret i forhold til den aktuelle håndtering af faste bio-

masser ved installation af det nye indføderanlæg.

På Hemmet 2 vurderes støjpåvirkninger ikke at øges i forhold til de aktuelle forhold i dag, da anlægget vil mod-

tage færre transporter med biomasse, og neddeling af dyrket biomasse vil ikke længere foregå anlægget. Støj-

bidraget herfra vil således blive mindre end i dag.

7.4.4 Sammenfatning
I driften af biogasanlæggene ved de ansøgte forhold vurderes støj ikke at medføre en væsentlig påvirkning af

omkringboende idet alle grænseværdier vurderes overholdt med god margin.

Oversigt for signatur for sammenfattende vurdering fremgår af Tabel 7.2 og Tabel 7.3.
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7.5 Kumulative effekter
Udvidelsen som sådan virker kumulativ i forhold til støjen fra den godkendte virksomhed. Dette indgår allerede

i det vurderede støjbidrag, da støjgrænserne gælder for den samlede virksomhed.

Der er ikke kendskab til andre planlagte projekter i området, der vil give anledning til kumulative effekter. Støj

fra personbiler og lastvogne vil indgå kumulativt med øvrig trafik i området.

Der vil være en kumulativ støj fra andre støjkilder i området, herunder vindmøllerne ved Lønborg Hede samt

landbrug i området, støj fra trafik på veje osv. Der gælder imidlertid ingen støjgrænser for kumuleret støj og da

der anvendes forskellige beregningsmetoder og gælder forskellige grænseværdier er det ikke muligt at kvantifi-

cere den kumulerede støjpåvirkning.

7.6 Afværgeforanstaltninger
Det vurderes, at alle vejledende støjgrænseværdier forventes overholdt med god margin i alle tidsrum, og af-

værgeforanstaltninger i forhold til støj er derfor ikke påkrævet.

Signatur for samlet vurdering

Positiv, ingen/neutral eller ubetydelig påvirkning Intet behov for afværgeforanstaltninger.

Mindre negativ påvirkning Afværgeforanstaltninger ikke påkrævede, men kan gen-
nemføres hvis forenelige med andre hensyn.

Moderat negativ Påvirkning i et omfang, hvor afværgeforanstaltninger er
påkrævede.

Omfattende negativ påvirkning Alvorlig påvirkning, som vil kræve projektændringer eller
som minimum kompenserende foranstaltninger.

Tabel 7.2: Signatur for sammenfattende vurdering

EMNE PÅVIRKNING SÆRLIGE FORHOLD

Støjbelastning under anlæggets driftsfase

Af- og pålæsning
(intern arbejds-
kørsel)

Stationære støj-
kilder

Da afstanden til nærmeste nabo til Hemmet 1 er mere end 700 meter, vurde-
res det, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier kan overholdes ved
alle boliger, og støjbelastningen vurderes derfor at være en mindre påvirkning.
Støjgrænseværdierne er fastsat i den gældende miljøgodkendelse for Hemmet
1.

Støjgrænseværdier ved Hemmet 2 vurderes ligeledes at være overholdt, da
støjbidraget vurderes at blive reduceret ved færre transporter, end anlægget
har tilladelse til, samt reduceret aktivitet på anlægget.

Der er ikke behov for nye vilkår til den gældende miljøgodkendelse.

Befolkning og
menneskers
sundhed

Støjpåvirkning skyldes hovedsageligt transporter. Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænseværdier vurderes overholdt ved alle boliger. Støjbelastningen vur-
deres derfor at være en mindre påvirkning.

Tabel 7.3: Oversigt over vurdering af støjpåvirkninger
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Biogasanlægget har allerede en gældende miljøgodkendelse (Hemmet 1), hvori der er fastsat støjvilkår på bag-

grund af indretning og drift efter bedste tilgængelige teknik (BAT) og grænseværdier ud fra Miljøstyrelsens vej-

ledende grænseværdier. Støjvilkårene er bindende også efter udvidelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune er

godkendelses- og tilsynsmyndighed.

7.7 Befolkning og menneskers sundhed
Der er tale om en udvidelse af et eksisterende anlæg, der er beliggende i det åbne land. Der er derfor foretaget

vurderinger, som indbefatter alle transporter ind og ud fra anlægget samt støj fra det samlede biogasanlægs

drift.

Det er vurderet, at støjgrænserne kan overholdes i alle tidsrum i anlæggets driftsfase. På baggrund heraf vur-

deres påvirkningen i omgivelserne i driften af anlægget ikke at være væsentlig.
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8 Luftforurening
I dette kapitel redegøres for anlæggenes emissioner af lugt, ammoniak (NH3), svovlbrinte (H2S) samt forbræn-

dingsparametrene kvælstofoxider (NOx) og kulilte (CO) og deres påvirkning af omgivelserne under anlæggenes

driftsfase.

Da begge biogasanlæg er eksisterende anlæg, og da udvidelsen ikke vil medføre en decideret anlægsfase, vur-

deres der ikke nærmere på anlægsfasen i nærværende kapitel.

Forslaget til lokalplan giver mulighed for en fremtidig udvidelse af anlæggenes bygningsmasse med en maksi-

mal bebyggelse på 40% for hvert af de to delområder, og med en nuværende bebyggelsesprocent på begge

delområder på ca. 30 % inkl. bygninger, tanke, tekniske anlæg, plansilo mm. Der er på nuværende tidspunkt

ikke planer om at udvide eller ændre anlæggene med yderligere bebyggelse end det ansøgte projekt. Ved en

eventuel fremtidig udvidelse i bebyggelse, skal der som minimum foretages en screening jf. miljøvurderingslo-

ven af det til den tid ansøgte projekt – herunder også forhold omkring luft – og de nødvendige godkendelser/til-

ladelser skal ansøges og meddeles. I afsnit 1.1.4 er der præsenteret en række mulige udvidelsesscenarier, hvis

bebyggelsen på 40 % udnyttes og herunder også de eventuelle miljøpåvirkninger mht. luft, og der henvises til

dette afsnit for en gennemgang af scenarierne.

8.1 Metode
Der er foretaget en emissionsopgørelse af de relevante udledninger baseret på standardemissionsgrænsevær-

dier og erfaringstal for:

- afkast fra kedelanlæg (kvælstofoxider og kulilte)

- luftfortrængning ved omlastning og oplag af biomasser

- gasopgraderingsanlæg (lugt og svovlbrinte (H2S)

Beregninger er foretaget jf. Luftvejledningen (Miljøstyrelsen, 2001).

Beregninger er foretaget ved hjælp af OML-Multi-modellen, der er en atmosfærisk spredningsmodel til bereg-

ning af koncentrationen af et forurenende stof i luften i omgivelserne udenfor virksomheden. Dette kaldes im-

missionen. Modellen kan anvendes til beregning af skorstenshøjder for at sikre, at den beregnede immission

overholder de gældende grænseværdier (B-værdier) for lugt jf. miljøgodkendelse (2015) for Hemmet 1 samt jf.

B-værdivejledningen (Miljøstyrelsen, 2016) i omgivelserne udenfor virksomhedens område. Resultaterne af im-

missioner sammenholdes med grænseværdi for lugtimmission henholdsvis B-værdi, der begrænser den enkelte

virksomheds samlede tilladelige bidrag i form af luftforureningen til omgivelserne.

Denne miljørapport er en vurdering af en udvidelse af et eksisterende biogasanlæg. De vejledende grænsevær-

dier og B-værdier for de relevante emitterede stoffer (lugt, NH3, NOx, CO og H2S) gælder den totale emission

fra det ansøgte projekt (nuværende virksomhed samt planlagt udvidelse). I dette kapitel foretages en vurdering

af den totale stof-emission og ikke kun den andel af emissionen, som kan relateres til udvidelsen.

Emission af de relevante stoffer i forbindelse med de ansøgte forhold er sammenlignet med hhv. de godkendte

og de aktuelle forhold på anlæggene. Miljøvurderingen tager udgangspunkt i ændringerne fra godkendt til an-

søgt forhold, mens sammenligning med de aktuelle forhold er inddraget, så læseren kan forholde sig til ændrin-

gerne i forhold til det aktuelle anlæg.

Planlagte driftsomlægninger på Hemmet 2 medfører, at der ved de ansøgte forhold ikke vil være væsentlige

luftemissioner fra biogasanlægget Hemmet 2 i en normaldriftssituation. Fremadrettet vil biomassetilførslen pri-

mært foregå i lukkede pumpeledninger fra Hemmet 1 og omkringliggende gårde, samt øvrige aktiviteter såsom

gasopgradering og procesopvarmning foregår på Hemmet 1, hvormed der ikke forekommer punktkilder, som

giver anledning til lugtudslip på Hemmet 2. I mindre grad ville der forekomme diffus lugtudslip fra mindre are-

alkilder i forbindelse med kortvarig håndtering og tilførsel af lugtsvage vegetabilske produkter og industripro-

dukter til biogasanlægget Hemmet 2.
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Natur- og Miljøklagenævnet har den 8. juli 2013, i sagen NMK-10-00231 om revurdering af godkendelse for

Odense Nord Miljøcenter, ophævet vilkår, som fastsatte lugtgrænser med mulighed for lugtmåling, da der pri-

mært var tale om diffuse kilder, og da der ikke findes anerkendte målemetoder til måling på diffuse kilder.

Da der fremadrettet alene forventes mindre diffuse lugtudslip ved Hemmet 2 i en normaldriftssituation, er der

udelukkende foretaget emissionsberegninger for luftemissioner fra produktionen på Hemmet 1. Et lugtvilkår for

den samlede virksomhed (Hemmet 1 og Hemmet 2), vil dermed primært være møntet på måling af punktkilder

relateret til aktiviteter på Hemmet 1. Samtidig forventes begrænsning af diffus lugtudslip fra Hemmet 2 at blive

reguleret af vilkår til indretning af anlægget.

Emissionerne til luften beskrives nærmere i afsnit 8.3.

Emissionsberegningerne for Hemmet 1 tager udgangspunkt i følgende kort, hvor anlæggets afkast fra kedelan-

læg, modtagefaciliteter, lagre og opgraderingsanlæg efter udvidelsen fremgår, se Figur 8.1.

Figur 8.1: Placering af afkast og arealkilder på Hemmet 1

Større biogasanlæg som Nature Energy Hemmet er omfattet af krav om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttel-

seslovens kapitel 5 om særligt forurenende virksomheder, og der har tidligere været fastsat nationale standard-

vilkår for indretning og drift af biogasanlæg, som fremtidigt vil udgøres af BAT-krav. De hidtil gældende stan-

dardvilkår er allerede gældende for biogasanlægget ved kommunens miljøgodkendelse af anlægget i 2012 med

tillæg af 2015 (for Hemmet 1 på Gundesbølvej).
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8.2 Luftforurening

8.2.1 Lugt
Lugt er ofte en blanding af en række stoffer med meget forskellig niveau (tærskelværdi) for oplevelse af lugt

fra de enkelte stoffer, og dette gør det derfor vanskeligt at udføre en direkte lugtmåling for indhold af de lug-

tende stoffer.

Derfor anvendes en standardiseret metode til lugtanalyse, der anvender et lugtpanel bestående af personer af

forskellig alder og køn, som under kontrollerede forhold bliver sat til at lugte til en luftprøve. Panelet bliver

præsenteret for en række fortyndinger af prøven, dvs. stærkere og stærkere koncentration, og når halvdelen af

panelet netop kan erkende lugten, er dette tærskelværdien, og den koncentration er definitionen på 1 lugten-

hed pr. m3. Lugtkoncentrationen har enheden Lugtenheder pr. m3 (LE/m3). Lugtkoncentrationen i prøven er lig

med det antal gange, den fortyndes for at finde tærskelværdien.

Det, man måler på og sætter grænseværdier for, er lugtkoncentrationen i omgivelserne. Miljøstyrelsens vejle-

dende grænseværdier er fastsat til 5-10 LE/m3, idet erfaringerne med disse lugtgrænser har vist sig at være

acceptable for omkringboende (Miljøstyrelsen, 1985). Til sammenligning har en mark med gylle 100 LE/m3 ved

forbikørsel, imens der i en svinestald er imellem 1.000 og 3.000 LE/m3 (erfaringstal).

Driften af biogasanlæggene må ikke give anledning til væsentlige lugtgener ved nabobeboelser og boligområ-

der. Ved ”væsentlige lugtgener” forstås, at virksomhedens bidrag til lugtstofkoncentrationen ikke må overstige

Miljøstyrelsens vejledende lugtgrænseværdier som er følgende:

8.2.2 Kvælstof og svovlbrinte
Der er fastsat nationale emissionsgrænseværdier og B-værdier for svovlbrinte (H2S) samt forbrændingspara-

metrene NOx og CO (NOx er dimensionsgivende), som skal sikres overholdt ved anlæggets indretning og drift

jf. Luftvejledningen (Miljøstyrelsen, 2001) og B-værdivejledningen (Miljøstyrelsen, 2016) samt – for naturgas-

fyringsanlægget – krav for bestående fyringsanlæg jf. MCP-bekendtgørelsen29.

29 Bekendtgørelse nr. 1535 af 09. December 2019 Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Område Lugtgenekriterie
LE/m3

Ved beboelse i det åbne land 10

Tabel 8.1: Lugtgenekriterier for boliger i det åbne land jf. Miljøstyrelsens vejledning nr.4 1985, ”Begrænsning af lugtgener fra virk-
somheder”.

Parameter Emissionsgrænseværdi Immissionsgrænseværdi
(B-værdi)

Svovlbrinte (H2S) 5 mg/Nm3 0,001 mg/m3

Ammoniak (NH3) 500 mg/Nm3 0,3 mg/m3

NOx 105 mg/Nm3 (v. 3 % ilt) 0,125 mg/m3

CO 125 mg/Nm3 1,0 mg/m3

Tabel 8.2: Gældende nationale emissionsgrænseværdier og B-værdier
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8.3 Projektets påvirkninger
Fra anlæggene vil der forekomme emissioner (lugt, NOx, CO og svovlbrinte (H2S)) fra forskellige kilder, som

beskrevet i de kommende afsnit. Emissioner fra lastbiler til og fra anlæggene indgår ikke i opgørelsen af emis-

sionerne, men indgår i opgørelsen af CO2 balancen i Kapitel 11 Klimapåvirkninger. Der vil ikke være væsentlig

emissioner af støv fra kørsel, da de interne kørearealer er befæstede. Støv fra udendørs oplag af biomasser på

planlager minimeres ved overdækning, og den primære håndtering af biomasse foregår i lukkede systemer.

8.3.1 Hemmet 1 (Gundesbølvej)

Godkendte forhold

Biogasanlægget Hemmet 1 er beliggende på Gundesbølvej 21 ved Hemmet i det åbne land ca. 3 km øst for

Hemmet og ca. 2 km nordøst for Sdr. Vium, se Figur 8.2. Nærmeste boliger i åbent land er landbrugsejen-

domme beliggende min. 650 m fra anlæggets matrikelgrænse og nærmeste landsby/samlet boligområde er

Sdr. Vium i en afstand af minimum 2 km.

Figur 8.2: Lokalisering af bio-
gasanlæg Hemmet 1 (Gun-
desbølvej 21)

Biogasanlægget behandler biomasser i form af husdyrgødning, energiafgrøder og industriaffald og er miljøgod-

kendt til at modtage 35.000 tons biomasse/år.

Flydende biomasser lagres i lukkede tanke. Afgasset biomasse lagres i efterlagertank overdækket med flydelag.

Faste biomasser (dybstrøelse, energiafgrøder o.l.) lagres i udendørs plansilo, hvor oplag af lugtende biomasse

skal overdækkes.

Ved tillæg til miljøgodkendelse i 2015 blev der givet tilladelse til et gasopgraderingsanlæg på Hemmet 1 til be-

handling af biogas fra Hemmet 1 og Hemmet 2 med en kapacitet på 1.250 m3 biogas/time (750 m3 me-

tan/time) samt et ca. 833 kW naturgaskedelanlæg (afkast 1 m over tag).

Grænseværdien for lugt er i gældende miljøgodkendelse (2015) fastsat til 10 LE/m³, grundet at biogasanlægget

er placeret i landzone, og der kun er én ejendom indenfor 500 m fra anlægget. Der er ikke stillet vilkår om bio-

filter, da alle tanke for flydende biomasse var planlagt med gastæt overdækning og tilsluttet gassystemet. Ak-

tuelt opfylder virksomheden ikke målsætning for at udelade et biofilter, da driften i dag ikke lever op til en

overdækning af alle tanke med flydende biomasse.
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Aktuelle forhold

De to biogasanlæg Hemmet 1 og Hemmet 2 er rørforbundne, og udveksler i dag pumpbare råvarer og afgasset

biomasse via separate pumpeledninger. På Hemmet 1 modtages i dag ca. 89.000 tons biomasse årligt, hvor ca.

78.000 tons af biomassen behandles på Hemmet 1, mens ca. 11.000 tons føres via rørføring til Hemmet 2. Alt

afgasset biomasse fra Hemmet 2 og Hemmet 1 lagres og køres ud fra Hemmet 1. Der modtages således en del

mere biomasse til oplag og omlastning på biogasanlægget end miljøgodkendelsen foreskriver, som beskrevet i

foregående afsnit.

Flydende råvarer inkl. gylle og industribiomasser modtages i dag med tankvogne og indpumpes direkte i de luk-

kede lagertanke. Udlevering af afgasset gylle foregår ligeledes direkte fra efterlagertank. Faste biomasser mod-

tages i plansilo, neddeles i plansilo med mobilt neddelerudstyr og indfødes med gummihjulslæsser direkte til

indtagetank for at blive mikset med gylle og herpå pumpet til procestanke. Oplag af lugtende faste biomasser i

plansilo er i dag ikke konsekvent overdækkede.

Opgraderingsanlægget, der er etableret efter godkendelse i tillæg til miljøgodkendelse i 2015, hvor der i ansøg-

ningsmateriale var anført en kapacitet på 1.250 m³ biogas/time (750 m³ metan/time), er efterfølgende realise-

ret med en maksimal kapacitet på 2.000 m³ biogas/time (1.250 m³ metan/time). Opgraderingsanlægget på

Hemmet 1 modtager i dag biogas via rørledninger fra både Hemmet 2 samt biogasanlægget Sdr. Vium belig-

gende ca. 6 km syd for Hemmet 1 og behandler samlet op mod 8,7 mio. m3 biogas om året.

Ansøgte forhold

Med de ansøgte forhold vil Hemmet 1 fremover modtage ca. 108.000 tons biomasse årligt, hvor 92.000 tons af

biomassen behandles på Hemmet 1, mens der til Hemmet 2 føres ca. 11.000 tons industribiomasse via rørfø-

ring og 5.000 tons fast biomasse (græs e.l.) via vejnettet, hvor denne del behandles. Alt afgasset biomasse fra

Hemmet 2 og Hemmet 1 vil fortsat blive lagret og kørt ud fra Hemmet 1.

Anlægget vil modtage flydende biomasser som under de aktuelle forhold med tankbiler, der aflæsser direkte til

modtagetanke og tager afgasset biomasse med retur. Der vil blive etableret aflæssetragte på modtagetanke,

således, at risiko for emissioner ved omlastning begrænses. Dybstrøelse og andre faste biomasser aflæsses

fortsat på plansilo og tilføres nyt indføderanlæg med frontlæsser, hvorfra det indfødes kontinuerligt til biogas-

anlægget. Der vil fremover ikke blive anvendt mobilt neddelerudstyr på plansilo. Oplag af lugtende biomasse på

plansilo overdækkes.

Opgraderingsanlægget vil fortsat modtage biogas fra både Hemmet 1, Hemmet 2 og Sdr. Vium og fremover

behandle op mod 17 mio. m3 biogas fra alle tre biogasanlæg.

Naturgaskedelanlægget skal ved miljøgodkendelse godkendes til den aktuelle installerede effekt på 1.900 kW.

8.3.2 Hemmet 2 (Tinghøjvej)
Den ønskede driftsomlægning på Hemmet 2 betyder, at anlægget fremover vil modtage færre transporter, end

hvad det har tilladelse til, da mere end 75% af den tilførte biomasse vil blive pumpet til via rørledning fra Hem-

met 1 og omkringliggende gårde.

Da der ikke længere vil være væsentlige luftemissioner og ingen punktkilder fra aktiviteter på biogasanlægget

Hemmet 2, som beskrevet i afsnit 8.1, vil luftemissionsberegninger omhandle forhold med indflydelse på luft-

emissioner fra Hemmet 1. Nedenstående afsnit beskriver forholdene på Hemmet 2.

Godkendte forhold

Biogasanlægget Hemmet 2 er beliggende på Tinghøjvej 13 ved Hemmet i det åbne land ca. 4,5 km øst for

Hemmet og ca. 2,5 km nordøst for Sdr. Vium, se Figur 8.3. Nærmeste boliger i åbent land ligger henholdsvis på

samme matrikel som anlægget (landbrugsejendom) samt på nabogrunden Tinghøjvej 10, og nærmeste

landsby/samlet boligområde er Sdr. Vium.
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Figur 8.3: Lokalisering af
biogasanlæg Hemmet 2
(Tinghøjvej 13)

Biogasanlægget behandler husdyrgødning, energiafgrøder og industriaffald og har tilladelse til at behandle

10.950 tons biomasse/år som oprindeligt gårdanlæg.

Modtagelse af størstedelen af biomassen sker via lukkede rørsystemer.

Tidligere har anlægget rummet tre gasmotoranlæg til afbrænding af den producerede biogas fra både Hemmet

1 og Hemmet 2, før disse i 2015 blev erstattet med et gasopgraderingsanlæg og naturgaskedel på Hemmet 1.

Aktuelle forhold

Hemmet 2 modtager i dag op mod 38.000 tons biomasse pr. år, dvs. der behandles en del mere biomasse på

biogasanlægget end tilladelsen foreskriver.

En del flydende industribiomasse modtages via rørføring fra Hemmet 1 (ca. 11.000 tons/år) og flydende hus-

dyrgødning via rørføring fra omkringliggende gårde (ca. 15.000 tons/år), og al afgasset biomasse pumpes retur

til Hemmet 1. Andre industribiomasser og fast biomasse modtages i dag med lastbiltransporter.

Faste biomasser aflæsses i dag på etableret planlager, som ikke er godkendt. Disse biomasser neddeles ligesom

på Hemmet 1 med mobilt neddelersystem og tilføres procestankene via blandetank, som også er opført uden

godkendelse.

De tidligere gasmotoranlæg er i dag nedlagt, da biogassen føres til opgraderingsanlægget på Hemmet 1, og da

Hemmet 2 i dag forsynes med procesvarme fra Hemmet 1. Tidligere emissionsbidrag fra gasmotoranlæg er der-

med fjernet.

Ansøgte forhold

På Hemmet 2 skal der fremover behandles op mod 34.000 tons biomasse pr. år. Størstedelen af biomasserne

vil fortsat blive modtaget via rørføring fra Hemmet 1 (ca. 11.000 tons/år) samt tre omkringliggende gårde (ca.

15.000 tons/år), og afgasset biomasse vil ligeledes tilbageføres til Hemmet 1 via rørføring. Hemmet 2 vil der-

med have meget begrænset omlastning og oplag af biomasse.
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Anlægget vil modtage og omlaste glycerin fra ekstern leverandør samt få tilkørt fast vegetabilsk biomasse i

form af græs e.l. i begrænsede mængder fra Hemmet 1 for at opnå tilstrækkelig tørstofprocent til en optimal

biogasproces. Den faste biomasse vil blive omlastet på planlageret, hvor den vil være overdækket, og tilføres til

anlægget via blandetanken. Der vil ikke foregå neddeling af den faste biomasse på anlægget.

Således reduceres aktiviteter med indflydelse på luftemissioner på Hemmet 2, og der er derfor ikke foretaget

emissionsberegninger for Hemmet 2.

8.3.3 Lugt
Da der ikke fremover vil være væsentlige luftemissioner fra Hemmet 2, vil emissionsberegningerne alene om-

handle lugtemissioner fra produktionen på Hemmet 1.

På Hemmet 2 vil der ikke være væsentlige kilder til lugtemissioner, som beskrevet i afsnit 8.3.2, da den pri-

mære tilførsel og håndtering af biomasse foregår via rørføring og i lukkede systemer, og der vil ikke forekomme

åbning af tanke for at tilføre biomasse eller udtage afgasset biomasse. Kun glycerintank og blandetank til dyr-

ket biomasse, som begge er svagt lugtende biomasser, vil blive åbnet for at indføre biomasse. Procestanke er

udført med gastæt overdækning, og oplag af dyrket biomasse på planlageret vil være overdækket. Behandling

af den producerede biogas samt procesopvarmning foregår på Hemmet 1. Der vil derfor fremover ikke fore-

komme punktkilder, som giver anledning til lugtudslip på Hemmet 2, men udelukkende i mindre grad diffus

lugtudslip fra mindre arealkilder i forbindelse med kortvarig håndtering og tilførsel af lugtsvage vegetabilske

produkter og industriprodukter til biogasanlægget Hemmet 2.

Hvis der på Hemmet 2 imod forventning viser sig, at der kommer lugtgener fra fortrængningslugt fra aflæsning

og pumpning til fortanke på anlægget, kan der eftermontres et mindre filteranlæg ved fortanke (for eksempel

aktivt kulfilter). Filteret vil kunne fjerne hovedparten af lugtstofferne i fortrængningsluften.

På Hemmet 1 er der risiko for lugt fra anlæggets drift ved håndtering af biomasse på biogasanlægget, dette

stammer fra luftfortrængning fra tanke, afkast og udendørs håndtering af faste biomasser fra følgende anlægs-

dele:

 Industritank (emissioner: lugt)

 Glycerintank (emissioner: lugt)

 Indtagtank i teknikbygning (emissioner: lugt, ammoniak (NH3))

 Lagertank for afgasset biomasse (emissioner: lugt, NH3)

 Plansilo for faste biomasser (emissioner: lugt, NH3)

 Nyt indføderanlæg (emissioner: lugt, NH3)

 Opgraderingsanlæg (emissioner: lugt, svovlbrinte (H2S))

 Naturgaskedelanlæg (emissioner: NOx, CO, lugt)

Alle procestanke samt mixtank er gastætte tanke og tilsluttet gassystemet. Modtagetanke (industritank, glyce-

rintank og indtagtank) og efterlagertank er ikke udført med gastæt overdækning eller tilsluttet gassystemet

eller holdt med konstant luftafsug. Industritank samt indtagtank vil blive monteret med aflæssetragt for at mi-

nimere risiko for emission af fortrængningsluft ved tømning af tankbil til tank. Det forudsættes desuden, at in-

dustritanken udstyres med et aktivt kulfilter med ventilator, som kan sikre at fortrængningsluften ledes gen-

nem filteret. Efterlagertanken vil være overdækket med tæt flydelag med henblik på begrænsning af ammoniak

(NH3) emission. Emissioner fra glycerintanken er meget lugtsvage og vil ikke have betydning for emissionerne.

På anlægget er der et planlager på ca. 1.000-1.200 m2, som anvendes til opbevaring af faste biomasser opdelt i

to lagre; ét til vegetabilske restprodukter fra fødevareproduktion samt dyrket biomasse og ét til fast husdyr-

gødning. Planlageret vil være overdækket og udtag foregår fra mindre åbent område (skærefladen), som lukkes

ved arbejdsophør. Fra skærefladen kan der forekomme lugtemission fra den opbevarede vegetabilske bio-

masse.

Det nye indføderanlæg til faste biomasser vil ikke være overdækket imellem ifyldninger.
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Fra opgraderingsanlæg er der afkast med CO2-rejekt (efter svovlrensning), hvor biogassen opgraderes til natur-

gaskvalitet, og der er et afkast fra et gaskedelanlæg fyret med naturgas.

Nærmeste nabobebyggelse til anlægget er Gundesbølvej 16, en landbrugsejendom uden bolig, idet stuehus er

fjernet for få år siden. Dermed vil Gundesbølvej 16 ikke indgå i vurderingen af lugtgener i forhold til naboer.

Nærmeste boliger er beliggende i en afstand på minimum 750 meter til OML-beregningens nulpunkt (defineret

som afkast fra kedelanlæg). Det drejer sig om landbrugsejendommen Gundesbølvej 14 placeret sydvestlig for

anlægget samt landbrugsejendommen Bjerregårdsvej 5 beliggende i østlig retning for anlægget. Afstande kan

relateres til afstande angivet i baggrundsnotat for vurdering af ændrede luftemissioner i forbindelse med plan-

lagte driftsændring.

Nærmeste landsby/samlet boligområde er Sdr. Vium, som er beliggende ca. 2,5 km fra projektområdets afkast

jf. Figur 8.2.

Placering af nærmeste naboer i forhold til biogasanlægget på Hemmet 1 fremgår af Figur 8.4.

Figur 8.4: Nærmeste boliger – Hemmet 1

Ved vurdering af projektets mulige lugtpåvirkninger er der foretaget en samlet vurdering af både godkendte

lugtemissioner og emissioner, som fremkommer som følge af udvidelsen. Som grundlag for denne vurdering er

anvendt anlæggets samlede tilladte luftmængde og lugtemission jf. forudsætningerne i den gældende miljøgod-

kendelse i forhold til overholdelse af miljøgodkendelsens lugtgrænseværdier (fremgår af Tabel 8.2). Dette er

sammenholdt med dimensioneringsoplysninger for det samlede anlæg efter udvidelsen. Den estimerede lugte-
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mission ud fra dimensioneringskriterierne er endvidere sammenholdt med tal fra officielle rapporter samt erfa-

ringstal fra lignende procesudstyr opstillet på danske biogasanlæg, da der ikke foreligger akkrediterede præsta-

tionsmålinger.

Der er udført en OML-beregning på det værst tænkelige scenarie, som inkluderer lugt fra luftfortrængning ved

omlastning og oplag af biomasser i lagertanke, luft fra område ved planlager, bidrag fra gaskedel, samt eksiste-

rende luftafkast (CO2-rejekt) fra gasopgraderingsanlæg.

OML-beregninger og forudsætninger for disse fremgår af baggrundsnotat ”Baggrundsnotat om luftemissioner og

OML-beregninger for Nature Energy Hemmet” af 18. december 2020, som er vedlagt i rapportens baggrundsdo-

kumenter.

Resultaterne af OML-beregningen fremgår af Tabel 8.3. Der er i OML-beregningen taget højde for bebyggelse

samt terrænhøjder i området omkring anlægget.

Lugtemission fra anlægget baseres på at der vil være et samtidigt bidrag fra alle anlæggets beskrevne lugtkil-

der på samme tid.

Lugtværdierne fra den konkrete OML-beregning for lugtkoncentrationsbidraget ved de udpegede naboer er vist i

nedenstående Tabel 8.3.

Tabel 8.3 angiver den højeste lugtpåvirkning i den pågældende afstand fra lugtcentrum kaldet konservativ tolk-

ning. Dette sikrer naboer imod overskridelse af lugtgrænseværdierne uanset vindretning.

Parameter Grænseværdi i LE/m3

jf. lugtvejledningen

Beregnet immission

Lugtværdier

Maks. LE/m3

Lugt ved boliger i det åbne land
A. Gundesbølvej 13 – afstand ca. 947 m
B. Gundesbølvej 14 – afstand ca. 785 m
C. Bjerregårdsvej 5 – afstand ca. 780 m
D. Bjerregårdsvej 4 – afstand ca. 885 m
E. Bjerregårdsvej 2 – afstand ca. 980 m

10

5
4
4

3-4
3

Tabel 8.3: Resultatet af OML-beregninger (lugt) ved udvidet biogasanlæg (Hemmet 1) ved nærmeste naboer baseret på konservativ
tolkning.

OML-beregningen viser:

 Lugtgrænseværdien på 10 LE/m3 er overholdt i alle beregningspunkter større end eller lig 500 m fra lugtcen-

trum (afkast fra eksisterende kedelanlæg), og lugtgrænseværdien på 10 LE/m3 er dermed overholdt ved alle

boliger i åbent land.

Lugtemissioner fra Hemmet 1 er således beregnet at overholde lugtgrænseværdierne i den gældende miljøgod-

kendelse (Hemmet 1) på 10 LE/m3 ved nærmeste bolig i landzone. Det lægges til grund, at lugtimmissionen

ved naboer, landsby og byområder fortsat vil overholde det niveau der er lagt til grund for gældende miljøgod-

kendelse. Den gældende godkendelses grænseværdi på 10 LE/m3 til nærmeste nabo i åbent land kan, med de

ansøgte ændringer, dermed fortsat overholdes og søges ikke ændret. Lugtbidrag overholdes baseret på bereg-

ninger udarbejdet på baggrund af tal fra officielle rapporter samt erfaringstal.

Ud over lugtemissionerne fra anlæggets almindelige drift, kan der forekomme lugt fra anlægget ved ”ikke-nor-

male” driftssituationer som:

 Rensning af tanke (ca. 1 gang årligt)

 Rensning af svovlrensefilter (ca. 1 gang årligt)

 Beholderkontrol af procestank (ca. hvert 10. år).
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 Udslip af urenset biogas. Anlæggets procestanke er af sikkerhedsmæssige grunde forsynet med sikkerheds-

ventiler. Disse aktiveres ved for højt tryk i procestankene. Udslip af urenset biogas vil normalt ikke fore-

komme, da første sikkerhedsforanstaltning ved for høj gasproduktion er afbrænding i anlæggets nødfakkel.

Lugtgener i forbindelse med udspredning af gylle vil generelt blive formindsket i det område, hvorfra biomassen

hentes, dvs. i en radius på ca. 30 km omkring biogasanlægget, idet biomasse fremover vil blive spredt som af-

gasset biomasse, der lugter betydeligt mindre og i kortere tid end ubehandlet husdyrgødning (Jørgensen,

2009).

Lugtende materialer for eksempel gylle transporteres i lukkende tanke til og fra biogasanlægget. Det betyder,

at lugtgenerne fra transporten forventes at være minimale. Ud fra driften af selskabets øvrige biogasanlæg er

der ikke konstateret problemer med lugt fra køretøjerne.

8.3.4 Andre luftemissioner
Fra biogasanlægget på Hemmet 1 vil der også være luftemissioner af kulilte (CO), kvælstofoxider (NOx), svovl-

brinte (H2S) og ammoniak (NH3), der kan påvirke det omgivende miljø. Fra kedelanlægget er der emissioner af

kulilte og kvælstofoxider og fra opgraderingsanlægget er der emissioner af svovlbrinte. Emissioner af kvælstof

fra kedelanlæg samt emissioner af kvælstof fra biomasseoplag er vurderet i Kapitel 9 Natur, plante- og dyreliv i

forhold til den omgivende natur.

Fra biogasanlægget på Hemmet 2 vil ovenstående emissioner ikke forekomme, da der ikke foregår gasbehand-

ling (opgraderingsanlæg), procesopvarmning (kedelanlæg) eller oplag af dybstrøelse på anlægget, samt opbe-

varing af flydende husdyrgødning foregår i lukkede systemer.

Emissionerne af stofferne, der udledes fra anlæggene, skal jf. Luftvejledningen (Miljøstyrelsen, 2001) overholde

immissionsgrænseværdierne (B-værdier) i B-værdivejledningen (Miljøstyrelsen, 2016). Disse B-værdier er fast-

sat som vilkår i den gældende miljøgodkendelse for Hemmet 1, og har indflydelse på fastsættelse af vilkår til

minimumshøjde af de enkelte afkast, som bidrager med emissioner af NOx, CO, NH3 og svovlbrinte (H2S). Ved

OML-beregning eftervises, at B-værdier kan overholdes ved en given minimumshøjde af de enkelte afkast.

OML-beregninger viser:

 Luftemissioner af kulilte (CO), kvælstofoxider (NOx), svovlbrinte (H2S) og ammoniak (NH3) fra Hemmet

1 vil fortsat kunne overholde immissionsgrænseværdierne (B-værdier) ved at følgende sikres:

 Afkasthøjde af eksisterende kedelanlæg øges fra 4 til 8 meter.

 Afkastluften (CO2-rejekt) fra opgraderingsanlægget indeholder en maksimal koncentration af svovl-

brinte på 1,5 mg H2S/m3 (lavere end emissionsgrænseværdien på 5 mg H2S/m3), hvorved virksomhe-

den overholder B-værdier for svovlbrinte med eksisterende afkasthøjde på opgraderingsanlæg. Svovl-

brintekoncentrationen i afkastluften sikres ved, at biomassen tilsættes jernklorid til udfældning af

svovl i processen før gasopgradering, samt at biogassen renses i aktivt kulfilter i forbindelse med op-

graderingsanlægget.

I Tabel 8.4 er vist de maksimale bidrag som resultatet af OML-beregninger for kulilte (CO) og kvælstofoxider

(NOx) fra kedelanlæg, svovlbrinte (H2S) fra opgraderingsanlæg samt ammoniak (NH3) fra oplag af råvarer af

animalsk oprindelse i plansilo og lagertanke. Der er ved beregningen medtaget bidrag fra både det godkendte

anlæg og udvidelsen. Til sammenligning er vist immissionsgrænseværdierne (B-værdier). Beregningen viser, at

de maksimale immissioner udenfor biogasanlæggets skel overholder B-værdierne.

Se baggrundsnotat om luftemissioner og OML-beregninger for uddybning af beregninger og forudsætninger.

Dermed opfylder anlægget Luftvejledningens (Miljøstyrelsen, 2001) grænseværdier og gældende B-værdier

(Miljøstyrelsen, 2016), som allerede er fastsat som vilkår i anlæggets gældende miljøgodkendelse med tillæg.
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Husdyrgødning indeholder ammonium/ammoniak, hvorfor dette også er i biomassen under lagring og afgasnin-

gen.

Ammoniakemission fra biogasanlæg er jf. tidligere bekendtgørelse om standardvilkår ikke problematisk for bio-

gasanlæg, men det er valgt at belyse omfanget af den potentielle emission stammende fra lagringen af de rå

biomasser fra husdyrbrug. Al husdyrgødning er oplagret i lukkede tanke eller overdækket plansilo. Ovenstående

beregning viser, at både emissionsgrænseværdi og B-værdi for ammoniak overholdes med god margin, se Ta-

bel 8.4.

Der vil ikke være væsentlig emissioner af støv fra kørsel, da interne kørearealer er befæstede. Støv fra uden-

dørs oplag af biomasser på planlager minimeres ved overdækning.

8.4 Vurdering

8.4.1 Ansøgte forhold

Lugt

Lugtemissionerne fra Hemmet 1 ændres ikke væsentligt i forhold til forudsætningerne anvendt i kommunens

seneste miljøvurdering af den gældende miljøgodkendelse. Beregningerne viser, at udvidelsen ikke vil give an-

ledning til overskridelse af de gældende immissionsgrænseværdi for lugt på 10 LE/m3 ved nærmeste nabo i

åbent land indenfor en afstand af 1.000 m fra Hemmet 1. Der er beregnet et lugtbidrag mellem 3 og 5 LE/m³

ved nærmeste naboer. Det er desuden beregnet, at anlægget overholder B-værdien for ammoniak på 0,3

mg/m³ udenfor virksomheden skel.

På Hemmet 2 vil der ikke være væsentlige kilder til lugtemissioner og ingen punktkilder, som beskrevet i afsnit

8.3, og anlægget vurderes at kunne overholde de gældende immissionsgrænseværdier for lugt ved nærmeste

nabo.

I driften af anlæggene vurderes lugt ikke at medføre en væsentlig påvirkning af omkringboende. Forudsætning

for vurderingen er, at anlæggene kører efter forskrifterne fastlagt i den kommende miljøgodkendelse med fokus

på drift og vedligeholdelse og information af naboer ved uregelmæssigheder og planlagte aktiviteter, der kan

øge lugtbidraget.

Andre luftemissioner

Luftemissioner af kulilte (CO), kvælstofoxider (NOx), svovlbrinte (H2S) og ammoniak (NH3) fra Hemmet 1 vil

fortsat kunne overholde immissionsgrænseværdierne (B-værdierne) ved at øge afkasthøjden på det eksiste-

rende kedelanlæg fra 4 til 8 meter. Virksomheden overholder gældende B-værdier for svovlbrinte med eksiste-

rende afkasthøjde på opgraderingsanlægget, idet det sikres, at afkastluften (CO2-rejekt) fra opgraderingsan-

lægget indeholder en maksimal koncentration af svovlbrinte (H2S) på 1,5 mg H2S/m3.

På Hemmet 2 vil der ikke være kilder til ovennævnte luftemissioner, da der ikke forekommer gasbehandling,

procesopvarmning eller oplag af dybstrøelse på anlægget, samt opbevaring af flydende husdyrgødning foregår i

Parameter Immissionsgrænseværdi

B-værdi (mg/m3)

OML - maksimalt bidrag

(mg/m3)

CO 1,0 0,294

NOx 0,125 – som NO2 <0,125

Svovlbrinte (H2S) 0,001 0,001

Ammoniak (NH3 ) 0,3 0,155

Tabel 8.4: Resultat af OML-beregninger for CO, NOx, NH3 og svovlbrinte.
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lukkede systemer, som beskrevet i afsnit 8.3, og anlægget vurderes at kunne overholde de gældende immissi-

onsgrænseværdier (B-værdier).

Dermed opfylder anlæggene Luftvejledningens (Miljøstyrelsen, 2001) grænseværdier og gældende B-værdier

(Miljøstyrelsen, 2016), som sikres overholdt ved indarbejdelse af vilkår i den nye miljøgodkendelse i relation til

gasopgraderingsanlæg og kedelanlæg på Hemmet 1.

8.4.2 Ansøgte forhold i forhold til godkendte forhold
Hemmet 1 vil med de ansøgte forhold modtage og oplagre ca. 73.000 tons biomasse mere om året end ved de

godkendte forhold og vil på anlægget behandle ca. 57.000 tons mere pr. år. Der oplagres således en del mere

biomasse på biogasanlægget end miljøgodkendelsen foreskriver.

Afkastluften fra opgraderingsanlægget vil øges tilsvarende den øgede biogasproduktion fra hhv. Hemmet 1,

Hemmet 2 og Nature Energy Sdr. Vium.

Det installerede gaskedelanlæg er idriftsat med en installeret effekt på 1.900 kW mod en godkendt indfyret ef-

fekt op 833 kW.

OML-beregningerne viser, at ændringerne i forhold til de godkendte forhold ikke medfører en overskridelse af

lugtgrænseværdier ved nærmeste naboer, og at B-værdierne for de relevante andre emissioner kan overholdes

ved ovenstående tiltag om øget afkasthøjde på kedel og sikring af en maksimal koncentration af svovlbrinte i

opgraderingsanlæggets afkastluft på 1,5 mg H2S/m3.

På Hemmet 2 vurderes luftemissioner ikke at øges i forhold til de tilladte forhold, da anlægget vil modtage en

mindre mængde biomasse i åbne systemer, end der er tilladelse til og gasbehandling vil ikke længere foregå på

anlægget.

8.4.3 Ansøgte forhold i forhold til aktuelle forhold
Hemmet 1 vil med de ansøgte forhold modtage, oplagre og behandle ca. 14.000 tons biomasse mere om året

end ved de aktuelle forhold.

Installationen af det nye indføderanlæg til faste biomasser vil reducere oplagringstiden af faste biomasser på

plansiloen og dermed luftemissionerne herfra i forhold til ved de aktuelle forhold og det vil reducere emissio-

nerne ved neddeling af biomassen, da dette med det nye anlæg foregår i et lukket system modsat den tidligere

mobile neddeler, der ikke var godkendt.

Der vil blive opstillet krav om overdækning af lugtende biomasser på plansilo.

Mængden af afkastluft fra opgraderingsanlægget vil blive øget forholdsvis i takt med den øgede biogasproduk-

tion for de fremtidige forhold sammenlignet med de aktuelle.

Drift af kedelanlægget vil være den samme for de fremtidige forhold som for de aktuelle.

På Hemmet 2 vurderes luftemissioner ikke at øges i forhold til de aktuelle forhold, da anlægget vil modtage en

mindre mængde biomasse i åbne systemer, og neddeling af dyrket biomasse vil ikke længere foregå på anlæg-

get.

8.4.4 Sammenfatning
I driften af anlæggene vurderes lugt og andre luftemissioner ikke at medføre en væsentlig påvirkning af om-

kringboende. Forudsætning for vurderingen er, at anlæggene efter udvidelsen og med de anførte forebyggende

tiltag, fortsat kan overholde emissionsgrænseværdierne i den gældende miljøgodkendelse for Hemmet 1.
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En sammenfattende vurdering af projektets påvirkning i forhold til støj fremgår af Tabel 8.6 Tabel 8.5 viser en

oversigt for signaturer for den sammenfattende vurdering.

8.5 Kumulative effekter
Der er tale om en industrivirksomhed, som er anført på Godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 kapitel 5 affalds-

håndtering samt pkt. 5.3 b, dvs. nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt

affald, ved anaerob nedbrydning, mere end 100 tons pr. dag.

SIGNATUR FOR SAMLET VURDERING

Positiv, ingen/neutral eller
ubetydelig påvirkning

Intet behov for afværgeforanstaltninger.

Mindre negativ påvirkning Afværgeforanstaltninger ikke påkrævede, men kan gennemføres hvis forenelige
med andre hensyn.

Moderat negativ Påvirkning i et omfang, hvor afværgeforanstaltninger er påkrævede.

Omfattende negativ påvirk-
ning

Alvorlig påvirkning, som vil kræve projektændringer eller som minimum kompen-
serende foranstaltninger.

Tabel 8.5: Signatur for sammenfattende vurdering

EMNE PÅVIRKNING SÆRLIGE FORHOLD

Driftsfasen

Lugt Lugtbidrag på 10 LE/m3 ved nærmeste naboer i åbent land overholdes
baseret på beregninger udarbejdet på baggrund af anlæggenes di-
mensionering og tal fra officielle rapporter samt erfaringstal. Idet luft-
emissionen fra det samlede anlæg efter udvidelsen ikke overstiger for-
udsætninger og vilkår i den gældende miljøgodkendelse for Hemmet
1, vurderes anlægget efter udvidelsen ikke at kunne medføre en væ-
sentlig lugtpåvirkning i omgivelserne.

Der er ikke behov for nye vilkår til grænseværdier i den nye miljøgod-
kendelse.

Der kan fortsat være øget lugtbidrag i forbindelse med unormalt drift
og under vedligehold af tanke. Omkringboende informeres ved unor-
mal drift og planlagte aktiviteter, der kan forårsage øget lugt i forhold
til kravene i vilkår i anlæggets nye miljøgodkendelse.

Andre luftemissioner Luftemissioner af kulilte, kvælstofoxider, ammoniak og svovlbrinte fra
anlæggene er beregnet til at overholde de allerede vilkårsfastsatte B-
værdier med det anbefalede forhøjede afkast for kedelanlægget samt
eksisterende afkast fra opgraderingsanlægget ved sikring af en maksi-
mal koncentration af svovlbrinte i opgraderingsanlæggets afkastluft på
1,5 mg H2S/m3 ved tiltag om udfældning af svovl i processen ved til-
sætning af jernklorid til biomassen samt rensning af biogassen i aktivt
kulfilter ifbm. gasopgradering.

Drift, kontrol og vedligehold (kedel, gasopgraderingsanlæg) skal fort-
sat ske iht. producentens anbefalinger.

Indarbejdelse af vilkår i den nye miljøgodkendelse i relation til gasop-
graderingsanlæg og kedelanlæg vil sikre, at virksomheden overholder
B-værdierne.

Befolkning og menne-
skers sundhed

Ingen væsentlig påvirkning idet alle grænseværdier i forhold til luft
kan overholdes ved tilstrækkelig afkasthøjde.

Tabel 8.6: Oversigt vedrørende luft
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De kumulative effekter i forhold til lugt vurderes derfor med udgangspunkt i biogasanlæggets belastning af om-

givelserne med lugt sammenholdt med, om der findes andre industrivirksomheder i nærområdet med samme

lugtkarakter som biogasanlæg. Da nærmeste større biogasanlæg (Sdr. Vium Biogasanlæg) ligger længere væk

end 5 km fra Nature Energy Hemmet, synes det ikke relevant at beregne kumulative effekter fra dette.

Ved biogasanlægget Hemmet 2 ligger et husdyrbrug inden for samme matrikel, og i nærområdet er der en en-

keltbolig uden landbrugspligt.

Husdyrbruget bliver reguleret efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens regler, og biogasanlægget efter God-

kendelsesbekendtgørelsens regler. I forhold til biogasanlægget er det ikke muligt at regulere eventuelle kumu-

lative effekter sammen med husdyrbruget, idet reguleringen jf. Godkendelsesbekendtgørelsen er knyttet til den

enkelte virksomhed.

Biogasanlægget på Hemmet 2 er vurderet til ikke at have væsentlige luftemissioner, grundet den begrænsede

aktivitet på anlægget, og der er endvidere ingen punktkilder på anlægget. Der vil derfor ikke være tale om ku-

mulative effekter med nærliggende husdyrbrug.

8.6 Afværgeforanstaltninger
I den gældende miljøgodkendelse med tillæg, er der fastsat vilkår vedrørende anlæggets (Hemmet 1) indret-

ning og drift, der blandt andet skal sikre, at emissioner fra anlægget (herunder lugt, svovl, kulilte, ammoniak)

begrænses mest muligt – ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik (BAT) for biogasanlæg. Disse vilkår for-

ventes også indarbejdet i den nye miljøgodkendelse. Vilkårene i miljøgodkendelser er bindende.

For produktionen af biogas på anlægget er der udarbejdet et egenkontrolprogram, der bl.a. sikrer, at anlægget

kører driftssikkert og efterlever forudsætningerne i miljøgodkendelsen. Det forudsættes, at egenkontrolpro-

grammet udvides, således at det også omfatter de udvidede aktiviteter.

Ringkøbing-Skjern Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed.

8.7 Befolkning og menneskers sundhed
Driften af det samlede biogasanlæg giver anledning til emissioner fra kedelanlæg (kvælstof-oxider og kulilte),

fra gasopgraderingsanlæg (lugt og svovlbrinte) og fra oplag af husdyrgødning (ammoniak). Der er foretaget

vurderinger og, hvor det er relevant, spredningsberegninger (OML) som dokumentation for overholdelse af

grænseværdier i omgivelserne. Resultaterne er sammenholdt med de allerede vilkårsfastsatte B-værdier, der er

grænseværdier for den enkelte virksomheds bidrag til luftforureningen i virksomhedens omgivelser, som er

fastsat for at sikre befolkningen imod unødige gener og sundhedsrisici. Ved overholdelse af de relevante B-vær-

dier, vil kravene i forhold til luftforurening være overholdt.

I driftsfasen vurderes lugt og andre emissioner fra det samlede biogasanlæg efter udvidelsen ikke at medføre

en væsentlig påvirkning af omkringboende forudsat, at anlægget indrettes med afkast, der kan sikre overhol-

delse af grænseværdierne og når anlæggene drives efter forskrifterne med fokus på drift og vedligeholdelse

samt, at der sker information af naboer ved uregelmæssigheder og planlagte aktiviteter, der kan medføre mid-

lertidige, øgede lugtgener.
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9 Natur, plante- og dyreliv
I dette kapitel behandles forhold vedrørende natur, plante- og dyreliv, herunder arter omfattet af streng be-

skyttelsesordning (EU-habitatdirektivets30 bilag IV og fugle på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets31 bilag I), natur-

områder, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelsesloven32 samt rødlistede arter (Aarhus Universitet DCE –

Nationalt Center for Miljø og Energi, 2019).

Kapitlet indeholder også en Natura 2000-vurdering (væsentlighedsvurdering) for arter og naturtyper på udpeg-

ningsgrundlagene for de relevant Natura 2000-områder.

Forslaget til lokalplan giver mulighed for en fremtidig udvidelse af anlæggenes bygningsmasse med en maksi-

mal bebyggelse på 40% for hvert af de to delområder, og med en nuværende bebyggelsesprocent på begge

delområder på ca. 30 % inkl. bygninger, tanke, tekniske anlæg, plansilo mm. Der er på nuværende tidspunkt

ikke planer om at udvide eller ændre anlæggene med yderligere bebyggelse end det ansøgte projekt. Ved en

eventuel fremtidig udvidelse i bebyggelse, skal der som minimum foretages en screening jf. miljøvurderingslo-

ven af det til den tid ansøgte projekt – herunder også forhold omkring natur, plante- og dyreliv – og de nød-

vendige godkendelser/tilladelser skal ansøges og meddeles. I afsnit 1.1.4 er der præsenteret en række mulige

udvidelsesscenarier, hvis bebyggelsen på 40 % udnyttes og herunder også de eventuelle miljøpåvirkninger

mht. natur, og der henvises til dette afsnit for en gennemgang af scenarierne.

9.1 Metode
Vurdering af kvælstofemissionernes eventuelle påvirkning tager udgangspunkt i notat fra DMU (DMU Danmarks

Miljøundersøgelser, 2005) og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens grænseværdier. Metode for beregning af

emissioner af kvælstof og kvælstofoxider fra biogasanlægget fremgår af Kapitel 8 om luftforurening samt ”Bag-

grundsnotat om luftemissioner og OML-beregninger for Nature Energy Hemmet” af 18. december 2020.

Undersøgelsesområdets udstrækning afhænger af hvilke naturområder og arter, der undersøges for.

Inden for en radius af ca. 1.000 meter fra anlægget Hemmet 1 og anlægget Hemmet 2 er der identificeret § 3-

beskyttede naturområder jf. naturbeskyttelsesloven – og de relevante områders naturtilstand og tålegrænser er

beskrevet.

De nærmeste Natura 2000-områder er beskrevet, og derudover er de nærmeste områder inden for en radius af

ca. 10 km identificeret, således at både de nærmeste habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsar

områder er identificeret.

Strengt beskyttede arter (arter på habitatdirektivets bilag IV) er medtaget indenfor UTM-kvadratet på 10 x 10

km2 jf. (Søgaard & Asferg, 2007), der indeholder både Hemmet 1 og 2. Bilag I-arter er medtaget inden for mi-

nimum ca. 5 x 5 km2 ligesom andre beskyttede, truede eller sjældne arter. Derudover er der medtaget fund af

beskyttede, truede og sjældne arter fra andre undersøgelser i området omkring Hemmet 1 og 2 jf. (Danmarks

Miljøportal, 2020), (Naturbasen, 2020), (DOF, 2020).

Emissionsberegningerne tager primært udgangspunkt i afkast af røggas fra kedelanlægget, afkast fra et even-

tuelt luftrensefilter samt ammoniak (NH3) fra biomasseoplag af animalsk oprindelse. Det har alene været muligt

at beregne totaldeposition af kvælstof til udvalgte naturområder, idet der ikke er beregnet kvælstofdeposition

ved tidligere godkendelse af anlægget.

30 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Implementeret i dansk
lovgivning i Miljøministeriets Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1595 af 06/12/2018).
31 Rådets direktiv 147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle. Implementeret i dansk lovgivning i Miljøministe-
riets Bekendtgørelse om udpegning og bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesom-
råder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1595 af 06/12/2018).
32 Lov om naturbeskyttelse (LBK nr. 240 af 13/03/2019).
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Der vil ved de ansøgte forhold på Hemmet 2 ikke forekomme ovennævnte afkast eller emissioner og dermed

ingen kvælstofdepositioner, da der ikke vil foregå procesopvarmning (kedelanlæg) eller oplag af dybstrøelse på

anlægget, samt opbevaring af flydende husdyrgødning foregår i lukkede systemer. Der er derfor ikke foretaget

kvælstofdepositionsberegninger for Hemmet 2. Dette beskrives nærmere under afsnit 9.7.2.

Påvirkningerne i de ansøgte forhold er sammenlignet med hhv. de godkendte og de aktuelle forhold på anlæg-

gene. Miljøvurderingen tager udgangspunkt i ændringerne fra de godkendte til de ansøgte forhold, mens sam-

menligningen med de aktuelle forhold er inddraget, så læseren kan forholde sig til ændringerne.

9.1.1 § 3 beskyttet natur
Naturbeskyttelsesloven beskytter en række naturtyper mod ændringer i tilstanden, for eksempel i form af be-

byggelse, opdyrkning, anlæg, tilplantning, dræning og opfyldning. Beskyttelsen gælder naturtyperne heder,

moser, strandenge, ferske enge og overdrev med et samlet areal over 2.500 m2, alle nærmere udpegede vand-

løb samt søer over 100 m2.

Der tages udgangspunkt i de offentligt tilgængelige registreringer af beskyttede naturområder på Danmarks

Miljøportal.

9.1.2 Natura 2000-områder
Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet indeholder fælles EU-regler for naturbeskyttelse. Direktiverne

pålægger bl.a. medlemslandene at udpege og beskytte yngle- og rasteområder for fugle og at beskytte truede

naturtyper og plante- og dyrearter, i henholdsvis fuglebeskyttelses- og habitatområder. Direktiverne fastsætter

et overordnet mål for at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for naturtyper, dyre- og plantearter.

Danmark er forpligtet til at sikre, at der ikke sker en forringelse af status i de udpegede områder og til at

iværksætte, hvad der er nødvendigt for at opnå de fastsatte mål. Tilladelser til aktiviteter i eller udenfor Na-

tura-2000 områder må ikke kunne forringe områdets naturtyper og levesteder for arter eller medføre forstyrrel-

ser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.

Af Habitatbekendtgørelsen fremgår det, at der skal foretages en vurdering af om et projekt, som det ansøgte, i

sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

En væsentlig påvirkning af et Natura 2000-område vil være, hvis en plan eller et projekt risikerer at skade be-

varingsmålsætningen for det pågældende Natura 2000-område, jf. EU-Domstolens Muslingedom (EU

domstolen, 2004). Påvirkningen skal vurderes ud fra, om den er så væsentlig, at gunstig bevaringsstatus ikke

kan opretholdes, eller at der ikke kan opnås gunstig bevaringsstatus, eller – når mere præcise mål er fastsat –

de mål, som opstilles i Natura 2000-planen ikke kan opnås. Naturtyperne og arterne skal således være stabile

eller i fremgang.

Der er foretaget en Natura 2000-vurdering ud fra informationerne i Natura 2000-basisanalyserne, Natura 2000-

planerne, faglige rapporter (DCE mv.), DOF-databasen, Naturbasen og Danmarks Miljøportal. Ramsarområder

er beskyttede vådområder med særlig betydning for fugle. Alle de danske Ramsarområder indgår i EF-fuglebe-

skyttelsesområder og er derfor også en del af Natura 2000-netværket.

Natura 2000-områders udpegningsgrundlag (bilag I-habitatnaturtyper, bilag II-habitatarter og bilag I-fuglear-

ter) er ikke formelt beskyttet udenfor Natura 2000-områder af habitat- og eller fuglebeskyttelsesdirektivet. Der

vil dog blive vurderet på arter i forhold til projektområdet.

Der tages udgangspunkt i de nyeste Natura 2000 afgrænsninger og udpegningsgrundlag.
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9.1.3 Bilag IV-arter
En række arter er strengt beskyttelseskrævende, jf. EF-habitatdirektivets bilag IV. Beskyttelsen omfatter både

planter og dyr. Beskyttelsen af arter handler blandt andet om at sikre arterne mod at blive efterstræbt (jagt,

indsamling, ødelæggelse af æg og yngel), men medlemslandene skal også sikre, at arternes yngle- og rasteom-

råder ikke beskadiges eller ødelægges. Ligeledes må der ikke ske ødelæggelse af de plantearter (i alle livssta-

dier), som er optaget i Habitatdirektivets (Europarådet, 1992) bilag IV.

Beskyttelsen kan kun fraviges i helt særlige tilfælde. Det er derfor nødvendigt at vurdere, om byggeri og aktivi-

teter i projektområdet vil medføre ødelæggelse af yngle- og rasteområder for bilag IV dyrearter, væsentlig dø-

delighed i lokale bestande eller beskadigelse af beskyttede planter. Til forskel for Natura 2000-områderne gæl-

der der ikke et særligt forsigtighedsprincip i forhold til beskyttelsen af bilag IV-arter. Naturklagenævnet har dog

understreget, at de almindelige forvaltningsretlige krav til sagens oplysning skal være opfyldt. Potentielt fore-

kommende arter indenfor UTM-kvadrat på 10 x 10 km2, der indeholder Hemmet 1 og 2, er identificeret ud fra

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (Søgaard & Asferg, 2007). Derudover er der indhentet op-

lysninger fra Danmarks Miljøportal (Danmarks Miljøportal, 2020) og fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

9.1.4 Bilag I-fugle
En række fugle er beskyttelseskrævende, jf. EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I. Forekomst af disse fuglear-

ter i almindelighed er undersøgt. Oplysninger om fuglearter er indsamlet via en søgning i Naturbasen

(Naturbasen, 2020). Data er indsamlet inden for ca. 5 km. I lighed med beskyttelsesniveauet for bilag IV-arter

er der heller ikke lovhjemmel til særlig streng beskyttelse af fuglearter, opført på fuglebeskyttelsesdirektivets

bilag I, udenfor for EF-fuglebeskyttelsesområder.

9.1.5 Fredede, rødlistede og sjældne arter
Oplysninger om fredede, rødlistede og sjældne arter er indsamlet via søgning på online databaser (Danmarks

Naturdata, 2018), (Naturbasen, 2020) og (Aarhus Universitet DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi,

2019), oplysninger fra tidligere undersøgelser samt ikke publicerede informationer indhentet fra Ringkøbing-

Skjern Kommune.

9.2 Beskyttet natur – naturbeskyttelseslovens §3
De nærmeste § 3 beskyttede naturområder inden for en radius af ca. 1.000 meter i forhold til Hemmet 1 og 2

fremgår af Figur 9.1.

Biogasanlægget er beliggende i landområde med mindre beskyttede naturområder i anlæggets nærhed. Områ-

det er karakteriseret ved mange mindre søer, der ligger i det åbne dyrkede landbrugsområde. Indenfor for

1.000 meter fra projektområdet ligger et vandhul vest for Hemmet 1 (520 m), en eng mod sydvest (740 m)

samt en mose mod nord (870 m).

Indenfor 1.500 meter fra Hemmet 1 og 2 findes to mindre hedearealer mod syd (1.380 m fra Hemmet 1) og

nordvest (1.340 m fra Hemmet 1). Hertil et større område med habitat-natur i form af hede og mose (Lønborg

Hede) mod nord (1.360 m fra Hemmet 1).
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Figur 9.1: Nærmeste §3-beskyttede naturområder ved Hemmet 1 og 2 ©SDFE, WMS-tjeneste, Indeholder data, der benyttes i hen-
hold til vilkår for brug af danske offentlige data. Baggrundskort ortofoto forår 2019 © COWI

9.3 Natura 2000-områder
Det nærmeste Natura 2000-område, habitatområde nr. 196 Lønborg Hede, ligger ca. 1,4 km fra Hemmet 1.

Udpegningsgrundlaget for Lønborg Hede fremgår af nedenstående Figur 9.2.

Figur 9.2: Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 196 (Naturstyrelsen, 2016).

Habitatnaturtypen næringsrige søer (3150) er tilføjet i udpegningsgrundlaget ved Miljøstyrelsens opdatering af

udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne i Danmark i 2018/2019 (Miljøstyrelsen, 2019).
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Jf. den nyeste kortlægning er de nærmeste kortlagte habitatnaturtyper våd hede og tør hede i god tilstand

samt en våd hede i moderat tilstand. Bæklampret, der er den eneste art på udpegningsgrundlaget, er registre-

ret i Stryg Bæk, beliggende i den vestlige nordvestlige del af Natura 2000 området (Miljøstyrelsen, 2020d), 2,8

km fra plan- og projektområdet.

Jævnfør den gældende Natura 2000-plan er de overordnede mål for Natura 2000-området:

”…Det overordnede mål for Lønborg Hede er, at området domineres af store, lysåbne hedeflader vekslende mel-

lem våd hede, tør hede, indlandsklitnaturtyper og med indslag af hedekær. Specielt skal de lavere liggende om-

råder på Lønborg Hede domineres af store, sammenhængende arealer af våd hede med udbredte forekomster

af klokkelyng. Naturtyperne våd hede og hængesæk prioriteres højt og sikres en god-høj naturtilstand. Arealet

med våd hede i god-høj naturtilstand øges. Styg Bæk sikres gode fysiske forhold, og en god vandkvalitet med

et varieret dyre- og planteliv til gavn for bl.a. bæklampret. Områdets økologiske integritet sikres i form af en

for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og

etableringsmuligheder…”.

Natura 2000 planen stiller ikke konkrete krav til reduktion af kvælstofdeposition, som bl.a. reguleres gennem

husdyrgodkendelsesloven (Naturstyrelsen, 2016).

De nærmeste kortlagte habitatnaturtyper er ejet af staten og indgår derfor i den statslige Natura 2000-pleje-

plan for Lønborg Hede. Jævnfør den gældende Natura 2000-plejeplan for området er indsatsen for våd og tør

hede primært at fortsætte afgræsning af arealerne samt rydde for invasive arter og opvækst af vedplanter.

(Naturstyrelsen, 2016).

Beregninger fra større biogasanlæg, som viser kvælstofemissioner og deraf følgende kvælstofdepositioner på

naturområder, konkluderer at der ikke er målbare kvælstofdepositioner i en afstand af 3.750 meter. I dette af-

snit vurderes det derfor ikke, hvordan realisering af planer og projekter for biogasanlæggene inden for Hemmet

1 og 2 påvirker habitatnaturtyper og arter inden for Natura 2000 område Ringkøbing Fjord, der ligger 7 km fra

projektområdet.

9.4 Strengt beskyttede arter (Bilag IV-arter)
Hemmet 1 og 2 omfatter arealer, der allerede er udbyggede til biogasanlæg og bestemmelserne i planforslaget

muliggør byggeri svarende til de eksisterende bygninger og anlæg. Hemmet 1 og 2 udgør derfor ikke oplagte

leve-, yngle- eller rasteområder for sjældne eller udryddelsestruede dyr eller planter. Hemmet 1 og 2 er i dag

delvist omkranset af beplantningsbælter. Planforslagets bestemmelser sikrer at beplantningsbælterne løbende

vedligeholdes. Dermed opretholdes deres funktion som landskabselement og mulig fourageringslinje for dyr,

der måtte færdes langs delområderne og de dyrkede marker. De få anlægsmæssige ændringer der ligger i det

ansøgte projekt påvirker alene de i forvejen bebyggede og befæstede arealer og påvirker dermed ikke potenti-

elle leve-, yngle- eller rasteområder.

Naturområderne i lokalområdet udgør potentielle leve-, yngle- eller rasteområder for bilag IV arter samt øvrige

sjældne og udryddelsestruede arter.

I Tabel 9.1 er angivet de arter på habitatdirektivets bilag IV, der i perioden 1973-2005 er fundet i det UTM-kva-

drat på 10 x 10 km2 jf. (Søgaard & Asferg, 2007), der indeholder naturområderne i lokalområdet.

Derudover er angivet de arter (eller spor fra arter), der er fundet jf. oplysninger fra (Danmarks Miljøportal,

2020).
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Art (Søgaard
B., 2007* og
miljøportalen)

Yngleområder
(Søgaard B.,
2007)

Rasteområder
(Søgaard B.,
2007)

Levevis (Søgaard
B., 2007)

Kan evt. træffes
i projektområdet

Bevaringsstatus
(Fredshavn et al.,
2019)

Sydflager-
mus*

Bygninger Bygninger Jager i kulturland-
skabet – spredte
løvskove, åbne
marker, levende
hegn, parker og
haver

Evt. under foura-
gering og på træk.

Gunstig

Odder* Hule, oftest i afsi-
des liggende og
uforstyrrede sø-
eller moseområ-
der.

Huler i brinken el-
ler i ly eks. under
buske. Foretræk-
ker områder med
moser, krat eller
skov men mulig-
hed for skjul.

Lever i tilknytning
til vådområder,
både salt- og
ferskvand samt
stillestående og
rindende vand.
Kræver meget
plads, ofte mere
end 10 km vand-
løb. Primært
nataktiv.

Nej, men ifm.
sammenhængende
vandløb og mo-
ser/krat i lokalom-
rådet.

Gunstig

Markfirben* Solvendte skrå-
ninger med løs
jord og lav vege-
tation.

Veldrænede og
solvendte skrå-
ninger med gode
muligheder for
solepladser.

Ofte meget statio-
nær på sit leve-
sted om somme-
ren. Vinterhiet
kan ligge et
stykke væk. Bru-
ger ofte liniefor-
mede landskabs-
elementer som
spredningsveje.

Nej, men evt. på
skråninger, diger
osv. i lokalområ-
det

Stærkt ugunstig

Spidssnudet
frø*

Mange typer af
vådområder. Af-
hængig af gode
rasteområder på
land

Fugtige områder Særligt unge dyr
er afhængige
gode forhold nær
ynglevandhullet.
Arten trives gene-
relt bedst i områ-
der med ud-
strakte enge og
moser.

Nej, men evt. i
vandhuller i lokal-
området

Moderat ugunstig

Butsnudet frø Varierende vand-
områder, fra åbne
til skyggede.
Også oversvøm-
mede områder
med græs.

Moser, enge, dyr-
kede marker
langs åer. Over-
vintrer både på
land og i vand.

Lever i afveks-
lende landskaber
med fugtige om-
råder og dyrkede
marker.

Nej, men i fugtige
områder i lokal-
området

Moderat ugunstig

Grøn kølle-
guldsmed

Findes i større jy-
ske å-systemer,
herunder Skjern
Å. Vandløbene
skal være hurtigt-
strømmende,
rene og rige på
ilt. Ofte i den
nedre del af å-sy-
stemerne.

De voksne guld-
smede opholder
sig overvejende
tæt på vandløbet,
dog kan ikke-
kønsmodne indivi-
der strejfe læn-
gere omkring og
opholde sig på
andre slags lokali-
teter såsom sol-
åbne skovlysnin-
ger.
Larven lever ned-
gravet i sand eller
grus.

Flyver lavt og
hurtigt hen over
vandoverfladen
eller hviler på sol-
beskinnede åbne
områder.

Nej, ikke sandsyn-
ligt

Moderat ugunstig

Tabel 9.1 Arter på habitatdirektivets bilag IV, der potentielt kan have raste- eller ynglested indenfor projektområdet.
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Nedenstående Figur 9.3 viser delområderne sammen med det statslige bioscore kort. Kortet viser at bioscoren i

og omkring Hemmet 1 og 2 ligger på laveste niveau, hvilket afspejler, at der ikke er væsentlige artsfund eller

forekomst af levesteder i det nære lokalområde. Bioscoren øges væsentligt inden for Natura 2000 området Løn-

borg Hede nord for delområderne.

Figur 9.3 Anlæggene på Gundesbølvej og Tinghøjvej vist sammen med Biodiversitetskortet, lokal prioritering (Bioscore). ©Styrelsen for
Dataforsyning og effektivisering, Fugle og Natur

9.4.1 Konkrete observationer
Jf. registreringer på Danmarks Miljøportal og Naturbasen er de nærmeste konkrete observationer samt over-

vågninger følgende:

 Butsnudet frø (år 2009), paddehuller ved Gundesbøl og Lønborg Hede, hhv. 800 m og 2 km nordvest for

Hemmet 1 og 2 (Miljøstyrelsen, 2020b, 2020c)

 Odder (år 2017) ved Hemmet Å, 2 km syd for delområderne (Miljøstyrelsen, 2020a)

 Grøn kølleguldsmed (år 2014/2015) vest for Hemmet by, 3 km vest for delområderne (Naturbasen, 2020)

Der er ingen konkrete observationer af øvrige arter angivet i Tabel 9.1 i lokalområdet jf. registreringer på Dan-

marks Miljøportal eller Naturbasen.

9.5 Bilag I-fugle
Der er ikke fundet Bilag I-fuglearter inden for Hemmet 1 og 2.

Inden for 3-4 km fra delområderne er der indenfor de sidste 10 år (2010-2020) observeret følgende arter, der

er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, jf. Naturbasen (arter registreret på flere lokaliteter er markeret

med *): Gravand*, stor skallesluger, troldand, brushane, hvidklire*, småspove*, storspove*, strandskade*,

natravn*, skestork, trane*, mosehornugle*, rød glente*, rørhøg, isfugl*, hedelærke*, rødrygget tornskade*,

sangsvane*, grågås, kortnæbet gås* bramgås*, hvepsevåge, blå kærhøg* og fiskeørn*.

De primære lokaliteter er Lønborg Hede samt Hemmet og arealer omkring Hemmet Å.

Størstedelen af Bilag 1-arterne er observeret rastende i eller trækkende over de nævnte lokaliteter.

9.6 Fredede, rødlistede og sjældne arter
Inden for Hemmet 1 og 2 er der ikke fundet arter, der er fredede, rødlistede eller sjældne.
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Jævnfør Biodiversitetskortet, er følgende truede rødlistede arter registreret inden for det felt i 10 km kvadrat-

nettet hvor delområderne er beliggende: Spæd mælkeurt og stivtoppet rørhvene (observeret 1,3 km nord for

anlægget på Tinghøjvej, delområde B), grågrøn bægerlav (observeret 8 km syd for anlægget på Tinghøjvej,

delområde B) og hedelærke (observeret 4,4 km sydvest for anlægget på Gundesbølvej, delområde A).

Inden for det 10 km kvadrat, der ligger omkring 1 km nord for delområderne, er der observeret 33 truede rødli-

stede arter, hvoraf flere er observeret på Lønborg Hede 1,3 km nord for delområderne.

9.7 Projektets påvirkninger
Da biogasanlæggene på begge delområder er eksisterende anlæg, og de ansøgte projektmæssige ændringer

inden for Hemmet 1 og 2 ikke vil medføre en decideret anlægsfase, vurderes der ikke nærmere på anlægsfasen

i nærværende rapport.

I dette kapitel vurderes det derfor alene om det ansøgte projekt og realisering af lokalplanen og kommuneplan-

tillægget medfører en påvirkning - af beskyttede naturområder, Natura 2000-område Lønborg Hede samt leve-

steder, yngle- og rasteområder for arter - i driftsfasen som følge af kvælstof-emission fra anlæggets fyringsan-

læg og eventuelle diffuse emissioner.

Der vil ved de ansøgte forhold på Hemmet 2 ikke være afkast eller emissioner, der forårsager kvælstofemissio-

ner fra dette anlæg. Den konkrete projektmæssige miljøvurderingen af påvirkningen på natur, plante og dyreliv

vil derfor alene vedrøre de ansøgte projektændringer, kvælstofemissioner og deraf følgende depositioner fra

produktionen inden for Hemmet 1. Dette beskrives nærmere under afsnit 9.7.2.

Ringkøbing-Skjern Kommune har – i forbindelse med tidligere meddelt miljøgodkendelse af 2015 – vurderet, at

aktiviteterne på biogasanlægget inden for Hemmet 1 ikke vil medføre tilstandsændring på beskyttede naturom-

råder, væsentlig påvirkning på habitatnaturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget til Natura 2000-område

Lønborg Hede eller negativ påvirkning af levesteder eller yngle- og rasteområder for arter i området.

9.7.1 Hemmet 1 (Gundesbølvej)

Godkendte forhold

Biogasanlægget Hemmet 1 er beliggende på Gundesbølvej 21 ved Hemmet i det åbne land ca. 1,4 km syd for

Lønborg Hede. Anlægget er miljøgodkendt til at modtage 35.000 tons biomasse/år.

Flydende biomasser lagres i lukkede tanke. Afgasset biomasse lagres i efterlagertank overdækket med flydelag.

Faste biomasser (dybstrøelse, energiafgrøder o.l.) lagres i udendørs plansilo, hvor oplag af lugtende biomasse

overdækkes.

Ved tillæg til miljøgodkendelse i 2015 blev der givet tilladelse til et gasopgraderingsanlæg på Hemmet 1 til be-

handling af biogas fra biogasanlæggene på Hemmet 1 og 2 samt et ca. 833 kW naturgaskedelanlæg (afkast 1

m over tag).

Der er ikke stillet vilkår om biofilter, da alle tanke for flydende biomasse var planlagt med gastæt overdækning

og tilsluttet gassystemet. Aktuelt opfylder virksomheden ikke målsætning for at udelade et biofilter, se Kapitel

8 Luftforurening.

Aktuelle forhold

De to biogasanlæg på Hemmet 1 og 2 er rørforbundne, og udveksler i dag pumpbare råvarer og afgasset bio-

masse via separate pumpeledninger. På Hemmet 1 modtages i dag ca. 89.000 tons biomasse årligt, hvoraf ca.

78.000 tons af biomassen behandles på Hemmet 1, mens ca. 11.000 tons føres via rørføring til anlægget på

Tinghøjvej. Alt afgasset biomasse fra de to anlæg lagres og køres ud fra Hemmet 1. Der modtages således

mere biomasse til oplag og omlastning på biogasanlægget end miljøgodkendelsen foreskriver.
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Modtagelse og lagring af flydende biomasser foregår i lukkede systemer. Faste biomasser modtages og lagres i

plansilo, neddeles i plansilo med mobilt neddeler udstyr og indfødes med gummihjulslæsser direkte til indtage-

tank for at blive mikset med gylle og herpå pumpet til procestanke. Oplag af lugtende faste biomasser i plansilo

er i dag ikke konsekvent overdækkede.

Naturgaskedel er idriftsat med en installeret effekt på 1.900 kW.

Ansøgte forhold

Med de ansøgte forhold vil anlægget på Hemmet 1 fremover modtage ca. 108.000 tons biomasse årligt, hvor

92.000 tons af biomassen behandles på Hemmet 1, mens ca. 11.000 tons oplagres og føres via rørføring til an-

lægget på Hemmet 2 og 5.000 tons fast biomasse (græs, majs e.l.) via vejnettet, hvor denne del behandles. Alt

afgasset biomasse fra de to anlæg vil fortsat blive lagret og kørt ud fra Hemmet 1.

Anlægget vil modtage flydende biomasser som under de aktuelle forhold med tankbiler, der aflæsser direkte til

modtagetanke og tager afgasset biomasse med retur. Der etableres aflæssetragte på modtagetankene, så risi-

koen for emissioner ved omlastning begrænses. Dybstrøelse og andre faste biomasser aflæsses fortsat på plan-

silo og tilføres i et nyt indføderanlæg med frontlæsser, hvorfra det indfødes kontinuerligt til biogasanlægget.

Der vil ikke blive anvendt mobilt neddeler-udstyr på plansilo. Oplag af lugtende biomasse på plansilo overdæk-

kes.

Anlægget på Gundesbølvej vil med de ansøgte forhold modtage og oplagre ca. 73.000 tons biomasse mere om

året og behandle ca. 57.000 tons mere pr. år end ved de godkendte forhold.

Den eksisterende miljøgodkendelse for anlægget på Hemmet 1 tydeliggør ikke en tilladelse til udendørs oplag af

fast husdyrgødning. Af den grund er udendørs oplag af fast husdyrgødning i plansiloer medtaget som et nyt

kvælstofbidrag i form af ammoniak (NH3-N) i emissions- og depositionsberegningerne.

Installationen af det nye indføderanlæg til faste biomasser vil reducere oplagringstiden af faste biomasser i

plansiloerne samt reducere de emissioner, som den udendørs neddeling af biomassen medfører, da neddelingen

vil foregå i et lukket system i det nye anlæg.

Det installerede gaskedelanlæg er idriftsat med en installeret effekt på 1.900 kW mod en godkendt indfyret ef-

fekt på 833 kW. Naturgaskedelanlægget skal ved miljøgodkendelse godkendes til den aktuelle installerede ef-

fekt på 1.900 kW. Dette indgår i depositionsberegningerne.

Den ansøgte projektændring på Hemmet 1 medfører derfor, at der vil forekomme kvælstofemissioner i form af

kvælstofoxider (NO og NO2) fra gaskedelanlægget, samt ammoniak (NH3) fra biomasseoplag samt evt. luftren-

seanlæg.

De omkringliggende beskyttede naturområder og Natura 2000-området Lønborg Hede kan blive påvirkede af

kvælstofemissionen og den deraf følgende kvælstofdeposition. Det skal vurderes, hvorvidt naturområderne på-

virkes.

Der kan være en påvirkning af fredede og beskyttede dyrearter, der midlertidigt befinder sig omkring projekt-

området. Denne påvirkning skal vurderes nærmere.

Overfladevand vil blive håndteret lokalt på anlægget og derefter afledt til nedsivning og vandløb efter kommu-

nens administrationspraksis. Derudover etableres foranstaltninger, der vil forhindre udslip ved eventuelle uheld,

som eksempelvis brud på tanke med biomasse.
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9.7.2 Hemmet 2 (Tinghøjvej)

Tilladte forhold

Biogasanlægget Hemmet 2 er beliggende på Tinghøjvej 13 ved Hemmet i det åbne land ca. 1,5 km syd for Løn-

borg Hede. Anlægget har tilladelse til at behandle 10.950 tons biomasse/år som oprindeligt gårdanlæg.

Tidligere har anlægget rummet tre gasmotoranlæg til afbrænding af den producerede biogas fra både anlægget

på Gundesbølvej og Tinghøjvej, før denne funktion i 2015 blev erstattet med et gasopgraderingsanlæg og na-

turgaskedel ved anlægget på Gundesbølvej.

Aktuelle forhold

Anlægget på Hemmet 2 modtager i dag op mod 38.000 tons biomasse pr. år, dvs. der er en del mere biomasse

til oplag på biogasanlægget end tilladelsen foreskriver.

Størstedelen af biomassen modtages via lukkede rørsystemer fra anlægget på Hemmet 1 (ca. 11.000 tons/år)

og flydende husdyrgødning via rørføring fra omkringliggende gårde (ca. 15.000 tons/år). Andre industribiomas-

ser og fast biomasse modtages via lastbiltransporter. Alt afgasset biomasse pumpes retur til anlægget på Hem-

met 1.

Faste biomasser aflæsses i dag på et etableret planlager, som ikke er godkendt. Disse biomasser neddeles lige-

som ved anlægget på Hemmet 1 med et mobilt neddeler system og tilføres procestankene via en blandetank,

som også er opført uden godkendelse.

De tre gasmotoranlæg er i dag nedlagt, da biogassen føres til opgraderingsanlægget ved anlægget på Hemmet

1 og anlægget på Hemmet 2 forsynes med procesvarme fra anlægget på Hemmet 1. Tidligere emissionsbidrag

fra gasmotoranlæggene er dermed fjernet.

Ansøgte forhold

Med de ansøgte projektændringer skal der fremover behandles op mod 34.000 tons biomasse pr. år. Størstede-

len af biomasserne vil fortsat blive modtaget via rørføring fra anlægget på Hemmet 1 (ca. 11.000 tons/år) og

fra tre omkringliggende gårde (ca. 15.000 tons/år), og afgasset biomasse vil blive tilbageført til anlægget på

Hemmet 1 via rørføring. Ved anlægget på Hemmet 1 vil der dermed være en meget begrænset omlastning og

oplag af biomasse.

Anlægget vil modtage og omlaste glycerin fra ekstern leverandører og vil få tilkørt fast biomasse i form af græs

e.l. i begrænsede mængder fra biomasselageret på Hemmet 1 for at opnå tilstrækkelig tørstofprocent til en op-

timal biogasproces. Den faste vegetabilske biomasse vil blive omlastet på planlageret og tilføres til anlægget via

blandetanken. Der vil ikke være oplag af dybstrøelse på anlægget. Der vil ikke foregå neddeling af den faste

biomasse på anlægget.

De ansøgte projektændringer ved anlægget på Hemmet 2 medfører, at anlægget fremover vil håndtere en min-

dre mængde biomasse, end der aktuelt anvendes i dag. Mere end 75% af den tilførte biomasse vil blive pumpet

direkte til Hemmet 2 via rørledninger fra Hemmet 1 og omkringliggende gårde.

Der vil ved de ansøgte forhold på Hemmet 2 ikke være afkast eller emissioner, der forårsager kvælstofemissio-

ner fra dette anlæg. Ændringerne vurderes dermed ikke at påvirke den biologiske mangfoldighed, plante- og

dyreliv. Ændringerne på Hemmet 2 indgår derfor ikke i emissionsberegninger og depositionsberegninger i den

videre vurdering.

9.8 Vurdering
I dette kapitel vurderes hvorvidt kvælstofemissioner fra anlægget på Hemmet 1 medfører kvælstofdepositioner

på nærliggende beskyttede naturarealer, og hvorvidt denne deposition medfører en tilstandsændring på area-
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lerne. Det vurderes desuden om produktionen på anlægget medfører en væsentlig påvirkning på habitatnatur-

typer eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Lønborg Hede. Endelig vurderes det, om

kvælstofdepositionerne medfører negative påvirkninger af leve-, yngle- og rasteområder for beskyttede arter i

lokalområdet.

På Hemmet 2 vil der ved de ansøgte forhold ikke være afkast eller emissioner, der forårsager kvælstofemissio-

ner fra dette anlæg, som beskrevet i tidligere afsnit.

9.8.1 Depositionsberegninger Hemmet 1
Depositionsberegningen baseres på inddragelse af alle luftbårne kvælstof-kilder, der vil være en del af det

fremtidige anlæg som beskrevet i afsnit 9.7.1. Det har ikke været muligt at fremskaffe depositionsberegninger

relateret til den seneste miljøgodkendelse af Hemmet 1 i 2015. Derfor er det ikke muligt at beregne den mér-

deposition, som kvælstofemissionen fra anlægget medfører, men alene en totaldeposition. Dette faktum bør

man have for øje, ved vurdering af beregningsresultaterne, idet størsteparten af kvælstofkilderne i beregningen

i forvejen yder et væsentligt bidrag i forbindelse med den eksisterende drift.

Der er foretaget OML depositionsberegninger i forskellige afstande fra anlægget på Hemmet 1, hvor nulpunktet

for beregningerne svarer til afkastet fra det eksisterende kedelanlæg med en effekt på 1.900 kW.

Tabel 9.2 summerer delbidragene samt totalbidraget af kvælstofdeposition i de respektive afstande til anlægget

vist med maksimalværdier.

Tabel 9.2: Delbidrag samt totalbidrag af kvælstofdeposition i respektive afstande fra anlægget på Gundesbølvej

Af kortoversigten i Figur 9.4 fremgår de nærmeste naturbeskyttede områder samt Natura 2000-område Løn-

borg Hede i nærområdet tættest på Hemmet 1 med afstandsangivelser.
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Figur 9.4: §3-beskyttede naturområder samt Natura 2000- område i nærområdet for anlægget på Gundesbølvej med afstande til
anlæggets nulpunkt ©SDFE, WMS-tjeneste, Indeholder data, der benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data.

Indenfor for 1,0 km fra anlægget findes der et vandhul (vest 520 m), en eng (sydvest 740 m) samt en mose

(nord 870 m). Indenfor 1,5 km fra anlægget findes to mindre hedearealer (syd 1,38 km), og nordvest 1,34 km.

Hertil et større område med habitat-natur i form af hede og mose (Lønborg Hede), er beliggende mod nord fra

1,36 km.

9.8.2 Påvirkning af beskyttet natur jf. naturbeskyttelsesloven § 3

Tabel 9.2 viser, at i en afstand af 500 m fra anlægget på Hemmet 1 vil totaldepositionen af kvælstof udgøre

mindre end eller lig med 1,1 kg N/ha/år.

Ifølge Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis og med henvisning til notat fra DMU (DMU Danmarks

Miljøundersøgelser, 2005) vil en merdeposition på 1 kg N/ha/år eller mindre, som altovervejende hovedregel,

efter den tilgængelige viden, ikke medføre, at der sker en tilstandsændring af de pågældende naturtyper, uan-

set hvilken tilførsel, der sker samlet set til området på ansøgningstidspunktet. Merdepositioner under denne

grænseværdi antages derfor ikke at medføre tilstandsændringer.

Det ansøgte projekt på Hemmet 1 medfører en totaldeposition, som tangerer afskæringskriteriet for den mer-

deposition, der ikke medfører tilstandsændringer på beskyttede naturtyper. Totaldepositionen til alle naturom-

råder er maksimalt 1 kg N/ha/år, og der er derfor fagligt belæg for at vurdere, at det ansøgte projekt ikke

medfører en tilstandsændring på de beskyttede naturområder.

Da depositionen af kvælstof aftager eksponentielt med afstanden fra kilden, konkluderes det, at når depositio-

nen ikke medfører en tilstandsændring på ovennævnte områder, vil tilstanden på beskyttede naturområder i en

større afstand fra Hemmet 1 heller ikke ændres. Det ansøgte projekt vurderes dermed ikke at være i strid med

tilstandsbeskyttelsen, der følger af naturbeskyttelsesloven §3.
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Naturområderne omkring projektområdet beskyttes endvidere mod udslip fra evt. uheld på biogasanlægget

ved, at alle tanke er placeret i en tankgård, der som minimum kan rumme indholdet af den største tank.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at det ansøgte projekt og realisering af planforslagene ikke medfører

en tilstandsændring på de omkringliggende § 3 beskyttede naturområder.

9.8.3 Påvirkning af Natura 2000-område Lønborg Hede
Den nærmeste kortlagte habitatnaturtype i forhold til anlægget på Hemmet 1 er en tør hede i god tilstand mini-

mum 1.370 m fra Hemmet 1.

Beregningsresultatet jf. Tabel 9.2 viser, at i større afstande end 1.250 m, vil den totale kvælstofdeposition

være mindre end 0,30 kg/ha/år. Når man kommer ud i en afstand af 2.500 m vil den totale kvælstofdepositio-

nen være mindre end 0,1 kg/ha/år.

Resultatet viser således, at depositionen af totalkvælstof i de nærmeste kortlagte habitatnaturtyper udgør min-

dre end 0,3 kg N/ha/år. Baggrundsbelastningen af total kvælstof i Ringkøbing-Skjern kommune som helhed er i

2018 opgjort til 13,1 kg N/ha/år, jf. DMU (Danmarks Miljøundersøgelser, 2018). Tålegrænsen for våde og tørre

heder ligger mellem 10-20 kg jf. de opdaterede empirisk baserede tålegrænser (DCE - Nationalt Center for Miljø

og Energi, 2018). For heder i god tilstand må tålegrænsen derfor vurderes til at ligge på et niveau mellem 12

og 14 kg. Hvis totaldepositionen fra det ansøgte projekt lægges sammen mel baggrundsbelastningen for kom-

munen som helhed giver det 13,4 kg. På den baggrund vurderes det at tålegrænsen for den tørre hede ikke

overskrides ved realisering af det ansøgte projekt og planforslaget.

Da depositionen af kvælstof aftager eksponentielt med afstanden fra kilden, konkluderes det, at når depositio-

nen ikke medfører en væsentlig påvirkning på ovennævnte område, vil realisering af projektet og planforslaget

ikke medføre en væsentlig påvirkning af de øvrige kortlagte habitatnaturområder våd- og tør hede, der udgør

hele den sydlige del af Natura 2000-området Lønborg Hede.

Bæklampret, der er den eneste art på udpegningsgrundlaget er registreret i Stryg Bæk, beliggende i den vest-

lige nordvestlige del af Natura 2000 området (Miljøstyrelsen, 2020d), 2.800 m fra plan- og projektområdet.

Jævnfør Tabel 9.2 vil totaldepositionen i den afstand være mindre end 0,1 kg N/ha/år, hvorfor det vurderes, at

realisering af det ansøgte projekt ikke vil påvirke levesteder for arten væsentligt.

På baggrund af ovenstående vurderes det samlet set, at realisering af det ansøgte projekt og planforslag ikke

vil hindre målopfyldelse for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Lønborg

Hede.

9.8.4 Påvirkning af strengt beskyttede, fredede, truede og sjældne arter
Som beskrevet i afsnit 9.4-9.6 er de strengt beskyttede arter samt fredede arter observeret i vandhuller i nær-

området, omkring Hemmet og Hemmet Å samt på Lønborg Hede. Nærmeste artsfund er butsnudet frø 800 m

fra anlægget på Hemmet 1.

Det er i forudgående afsnit vurderet, at realisering af det ansøgte projekt og planforslaget ikke medfører en til-

standsændring på § 3 beskyttede naturområder, og at det ikke medfører en væsentlig påvirkning på habitatna-

turtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Lønborg Hede.

Beskyttede naturområder og Natura 2000 området Lønborg Hede udgør de væsentlige potentielle levesteder

samt yngle- og rasteområder for strengt beskyttede, fredede og truede arter.

På denne baggrund vurderes det, at realisering af det ansøgte projekt samt planforslaget ikke medfører påvirk-

ninger af strengt beskyttede (bilag IV-arter og bilag I-fuglearter) eller andre fredede, truede og sjældne arter,

der lever, yngler eller raster omkring projektområdet.
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Fredede eller beskyttede dyrearter, der midlertidigt befinder sig inden for eller i luften over projektområdet,

vurderes ikke at blive påvirket, da de vil kunne flytte sig.

9.9 Sammenfatning
Redegørelsen og vurderingen har belyst, at forholdene vedrørende projektets potentielle påvirkning af natur,

planter og dyreliv ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning.

En sammenfattende vurdering af projektets påvirkning af natur, planter og dyreliv fremgår af Tabel 9.4. Tabel

9.3 viser en oversigt for signatur for den sammenfattende vurdering.

Signatur for samlet vurdering

Positiv, ingen/neutral eller
ubetydelig påvirkning

Intet behov for afværgeforanstaltninger.

Mindre negativ påvirkning Afværgeforanstaltninger ikke påkrævede, men kan gennemføres hvis forene-
lige med andre hensyn.

Moderat negativ Påvirkning i et omfang, hvor afværgeforanstaltninger er påkrævede.

Omfattende negativ påvirk-
ning

Alvorlig påvirkning, som vil kræve projektændringer eller som minimum
kompenserende foranstaltninger.

Tabel 9.3: Signatur for sammenfattende vurdering.

EMNE PÅVIRKNING SÆRLIGE FORHOLD

Driftsfasen

Natura 2000-områder
International naturbeskyttelse

Realisering af det ansøgte projekt og planforslag medfører
ikke en væsentlig påvirkning af habitatnaturtyper eller arter
på udpegningsgrundlaget for habitatområdet Lønborg Hede.

Bilag IV og bilag I-fuglearter,
fredede, truede og sjældne arter

Der er ikke konkrete registreringer inden for eller i direkte
nærhed af Hemmet 1 og 2.

Det vurderes, at realisering af det ansøgte projekt samt
planforslag ikke påvirker leve-, yngle- og rasteområder for
arter på habitatdirektivets bilag IV samt øvrige beskyttede
arter.

Fredede eller beskyttede dyrearter, der midlertidigt befin-
der sig i eller i luften over projektområdet under driftsfa-
sen, vurderes ikke at blive påvirket, da de vil kunne flytte
sig.

Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke er til hinder for
beskyttelsen af de truede arter i området.

§ 3 natur og anden natur Det vurderes, at realisering af det ansøgte projekt og plan-
forslag ikke medfører en tilstandsændring på de omkringlig-
gende beskyttede naturområder.

Tabel 9.4: Samlet vurdering af påvirkningen på natur-, plante- og dyreliv
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9.10 Kumulative effekter
I de foregående afsnit er det beskrevet og vurderet, at realisering af planforslaget og det ansøgte projekt ikke i

sig selv påvirker omkringliggende naturområder væsentligt. I dette afsnit vurderes det, hvorvidt den kumula-

tive effekt mellem indeværende plan/projekt og øvrige planer eller projekter i området, vil medføre en væsent-

lig påvirkning på naturområderne.

9.10.1 Kvælstofdeposition
Det er relevant, at vurdere om der er andre anlæg i området, der bidrager til kvælstofdeposition på de natur-

områder, der er beskrevet i afsnit 9.2 og 9.3.

De nærmeste registrerede husdyrbrug, der bidrager til kvælstofbidraget i området er landbrug på adresserne

Tinghøjvej 13 samt Bjerregårdsvej 5 og 6, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune har meddelt en samlet miljøgod-

kendelse til husdyrbrugene Bjerregårdsvej 5 og 6, se afsnit 8.5 (Ringkøbing-Skjern Kommune, 2020b).

Jævnfør miljøgodkendelsen bidrager husdyrbruget med en maksimal totaldeposition på 0,1 kg N/ha/år til den

nærmeste habitatnaturtype våd hede i den sydlige del af Natura 2000-området Lønborg Hede, en totaldeposi-

tion på 0,1 kg N/ha/år til det engområde der ligger 740 m syd for Hemmet 1 samt en totaldeposition på 0,1 kg

N/ha/år til det hedeområde, der ligger 1,38 km syd for Hemmet 1.

Jævnfør miljøgodkendelsen er der ikke sammenfald med øvrige beregningspunkter i nærværende rapport.

Kvælstofbidraget fra dette husdyrbrug skal sammenholdes med det beregnede kvælstofbidrag fra indeværende

plan/projekt.

Natura 2000

Kvælstofbidraget til de nærmeste Natura 2000 områder udgør mindre end 0,3 kg N/ha/år for indeværende

plan/projekt samt 0,1 kg N/ha/år fra ændring af produktionen på husdyrbrugene på Bjerregårdsvej 5 og 6. Den

kumulative påvirkning vil være mindre end 0,4 kg N/ha/år hvilket skal sammenholdes med baggrundsbelastnin-

gen på 13,1 kg N/ha/år, altså en samlet påvirkning på mindre end 13,5 kg N/ha/år. Tålegrænsen for våde og

tørre heder ligger mellem 10-20 kg jf. de opdaterede empirisk baserede tålegrænser (DCE - Nationalt Center

for Miljø og Energi, 2018). Hvis der tages udgangspunkt i at den våde hede er i god naturtilstand vurderes tåle-

grænsen til at ligge på et niveau mellem 12 og 14 kg.

På den baggrund vurderes det:

 at tålegrænsen for den våde hede ikke overskrides ved realisering af det ansøgte projekt og planforslaget

samt den meddelte miljøgodkendelse til husdyrbrugene på Bjerregårdsvej

 at den kumulative effekt ikke forhindrer opfyldelse af målet om gunstig bevaringsstatus for habitatnaturty-

per og levesteder for arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området Lønborg Hede

§ 3 beskyttet eng og hede

Det totale kvælstofbidraget til engen i afstanden ca. 740 meter fra Hemmet 1 udgør 0,6 kg N/ha/år for indevæ-

rende plan/projekt samt 0,1 kg N/ha/år fra ændring af produktionen på husdyrbrugene på Bjerregårdsvej 5 og

6. Den kumulative påvirkning vil være 0,7 kg N/ha/år i totaldeposition.

Det totale kvælstofbidraget til heden sydøst for Hemmet 1 i afstanden ca. 1,38 km udgør mindre end 0,3 kg

N/ha/år for indeværende plan/projekt samt 0,1 kg N/ha/år fra ændring af produktionen på husdyrbrugene på

Bjerregårdsvej 5 og 6. Den kumulative påvirkning vil være 0,4 kg N/ha/år i totaldeposition.

Den kumulative påvirkning på den beskyttede eng og hede medfører totaldepositioner der er mindre end

afskæringskriteriet for den merdeposition, der ikke medfører tilstandsændringer på beskyttede naturtyper. Der
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er derfor fagligt belæg for at vurdere, at den kumulative effekt ikke medfører en tilstandsændring på de beskyt-

tede naturområder.

Der en ukendt kumulativ kvælstofemission og -deposition fra de øvrige husdyrbrug i området, som ikke er esti-

meret, men deres bidrag indgår i baggrundsbelastningen.

Der er ikke kendskab til andre planer eller projekter, der vil bidrage kumulativt til kvælstofbelastningen i områ-

det.

Realisering af det ansøgte projekt og planforslaget vurderes med baggrund i ovenstående ikke at have en væ-

sentlig effekt på undersøgelsesområdets natur i kumulation med andre projekter eller planer.

9.11 Afværgeforanstaltninger
Det vurderes, at der ikke vil være behov for at etablere kompenserende foranstaltninger.
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10 Trafik
I dette kapitel beskrives de godkendte, aktuelle og ansøgte trafikforhold for Nature Energy Hemmet samt for-

hold vedrørende trafikafvikling og trafiksikkerhed i forbindelse med de ansøgte forhold. Der redegøres for de

forventede ændrede trafikmængder under anlæggets driftsfase som følger af den ansøgte udvidelse af biogas-

anlægget.

De to separate biogasanlæg under Nature Energy Hemmet, Hemmet 1 (Gundesbølvej 21) og Hemmet 2

(Tinghøjvej 13), ligger med ca. 1,3 km i vejafstand, som det ses af kortet på Fejl! Henvisningskilde ikke

fundet.. De to anlæg er forbundet ved rørføring, som gør, at henholdsvis frisk og afgasset biomasse kan pum-

pes imellem de to anlæg. Til Hemmet 2 er der desuden rørføring fra tre omkringliggende gårde, som pumper

flydende husdyrgødning til anlægget i lukkede systemer.

Ved udvidelsen af biogasanlæggene forventes anlæggene samlet at behandle cirka 126.000 tons biomasse år-

ligt, hvilket vil være en forøgelse på ca. 80.050 tons biomasse årligt i forhold til de godkendte forhold. De

øgede mængder til- og fraført biomasse, vil medføre et større antal transporter til og fra biogasanlægget.

Da biogasanlæggene på begge delområder er eksisterende anlæg, med uudnyttet kapacitet, vil udvidelsen ikke

medføre en decideret anlægsfase ifm. projektet, og der vurderes derfor ikke nærmere på anlægsfasen ift. trafik

i nærværende rapport.

Forslaget til lokalplan giver mulighed for en fremtidig udvidelse af anlæggenes bygningsmasse med en maksi-

mal bebyggelse på 40% for hvert af de to delområder, og med en nuværende bebyggelsesprocent på begge

delområder på ca. 30 % inkl. bygninger, tanke, tekniske anlæg, plansilo mm. Der er på nuværende tidspunkt

ikke planer om at udvide eller ændre anlæggene med yderligere bebyggelse end det ansøgte projekt. Ved en

eventuel fremtidig udvidelse i bebyggelse, skal der som minimum foretages en screening jf. miljøvurderingslo-

ven af det til den tid ansøgte projekt – herunder også forhold omkring trafik – og de nødvendige godkendel-

ser/tilladelser skal ansøges og meddeles. I afsnit 1.1.4. er der præsenteret en række mulige udvidelsesscena-

rier, hvis bebyggelsen på 40 % udnyttes og herunder også de eventuelle miljøpåvirkninger mht. trafikforhold,

og der henvises til dette afsnit for en gennemgang af scenarierne.

Placeringen af de to eksisterende biogasanlæg Hemmet 1 og Hemmet 2 ift. tilstødende veje er vist i Fejl! Hen-

visningskilde ikke fundet..
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Figur 10.1: Oversigtskort over biogasanlæggenes placering og tilstødende vej.

10.1 Metode
Med udgangspunkt i placeringen af de nuværende leverandører af biomasser til Nature Energy Hemmet, udfø-

res en trafikalanalyse, for at kortlægge leverandørernes kørselsruter til og fra biogasanlægget. Til at udføre

analysen benyttes et GIS-værktøj (Geografisk Informationssystem), der kan angive den korteste og hurtigste

rute mellem leverandørerne og biogasanlægget. Med udgangspunkt i denne information, vil det være muligt på

baggrund af biomassetypen, at estimere hvor mange transporter, der foretages på udvalgte ruter, både ved de

godkendte, aktuelle samt ansøgte forhold.

Det forventes, at biomasseleverandører til det ansøgte udvidede biogasanlæg hovedsageligt vil udgøres af de

samme leverandører, som leverer biomasse til anlæggene i dag, samt eventuelt et mindre antal nye leverandø-

rer, som endnu ikke er fastlagt. Den retningsmæssige fordeling af transporter efter udvidelsen tager udgangs-

punkt i placeringen af de nuværende biomasseleverandører, da det vurderes som bedste tilgængelige grundlag.

Transporten af biomasse til og fra de to anlæg er således i beregningen estimeret til at fordele sig på vejnettet

på samme måde som de aktuelle transporter til og fra anlægget. Der vil dog kunne forekomme afvigelser fra

dette, da biomassesammensætningen også ændres ved projektet, ligesom de også kan ændre sig ved fremti-

dige ændringer i leverandørkontrakter.

Kørsel med biomasse til og fra projektområdet foretages primært af den lokale maskinstation og vil primært

ske via det offentlige vejnet, som både udgøres af statsveje og kommunale veje, herunder både større veje

men også mindre lokale veje, afhængigt af leverandørens beliggenhed i forhold til biogasanlægget. På de en-

kelte landbrugsenheder er der hver dag transporter, som ikke er relateret til biogasanlægget, med store biler

med foder, korn, mælk og lignende, samt gyllekørsel, der blandt andet også udføres af samme maskinstation.

Der er på den baggrund ikke lavet analyser af transportruten helt ud til den enkelte leverandør.
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Beregningerne for forholdene ved den ansøgte udvidelse tager udgangspunkt i en situation med en maksimal

gennemsnitlig belastning. Biogasanlægget vil primært modtage transporter med biomasse mandag-lørdag – på

hverdage i tidsrummet kl. 06.00-19.00 og på lørdage kl. 07.00-14.00. Der vil således kunne forekomme trans-

port 312 dage om året. Kun enkelte transporter kan forekomme uden for dette tidsrum og på søn- og hellig-

dage.

I trafikalanalysen indgår både trafikafvikling og trafiksikkerhed. Der foretages en vurdering af udvidelsens be-

tydning for de fremtidige forhold i driftsfasen ved udvidelsen af biogasanlægget.

I nærværende kapitel vurderes kun på antallet af transporter med biomasse (med lastbiler), og der vil således

ikke være et særligt fokus på personbiltransporter, som er af begrænset omfang (1-2 transporter dagligt).

Der vil ikke fremover være væsentlige transporter til biogasanlægget Hemmet 2, da det meste biomasse pum-

pes til anlægget samt al afgasset biomasse pumpes til Hemmet 1 og køres ud her fra. Derfor vil miljøvurderin-

gen af trafikale forhold vedrørende Nature Energy Hemmet lægge vægt på transporterne til Hemmet 1. Dette

beskrives nærmere under afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., mens de trafikale forhold for Hemmet 2

beskrives i afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..

Miljøvurderingen af det ansøgte anlægs trafikforhold suppleres med en beskrivelse af de ansøgte forhold sam-

menholdt med de aktuelle forhold, som endnu ikke er godkendte, således at læseren kan forholde sig til de fak-

tiske ændringer.

10.1.1 Trafikdata
De eksisterende trafikforhold i området er beskrevet ud fra de overordnede rammer i Ringkøbing-Skjern Kom-

munes Kommuneplan 2021-2033 (Ringkøbing-Skjern Kommune, 2020a). Der er anvendt trafiktællinger i områ-

det fra 2019 og 2020 på hhv. Tarmvej syd for Hemmet, Esbølvej i Sdr. Vium samt to optællinger på Vardevej

(Rute 11). Der er yderligere foretaget ekstra trafiktællinger i nærområdet omkring biogasanlægget på vejene

Gl. Landevej, Tinghøjvej og Bjerregårdsvej i ugerne 31 og 32 i 2021 for at vurdere trafikken i nærområdet.

(Ringkøbing-Skjern Kommune, 2021) Trafiktællingerne fremgår af Figur 10.6 i afsnit Fejl! Henvisningskilde

ikke fundet.. De anvendte trafiktællinger fra årene 2019-2021 inkluderer de aktuelle lastbilkørsler til Nature

Energy Hemmet, hvoraf en del er kørsler med biomassemængder, der endnu ikke er lovliggjort. Dette er der

taget højde for i den videre vurdering.

Trafik til anlægget

Oplysninger om antal og type af transporter til og fra biogasanlægget, samt mængden af transporteret bio-

masse ved de aktuelle forhold, er oplyst af ansøger. Oplysningerne er desuden anvendt som grundlag for vur-

dering af støjpåvirkninger, jf. Kapitel 7 Støj.

Der er endnu ikke indgået endelige leverandørkontrakter for den biomasse, som skal leveres til anlægget ud-

over de aktuelle forhold, men sammensætningen af biomassetyper og mængder oplyst af Nature Energy Hem-

met er afstemt i forhold til den ansøgte drift og produktion, hvorudfra fordeling på transporttyper har kunnet

estimeres for det ansøgte projekt.

10.1.2 Ordforklaring
Trafikken til og fra biogasanlægget opgøres i antal transporter. Definitionen på 1 transport er 1 kørsel til an-

lægget og 1 kørsel fra anlægget.

Eksempel: 1 transport svarer f.eks. til at én lastbil kører fra en leverandør til anlægget med biomasse og til-

bage til en leverandør eller aftager med afgasset biomasse.

Derudover opgøres trafikmængden til og fra biogasanlægget samt den eksisterende trafik i retningsbestemt

trafik. Dette er, hvor trafikken er opgjort i én retning, det kan f.eks. være trafik, der har retning mod Hemmet

by eller daglige tilkørsler til biogasanlægget. Trafikmængden opgøres som antal forbikørsler, således at 1 trans-

port med biomasse til biogasanlægget giver 2 forbikørsler på en rute.
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Med eksemplet ovenfor, så vil en beboer på strækningen mellem en leverandør og anlægget således opleve ”1

transport”, som ”2 forbikørsler” i form af 1 tilkørsel og 1 frakørsel til biogasanlægget.

10.2 Trafikale forhold Hemmet 1
På Hemmet 1 modtages i dag en større mængde biomasse, end der behandles på anlægget, da en andel af den

modtagne biomasse føres til Hemmet 2 til behandling. Desuden tilbageføres al afgasset biomasse fra Hemmet 2

til Hemmet 1 og distribueres til landmænd her fra. Disse to forhold vil også gøre sig gældende ved den fremti-

dige drift. Dette bevirker, at der stort set kun er aktivitet vedrørende trafikale forhold på Hemmet 1.

Nedenstående afsnit beskriver de trafikale forhold på Hemmet 1.

10.2.1 Godkendte forhold
Hemmet 1 har godkendelse til at modtage og behandle 35.000 tons biomasse årligt. Der er i gældende miljø-

godkendelse ikke sat vilkår til antallet af transporter. Derfor er der for de godkendte forhold taget udgangs-

punkt i den godkendte mængde af biomasse samt en fordeling af biomassetyper efter de aktuelle forhold. Det

oprindelige anlæg er som hovedregel blevet drevet ubemandet, og trafik med personbiler har været begrænset.

Nedenstående vil derfor kun have fokus på lastbiltrafikken.

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. angiver estimeringer af, hvordan biogasanlæggets transportfordeling

med biomasse kan have set ud ved den oprindelige godkendelse i 2012.

De godkendte biomasser på det oprindelige anlæg Hemmet 1 har tilsvaret ca. 1.200 transporter til og fra an-

lægget om året med biomasse svarende til ca. 4 transporter om dagen i gennemsnit over året ud fra ca. 312

leveringsdage om året.

Disse transporter udgøres af 1.014 transporter med biomasse til og fra anlægget årligt, mens der vil være 183

ekstra transporter årligt med afgasset biomasse på grund af tomkørsler. Dette skyldes, at tankbilen, der leverer

den flydende husdyrgødning, kan tage den samme mængde afgassede gylle med retur, mens andre biomasse-

typer ankommer i en anden type lukket lastbil, hvori der ikke er mulighed for at tage en mængde med retur.

Mængde Mængde/
træk (ton)

Antal
transporter
årligt

Gemmesnitligt
antal transporter
dagligt

Fast husdyrgødning 2.214 28 79 0,3

Flydende husdyrgødning 25.102 38 661 2,1

Industribiomasse 7.684 28 274 0,9

Dyrket biomasse 0 28 0 0,0

Transporter til tilkørsel af biomasse 35.000 1.014 3,2

Ekstra kørsler til frakørsel af afgas-
set biomasse pga. tomkørsler (fra-
trukket 10% som fraføres som gas)

6.953 38 183 0,6

Transporter i alt 1.197  4
Tabel 10.1: Fordelingen af biomasser og transporter til og fra Hemmet 1 ved godkendte forhold

Trafikken, som det godkendte biogasanlæg har genereret, vil forventes at have fordelt sig på vejnettet, som

illustreret i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. og ved Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Disse trans-

porter er allerede indeholdt i trafiktællinger for trafikbelastningen i den eksisterende trafik i området, som frem-

går af Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..

Retning Årligt Dagligt gennemsnit

Øst 596 1,9

Vest 295 0,9

Syd 211 0,7

Nord 95 0,3

Transporter i alt 1.197  4
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Tabel 10.2: Fordelingen af transporter til og fra Hemmet 1 ved godkendte forhold

Figur 10.2: Oversigtskort over antal transporter til og fra Hemmet 1 ved godkendte forhold (1 transport = en udkørsel og en indkør-
sel).

10.2.2 Aktuelle forhold
På Hemmet 1 modtages i dag ca. 89.000 tons frisk biomasse årligt, der leveres via vejnettet, svarende til gen-

nemsnitligt ca. 9 daglige transporter med biomasse til og fra anlægget.

På Hemmet 1 behandles 78.000 tons af biomassen, mens ca. 11.000 tons føres via rørføring til Hemmet 2.

Efter endt afgasning pumpes alt afgasset biomasse fra Hemmet 2 til Hemmet 1, således at al afgasset biomasse

køres ud fra Hemmet 1. Den bortkørte mængde svarer til ca. 106.000 tons årligt, hvilket resulterer i ca. 1.300

ekstra transporter årligt med afgasset biomasse på grund af tomkørsler.

Samlet set er der aktuelt således ca. 4.000 transporter forbundet med til- og frakørsel af biomasser til Hemmet

1 årligt svarende til ca. 13 daglige transporter i gennemsnit over året.

Der er i dag et lille antal af transporter med personbil, som vurderes at være uden betydning i forhold til den

trafikale påvirkning.

Det eksisterende biogasanlægs aktuelle transporter er angivet i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..
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Mængde Mængde/
træk (ton)

Antal
transporter
årligt

Gemmesnitligt
antal transporter
dagligt

Fast husdyrgødning 4.934 28* 176 0,6

Flydende husdyrgødning 55.942 38 1.472 4,7

Industribiomasse 28.075 28 1.003 3,2

Dyrket biomasse 0 28 0 -

Transporter til tilkørsel af biomasse 88.950 2.651 8,5

Ekstra kørsler til frakørsel af afgas-
set biomasse pga. tomkørsler (fra-
trukket 10% som fraføres som gas)

50.299 38 1.324 4,2

Transporter i alt 3.975 13

* Et fåtal af transporter med dybstrøelse køres direkte til anlægget fra nærliggende landmænd med en lavere lastkapacitet, disse er indregnet i den
gennemsnitlige lastkapacitet.

Tabel 10.3 Fordelingen af biomasser og transporter til og fra Hemmet 1 ved aktuelle forhold

Trafikken, som det aktuelle biogasanlæg genererer, vil forventes at være fordelt på vejnettet, som illustreret i

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. og Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Disse transporter er indeholdt

i trafiktællinger for trafikbelastningen i den eksisterende trafik i området, som fremgår af Fejl! Henvisnings-

kilde ikke fundet..

Retning Årligt Dagligt gennemsnit

Øst 1.923 6,2

Vest 1.075 3,4

Syd 712 2,3

Nord 264 0,8

Transporter i alt 3.975 13

Tabel 10.4: Fordelingen af transporter på vejnettet til og fra Hemmet 1 ved aktuelle forhold
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Figur 10.3: Oversigtskort over antal transporter til og fra Hemmet 1 ved aktuelle forhold (1 transport = en udkørsel og en indkør-
sel).

10.2.3 Ansøgte forhold
Med de ansøgte forhold vil Hemmet 1 fremover modtage ca. 108.000 tons frisk biomasse årligt, der leveres via

vejnettet, svarende til gennemsnitligt ca. 11 daglige transporter med biomasse til og fra anlægget.

På Hemmet 1 behandles 92.000 tons af biomassen, mens ca. 11.000 tons industribiomasse føres via rørføring

til Hemmet 2 og ca. 5.000 tons græs føres via vejnettet til Hemmet 2, hvor denne del behandles.

Efter endt afgasning pumpes alt afgasset biomasse fra Hemmet 2 til Hemmet 1, således at al afgasset biomasse

køres ud fra Hemmet 1. Den bortkørte mængde svarer til ca. 115.500 tons årligt (den afgassede biomasse-

mængde vil være reduceret ift. den indgående biomasse, da en del af biomassen omsættes til biogas), hvilket

resulterer i ca. 1.600 ekstra transporter årligt med afgasset biomasse grundet tomkørsler.

Samlet set, vil der således være ca. 4.900 transporter årligt forbundet med til- og fra kørsel af biomasse til Na-

ture Energy Hemmet 1, svarende til ca. 16 daglige transporter i gennemsnit over året.

Der vil også ved de ansøgte forhold være et lille antal af transporter med personbil, som vurderes at være uden

betydning i forhold til den trafikale påvirkning.

Udvidelsen af biogasanlægget vil medføre en forøgelse af transporter til biogasanlægget og udvidelsens fremti-

dig biomassetransporter er estimeret i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..
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Mængde Mængde/
træk (ton)

Antal
transporter
årligt

Gemmesnitligt
antal transpor-
ter dagligt

Fast husdyrgødning 17.782 28* 635 2,0

Flydende husdyrgødning 55.627 38 1.464 4,7

Industribiomasse 23.530 28 840 2,7

Dyrket biomasse 11.011 28 393 1,3

Transporter til tilkørsel af biomasse 107.950 3.333 10,6

Ekstra kørsler til frakørsel af afgas-
set biomasse pga. tomkørsler (fra-
trukket 10% som fraføres som gas)

59.773 38 1.573 5,0

Transporter i alt 4.906 16

* Et fåtal af transporter med dybstrøelse vil køres direkte til anlægget fra nærliggende landmænd med en lavere lastkapacitet, disse er indregnet i den
gennemsnitlige lastkapacitet.

Tabel 10.5: Fordelingen af biomasser og transporter ved ansøgte forhold som resultat af udvidelsen af biogasanlægget.

Trafikken, som det ansøgte biogasanlæg forventes at generere, vil forventes at fordele sig på vejnettet, som

illustreret i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. og Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..

Retning Årligt Dagligt gennemsnit

Øst 2307 7,4

Vest 1443 4,6

Syd 897 2,9

Nord 258 0,8

Transporter i alt 4906 ~16

Tabel 10.6: Fordelingen af biomasser og transporter ved ansøgte forhold
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Figur 10.4: Oversigtskort over trafikale forhold ved biogasanlægget ved ansøgte forhold

10.3 Trafikale forhold Hemmet 2
På Hemmet 2 modtages i dag en stor mængde af den tilførte biomasse via rørledninger fra Hemmet 1 og om-

kringliggende gårde. Dette vil også være tilfældet ved den fremtidige drift. Den ønskede driftsomlægning på

Hemmet 2 betyder desuden, at anlægget fremover vil modtage færre transporter med biomasse, end der er

tilladelse til.

Nedenstående afsnit beskriver de trafikale forhold på Hemmet 2.

10.3.1 Tilladte forhold
Hemmet 2 har oprindeligt tilladelse til behandling af 10.950 tons biomasse årligt og med en biomassetilførsel

under 30 tons/dag og er derfor ikke omfattet af en miljøgodkendelse. Med tilladelsen er der ikke opsat krav til

antallet af transporter. Der er derfor for de tilladte forhold taget udgangspunkt i mængden af biomasse samt en

fordeling af biomassetyper efter de aktuelle forhold.

Det oprindelige anlæg er blevet drevet af nabogården, og trafik med personbiler har været begrænset. Neden-

stående vil derfor kun have fokus på lastbiltrafikken.

Estimeringer af, hvordan det tilladte biogasanlægs oprindelige transporter af biomasse kan have set ud, er an-

givet i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Disse transporter er allerede indeholdt i trafiktællinger for trafik-
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belastningen i området, som fremgår af Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Disse estimeringer bør betrag-

tes som en worst case situation, da der også under tilladte forhold på Hemmet 2 blev tilført biomasse via rørfø-

ring.

De tilladte biomasser på det oprindelige anlæg Hemmet 2 har således tilsvaret ca. 480 transporter til anlægget

om året svarende til ca. 1-2 transporter om dagen i gennemsnit over året.

Mængde Mængde/
træk (ton)

Antal
transporter
årligt

Gennemsnitligt
antal transpor-
ter dagligt

Fast husdyrgødning 134 28 5 0,0

Flydende husdyrgødning 4.841 38 127 0,4

Industribiomasse 5.183 28 185 0,6

Dyrket biomasse 791 28 28 0,1

Transporter til tilkørsel af biomasse 10.950 346 1,1

Ekstra kørsler til frakørsel af afgas-
set biomasse pga. tomkørsler (fra-
trukket 10% som fraføres som gas)

5.188 38 137 0,4

Transporter i alt 482 1,5

Tabel 10.7: Fordelingen af biomasser og transporter til og fra Hemmet 2 ved tilladte forhold

10.3.2 Aktuelle forhold
Hemmet 2 modtager i dag i alt 38.000 tons biomasse om året, hvoraf ca. 15.000 tons husdyrgødning modtages

via rørføring fra omkringliggende gårde samt ca. 11.000 tons industribiomasse fra Hemmet 1. Den resterende

mængde biomasse (ca. 12.100 tons/år), i form af glycerin og fast biomasse (fast husdyrgødning og dyrket bio-

masse), modtages via vejnettet. Alt afgasset biomasse pumpes retur til Hemmet 1 og distribueres via vejnettet

herfra. Der vil altså ikke være ekstra kørsler til anlægget for at afhente afgasset biomasse på grund af tomkørs-

ler.

Der er fortsat ikke trafik med personbiler til anlægget af betydning i forhold til den trafikale påvirkning.

Det eksisterende biogasanlægs aktuelle transporter af biomasse er angivet i Fejl! Henvisningskilde ikke fun-

det.. Disse transporter er indeholdt i trafiktællinger for trafikbelastningen i området, som fremgår af Fejl! Hen-

visningskilde ikke fundet..

Der kører i dag ca. 430 transporter til og fra Hemmet 2 om året med industribiomasser og faste biomasser.

Dette svarer til ca. 1-2 transporter om dagen i gennemsnit over året, svarende til anlæggets tilladte forhold.

Mængde Mængde/
træk (ton)

Antal
transporter
årligt

Gennemsnitligt
antal transpor-
ter dagligt

Via vejnet:

Fast husdyrgødning 465 28 17 0,1

Industribiomasse 8.880 28 317 1,0

Dyrket biomasse 2.740 28 98 0,3

Transporter i alt til tilkørsel af
biomasse

432 1,4

Via rørføring:

Flydende husdyrgødning 14.965 - - -

Industribiomasse 10.950 - -

Tabel 10.8: Fordelingen af biomasser og transporter til og fra Hemmet 2 ved aktuelle forhold
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10.3.3 Ansøgte forhold
Hemmet 2 vil fremover modtage i alt 34.000 tons biomasse om året. Anlægget vil modtage de samme mæng-

der via rørføring som under de aktuelle forhold (ca. 15.000 tons fra omkringliggende gårde samt ca. 11.000

tons fra Hemmet 1). Levering af biomasse via vejnettet vil dermed fremover udgøre en mindre mængde (ca.

4.000 tons mindre) end ved de aktuelle forhold, samt end hvad anlægget oprindeligt har tilladelse til.

Konkret forventes der ca. 1-2 transporter om ugen med glycerin leveret af ekstern leverandør (ankommende

fra øst) samt én transport ca. hver anden dag med fast biomasse i form af græs eller lignende (dyrket bio-

masse) leveret fra Hemmet 1. Alt afgasset biomasse vil blive pumpet retur til Hemmet 1 og distribueret via vej-

nettet herfra.

Anlægget vil som udgangspunkt fortsat være ubemandet og trafik med personbiler vurderes at være uden be-

tydning i forhold til den trafikale påvirkning.

Transporterne af biomasse til Hemmet 2 ved de ansøgte forhold er angivet i Fejl! Henvisningskilde ikke fun-

det..

Der vil fremover køre ca. 286 transporter til og fra Hemmet 2 om året med industribiomasser fra ekstern leve-

randør og faste biomasser fra Hemmet 1. Dette svarer til gennemsnitligt ca. 1 transport om dagen.

Således forventes aktiviteter med indflydelse på forhold vedrørende trafik fremover at reduceres på Hemmet 2

ift. de tilladte forhold, og der er derfor ikke lagt et fokus på Hemmet 2 i den videre vurdering.

Mængde Mængde/
træk (ton)

Antal
transporter
årligt

Gennemsnitligt
antal transpor-
ter dagligt

Tilførsel via vejnet:

Industribiomasse ca. 3.000 28 107 0,3

Dyrket biomasse ca. 5.000 28 179 0,6

Transporter i alt til tilkørsel af
biomasse

286 0,9

Tilførsel via rørføring:

Flydende husdyrgødning 14.965 - - -

Industribiomasse 10.950 - -

Tabel 10.9: Fordelingen af biomasser og transporter til og fra Hemmet 2 ved ansøgte forhold som resultat af udvidelsen af biogasan-
lægget.

10.4 Trafikale forhold i nærområdet

10.4.1 Kommuneplanretningslinjer for infrastruktur
Kommuneplanens retningslinjer for veje og trafik har til formål at sætte rammerne for den fysiske planlægning,

som både direkte og indirekte har en sammenhæng med kommunens infrastruktur.

I Plan- og udviklingsstrategien for 2019-2022 er det ligeledes et mål, at arbejde for aktivt at forbedre vilkårene

for virksomheder, der kræver plads på vejene også for den tunge trafik.

I Ringkøbing-Skjern Kommunes Kommuneplan 2021-2033 er en af kommunens målsætninger at forbedre frem-

kommelighed og trafiksikkerheden. Der er jf. Kommuneplanen fokus på at skabe bedre fremkommelighed både

for landbrugets tunge trafik og for øvrige trafikanter uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden. Der er

skabt grundlag for, at der i fremtiden vil være mere fokus på dialog med landbruget. En forsat udvikling af det

overordnede vejnet kan også medvirke til, at den tunge trafik fravælger ruter ad mindre kommuneveje.

(Ringkøbing-Skjern Kommune, 2020a)
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Ift. transport og infrastruktur står der således følgende i kommuneplanen fra side 273 og frem (Ringkøbing-

Skjern Kommune, 2020a):

Under intro:

For at styrke erhvervsudviklingen og bosætningen skal der i den kommende planperiode arbejdes målrettet for

at fremme udbygningen af infrastrukturen, både statens og kommunens. Dette skal forsøges løst både igennem

anlæg af nye veje og forbedring af de eksisterende veje, men også igennem fokus på kommunens kollektive

trafik. Der arbejdes på at udbygge og vedligeholde kommunens egne veje af hensyn til sikkerhed og fremkom-

melighed. Dette skulle samtidigt gerne nedbringe antallet af trafikuheld.

Under kommunens mål:

Det er byrådets mål:

At opretholde et velholdt vejnet, som lever op til trafikanternes forventninger til sikkerhed og fremkommelighed

Under baggrund:

Dialogen med landbruget resulterede i forskellige løsningsforslag, som kan være med til at skabe bedre frem-

kommelighed både for landbruget og for øvrige trafikanter uden at gå på kompromis med trafiksikkerheden.

Der blev bl.a. talt om behovet for flere vigepladser, muligheden for sideudvidelser samt på løsninger ift. trans-

porter til biogasanlæg. Dialogen har skabt grundlag for, at der i fremtiden vil være mere fokus på dialog med

landbruget, så udfordringer kan løses i fællesskab. De mange konkrete forslag til løsninger fra virksomheder og

landbrug videregives til kommunes fremtidige arbejde. En forsat udvikling af det overordnede vejnet kan også

medvirke til, at den tunge trafik fravælger ruter ad mindre kommuneveje.

Af kommunens kort over kommuneveje fremgår Gundesbølvej, Tinghøjvej og Bjerregårdsvej som kommune-

veje.

10.4.2 Trafikafvikling
Vejnettet omkring biogasanlægget er karakteriseret ved smalle veje, og de nærmeste veje Gundesbølvej,

Tinghøjvej og Bjerregårdsvej er alle udlagt som lokalveje (sekundær land) (3,8-4,0 meter). De tilstødende

veje, som transporterne fordeles på, Tarmvej, Brosbølvej og Vardevej (Rute 11) er dimensioneret til en større

mængde trafik og vil kunne håndtere en øget mængde trafik.

Det kunne være en fordel at etablere vigepladser på de smalle veje, så tunge køretøjer til omkringliggende

landbrug, biogasanlægget mm. har mulighed for at vige for hinanden, samt at personbiler har mulighed for at

overhale, for dermed at højne trafiksikkerheden. Disse bør ligeledes placeres, hvor der samtidig er gode over-

sigtsforhold på vejene.

Vejtilslutning ved anlægget

De eksisterende vejforhold ved anlægget har kapacitet til at håndtere den øgede mængde trafik, da det er en

mindre trafikmængde fordelt over dagen, som kører til biogasanlægget, og der er derfor ikke udført yderligere

vurderinger af krydset ved anlæggets til-/frakørsel.

10.4.3 Bløde trafikanter
Der er ikke etableret særlige forhold for bløde trafikanter på vejene nær biogasanlægget, og der er ikke forhold

i området, der vil nødvendiggøre cykelsti her.

Den af de nærmeste byer, der forventes at være mest påvirket af biogasanlægget, er byen Hemmet, der er be-

liggende cirka 3,5 km fra biogasanlægget. Det forventes, at der fortsat vil være en række transporter igennem

Hemmet by, hvor nogle vil dreje fra ved Vestergade og andre vil fortsætte til Nørre Bork og fordele sig her fra.
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I Nørre Bork ligger Bork Skole, der huser 82 elever, primært fra byerne Lyne, Sdr. Vium, Hemmet og Bork.

(Bedst Mod West, 2019)

Langs Tarmvej, der forbinder Hemmet og Nørre Bork, er etableret en dobbeltrettet cykelsti til de bløde trafikan-

ter. Umiddelbart øst for Nørre Bork krydser cykelstien Kirkehøjvej, og følger denne nord om Nørre Bork, hvor

blandt andet Bork Skole og Bork Hallen er placeret.

Af trafikalanalysen ses det, at lastbilernes ruter krydser cykelstien mellem Hemmet og Bork Skole tre steder. I

alt vil 85 forbikørsler af lastbiler krydse cykelstien årligt, enten ved tilførsel eller fraførsel af biomasse til Nature

Energy Hemmet. Der er gode oversigtsforhold ved alle tre krydsninger af cykelstien, og trafiksikkerheden er

derfor god.

Der er ingen lastbiltransporter langs Galgebjergvej, der forbinder Sønder Vium og Hemmet.

Figur 10.5: Dobbeltrettet cykelsti mellem Hemmet og Nørre Bork, hvor Bork Skole ligger

10.4.4 Trafiktællinger
Ud over transporterne til og fra biogasanlæggene er der i forvejen en del tunge transporter (lastbiler) i området

bl.a. til og fra de omkringliggende landbrugsbedrifter, hvoraf nogle af disse kørsler blandt andet også foretages

af samme maskinstation, som leverer biomasse til biogasanlægget. Nærmeste trafiktællinger af lastbiler fra

området ved biogasanlæggene fremgår af nedenstående Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Optællingerne

er målt inden for årene 2019-2021 (Ringkøbing-Skjern Kommune, 2021), og tællingerne indeholder således

også de aktuelle lastbilkørsler til Nature Energy Hemmet, hvoraf en del er kørsler med biomassemængder, der

endnu ikke er lovliggjort. Som det fremgår af trafiktællingerne, er især de større veje Vardevej og Tarmvej re-

lativt belastet med lastbiler (hhv. 559, 553 og 432 forbikørsler dagligt), mens Sønder Vium er mindre belastet
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(178 forbikørsler dagligt). På vejene i nærområdet omkring biogasanlægget viser trafiktællingerne en mindre

belastning med lastbiler end på de større veje. Gl. Landevej ved Hemmet og Tinghøjvej er mest belastet med

tællinger på hhv. 67 og 53 forbikørsler med lastbiler om dagen. Strækningen på Bjerregårdsvej syd for Nature

Energy Hemmet er lavt belastet med lastbiler, hvor der kun er talt 4 forbikørsler med lastbiler pr. dag i den

gældende periode.

Figur 10.6: Trafiktællinger af lastbiler i området omkring biogasanlægget foretaget i 2019-2021, som således inkluderer de aktuelle
kørsler til og fra Nature Energy Hemmet. Værdi angiver antallet af tunge køretøjer for det pågældende punkt.

10.5 Trafik ved ansøgt projekt
Som det ses af ovenstående afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. vil der ved de ansøgte forhold ske en

stigning i den samlede mængde behandlet biomasse på Nature Energy Hemmet ift. de godkendte forhold, som

ligeledes vil medføre en stigning i transporter af biomasse til Hemmet 1. I det nedenstående sammenholdes

kommunens trafiktællinger i området med transporter til og fra Hemmet 1 under de godkendte forhold, de ak-

tuelle forhold samt de ansøgte forhold. For at kunne sammenligne transportantallet til biogasanlægget med tra-

fiktællingerne omregnes biogasanlæggets transporter til forbikørsler ved at antal transporter i hhv. Fejl! Hen-

visningskilde ikke fundet., Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. og Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

ganges med 2 (1 transport = 1 tilkørsel til anlægget og 1 frakørsel fra anlægget).

Da de registrerede trafiktællinger i afsnittet ovenfor inkluderer lastbilkørsler til Nature Energy Hemmet med

biomassemængder ved de aktuelle forhold, der endnu ikke er lovliggjorte, er der lavet en korrigeret udgave af

trafiktællingerne/-tallene. I de korrigerede trafiktal er antallet af forbikørsler med lastbiler med ikke lovliggjorte

biomassemængder fra Nature Energy Hemmet (dvs. aktuelle minus godkendte forhold) fratrukket.

De korrigerede trafiktal (forbikørsler med lastbiler) estimeres således til at udgøre følgende:
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 553 på Tarmvej i Hemmet (559 – (4-1)x233 = 553)

 176 på Esbølvej i Sdr. Vium (178 – (2-1)x2 = 176)

 549 på Vardevej nordlig retning (553 – (6-2)x2/234 = 549)

 428 på Vardevej sydlig retning (432 – (6-2)x2/2 = 428)

 61 på Gl. Landevej i Hemmet (67 – (4-1)x2 = 61)

 45 på Tinghøjvej (53 – (6-2)x2 = 45)

 2 på Bjerregårdsvej (4 – (2-1)x2 =2)

Disse korrigerede trafiktal fremgår på Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., Fejl! Henvisningskilde ikke

fundet. og Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. i afsnittene nedenfor.

Som trafiktællingerne viser, er området omkring biogasanlægget præget af tunge transporter med lastbiler.

Især Vardevej, der forbinder Tarm og Varde, samt Hemmet by via Tarmvej er præget af mange lastbiler. I

Hemmet er det især på den gennemkørende Tarmvej, hvor der er målt et stort antal lastbiler, mens der fra den

østgående Gl. Landevej kommer et mindre antal transporter. Trafiktællingerne i Sdr. Vium via den gennemkø-

rende Esbølvej viser også et relativt højt antal lastbiler, dog mindre intensiveret her end på Tarmvej i Hemmet.

10.5.1 Anlæggets andel af den samlede trafik ved godkendt drift
Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. viser de godkendte antal forbikørsler til og fra biogasanlægget sammen-

stillet med de korrigerede trafiktællinger (forbikørsler ved de godkendte forhold svarer til transportantal på

Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. ganget med 2).

Figur 10.7: Antallet af forbikørsler med lastbiler til og fra Hemmet 1 ved de godkendte forhold anført som den gennemsnitlige dag-
lige belastning sammenstillet med de korrigerede trafiktællinger af lastbiler fra 2019-2021 i området omkring biogasanlægget.

33 Transportantallet ganges med 2, for at få antal forbikørsler til og fra biogasanlægget (1 transport = 1 tilkørsel til anlægget
og 1 frakørsel fra anlægget).
34 Det antages, at trafikken fordeler sig ligeligt mod nord og syd på Vardevej, derfor deles forbikørslerne med 2.
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Nedenfor er oplistet det antal forbikørsler med lastbiler, som Nature Energy Hemmet bidrager med ved de god-

kendte forhold på de henholdsvise ruter præsenteret i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.:

 Mod vest gennem Hemmet by: 2 forbikørsler

 Mod vest via Fladhøjvej og Tarmvej i nordlig retning: maksimalt 2 forbikørsler

 Mod syd gennem Sdr. Vium by: 2 forbikørsler

 Mod øst mod Vardevej: 4 forbikørsler

o Fordeling Vardevej nordlig retning: 2 forbikørsler

o Fordeling Vardevej sydlig retning: 2 forbikørsler

Sammenlignet med de korrigerede trafiktællinger i nærområdet, vil antallet af forbikørsler med lastbiler fra Na-

ture Energy Hemmet ved de godkendte forhold have bidraget med følgende andel af lastbiler på vejene:

 Tarmvej ved Hemmet:

o Andel af lastbiler på vejene: 0,4 % (2/553 x 100 = 0,4)

 Ved Sdr. Vium:

o Andel af lastbiler på vejene: 1,1 % (2/176 x 100 = 1,1)

 Vardevej nordlig retning:

o Andel af lastbiler på vejene: 0,4 % (2/549 x 100 = 0,4)

 Vardevej sydlig retning:

o Andel af lastbiler på vejene: 0,5 % (2/428 x 100 = 0,5)

 Gl. Landevej i Hemmet

o Andel af lastbiler på vejene: 3,3 % (2/61 x 100 = 3,3)

 Tinghøjvej

o Andel af lastbiler på vejene: 8,9 % (4/45 x 100 = 8,9)

 Bjerregårdsvej

o Andel af lastbiler på vejene: 100 % (2/2 x 100 = 100)
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10.5.2 Anlæggets andel af den samlede trafik ved aktuel drift
Som det ses af Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., der viser de aktuelle antal forbikørsler til og fra biogas-

anlægget sammenstillet med de korrigerede trafiktællinger, medfører trafikforholdene ved de aktuelle forhold

en stigning af transporter på ruterne ift. de godkendte forhold (forbikørsler ved de aktuelle forhold svarer til

transportantal på Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. ganget med 2).

Figur 10.8: Antallet af forbikørsler med lastbiler til og fra Hemmet 1 ved de aktuelle forhold anført som den gennemsnitlige daglige
belastning sammenstillet med trafiktællinger af lastbiler fra 2019-2021 i området omkring biogasanlægget.

Nedenfor er oplistet det antal forbikørsler med lastbiler, som Nature Energy Hemmet bidrager med ved de aktu-

elle forhold på de henholdsvise ruter præsenteret i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. samt stigningen i an-

tal forbikørsler ift. de godkendte forhold:

 Mod vest gennem Hemmet by: 8 forbikørsler = stigning på 6 forbikørsler

 Mod vest via Fladhøjvej og Tarmvej i nordlig retning: 2 forbikørsler = stigning på ca. 1 forbikørsel

 Mod syd gennem Sdr. Vium by: 4 forbikørsler = stigning på 2 forbikørsler

 Mod øst mod Vardevej: 12 forbikørsler = en stigning på 8 forbikørsler

o Fordeling Vardevej nordlig retning: 6 forbikørsler = stigning på 4 forbikørsler

o Fordeling Vardevej sydlig retning: 6 forbikørsler = stigning på 4 forbikørsler

Sammenlignet med de korrigerede trafiktællinger i nærområdet, bidrager stigningen i forbikørsler med lastbiler

fra Nature Energy Hemmet ved de aktuelle forhold med følgende stigning og andel af lastbiler på vejene:

 Tarmvej ved Hemmet:

o Stigning i lastbiler på vejene: 1,1 % (6/553 x 100 = 1,1)
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o Andel af lastbiler på vejene: 1,4 % (8 / (553+6) x 100 = 1,4)

 Ved Sdr. Vium:

o Stigning i lastbiler på vejene: 1,1 % (2/176 x 100 = 1,1)

o Andel af lastbiler på vejene: 2,2 % (4 / (176+2) x 100 = 2,2)

 Vardevej nordlig retning:

o Stigning i lastbiler på vejene: 0,7 % (4/549 x 100 = 0,9)

o Andel af lastbiler på vejene: 1,1 % (6 / (549+4) x 100 = 1,1)

 Vardevej sydlig retning:

o Stigning i lastbiler på vejene: 0,9 % (4/428 x 100 = 0,9)

o Andel af lastbiler på vejene: 1,4 % (6 / (428+4) x 100 = 1,6)

 Gl. Landevej i Hemmet

o Stigning i lastbiler på vejene: 10 % (6/61 x 100 = 10)

o Andel af lastbiler på vejene: 12 % (8 / (61+6) x 100 = 12)

 Tinghøjvej

o Stigning i lastbiler på vejene: 18 % (8/45 x 100 = 18)

o Andel af lastbiler på vejene: 23 % (12 / (45+8) x 100 = 23)

 Bjerregårdsvej

o Stigning i lastbiler på vejene: 100 % (2/2 x 100 = 100)

o Andel af lastbiler på vejene: 100 % (4 / (2+2) x 100 = 100)

10.5.3 Anlæggets andel af den samlede trafik ved ansøgt drift
Som det ses af Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., der viser de fremskrevne antal forbikørsler til og fra bio-

gasanlægget ved de ansøgte forhold sammenstillet med de korrigerede trafiktællinger, vil trafikforholdene ved

de ansøgte forhold medføre en stigning af transporter på ruterne ift. de godkendte forhold (forbikørsler ved de

ansøgte forhold svarer til transportantal på Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. ganget med 2).

Figur 10.9: Antallet af forbikørsler med lastbiler til og fra Hemmet 1 ved de ansøgte forhold anført som den gennemsnitlige daglige
belastning sammenstillet med de korrigerede trafiktællinger af lastbiler fra 2019-2021 i området omkring biogasanlægget.
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Nedenfor er oplistet det antal forbikørsler med lastbiler, som Nature Energy Hemmet vil bidrage med ved de

ansøgte forhold på de henholdsvise ruter præsenteret i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. samt stigningen i

antal forbikørsler ift. de godkendte forhold:

 Mod vest gennem Hemmet by: 10 forbikørsler = stigning på 8 forbikørsler

 Mod vest via Fladhøjvej og Tarmvej i nordlig retning: 2 forbikørsler = stigning på ca. 1 forbikørsel

 Mod syd gennem Sdr. Vium by: 6 forbikørsler = stigning på 4 forbikørsler

 Mod øst mod Vardevej: 14 forbikørsler = en stigning på 10 forbikørsler

o Fordeling Vardevej nordlig retning: 7 forbikørsler = stigning på 5 forbikørsler

o Fordeling Vardevej sydlig retning: 7 forbikørsler = stigning på 5 forbikørsler

Sammenlignet med de korrigerede trafiktællinger i nærområdet, vil stigningen i forbikørsler med lastbiler fra

Nature Energy Hemmet ved de ansøgte forhold bidrage med følgende stigning og andel af lastbiler på vejene:

 Tarmvej ved Hemmet:

o Stigning i lastbiler på vejene: 1,4 % (8/553 x 100 = 1,4)

o Andel af lastbiler på vejene: 1,8 % (10 / (553+8) x 100 = 1,8)

 Ved Sdr. Vium:

o Stigning i lastbiler på vejene: 2,3 % (4/176 x 100 = 2,3)

o Andel af lastbiler på vejene: 3,3 % (6 / (176+4) x 100 = 3,3)

 Vardevej nordlig retning:

o Stigning i lastbiler på vejene: 0,9 % (5/549 x 100 = 0,9)

o Andel af lastbiler på vejene: 1,3 % (7 / (549+5) x 100 = 1,3)

 Vardevej sydlig retning:

o Stigning i lastbiler på vejene: 1,2 % (5/428 x 100 = 1,2)

o Andel af lastbiler på vejene: 1,6 % (7 / (428+5) x 100 = 1,6)

 Gl. Landevej i Hemmet
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o Stigning i lastbiler på vejene: 13 % (8/61 x 100 = 13)

o Andel af lastbiler på vejene: 15 % (10 / (61+8) x 100 = 15)

 Tinghøjvej

o Stigning i lastbiler på vejene: 22 % (10/45 x 100 = 22)

o Andel af lastbiler på vejene: 26 % (14 / (45+10) x 100 = 26)

 Bjerregårdsvej

o Stigning i lastbiler på vejene: 200 % (4/2 x 100 = 200)

o Andel af lastbiler på vejene: 100 % (6 / (2+4) x 100 = 100)

10.6 Vurdering

10.6.1 Ansøgte projekt
Ved de ansøgte forhold vil der være en samlet stigning i det gennemsnitlige daglige antal transporter af bio-

masse til og fra Hemmet 1 fra ca. 4 transporter dagligt ved de godkendte forhold til ca. 16 transporter dagligt

ved de ansøgte forhold (svarende til 32 forbikørsler med lastbiler, da 1 transport = 1 kørsel til anlægget og 1

kørsel fra anlægget). Dette svarer til en stigning på ca. 12 ekstra transporter om dagen i gennemsnit over året.

Der vil efter udvidelsen af Hemmet 1 årligt generes ca. 4.900 transporter, hvilket vil sige, at det årlige samlede

antal transporter til og fra biogasanlægget vil stige med ca. 3.700 transporter ekstra om året ift. de godkendte

forhold.

Den øgede transportmængde forventes at fordele sig i østlig og vestlig retning og herfra til de større veje Bros-

bølvej, Tarmvej og Vardevej. De nærmeste byer, som påvirkes af udvidelsen er således Sdr. Vium og Hemmet.

Der er allerede et forholdsvis højt antal lastbiler på strækningerne for biomasseruterne på Tarmvej syd for

Hemmet, Esbølvej i Sdr. Vium samt på Vardevej, som det fremgår af trafiktællinger målt af Ringkøbing-Skjern

Kommune (korrigeret for transporter med ikke lovliggjorte biomasser). Øgningen af lastbiltrafikken fra Nature

Energy Hemmet på disse ruter er relativt begrænset ift. disse korrigerede trafiktællinger. Stigningen af trans-

porter med biomasse fra Nature Energy Hemmet ved de ansøgte forhold vil øge antallet af lastbiler på de oven-

nævnte veje med 0,9-2,3 % og Nature Energys lastbiler vil udgøre 1,3-3,3 % af lastbilerne på disse stræknin-

ger.

På de mindre veje i nærområdet omkring biogasanlægget på Gl. Landevej ved Hemmet, Tinghøjvej og Bjerre-

gårdsvej viser trafiktællinger udført i uge 31 og 32 i 2021 af Ringkøbing-Skjern Kommune (korrigeret for trans-

porter med ikke lovliggjorte biomasser) en mindre belastning med lastbiler end på ovennævnte ruter. Stignin-

gen i lastbiler med biomasse til og fra Nature Energy Hemmet vil ved de ansøgte forhold øge antallet af lastbiler

på Gl. Landevej og Tinghøjvej med hhv. 13 % og 22 % og Nature Energys lastbiler vil udgøre 15 % og 26 % af

det målte antal lastbiler på vejene. Vejene vil således være belastet med en større andel af øvrige lastbiler, der

ikke transporterer biomasse til Nature Energy Hemmet, forventeligt som trafik til og fra de omkringliggende

landbrug.

På Bjerregårdsvej i sydgående retning fra biogasanlægget er der i kommunens trafiktællinger målt et lavt antal

lastbiler på kun 4 lastbiler om dagen, der ifølge trafikanalysen allerede inkluderer 2 lastbilkørsler med ikke lov-

liggjorte biomassemængder fra Nature Energy Hemmet ved de aktuelle forhold. Stigningen på 4 lastbiler om

dagen ved de ansøgte forhold på denne strækning vil øge antallet af lastbiler til 6 lastbiler om dagen. Der vil

altså fortsat være en lav belastning af lastbiler på denne strækning. Ifølge trafikanalysen sammenstillet med

trafiktællingerne, vil Nature Energy Hemmets lastbiler udgøre den primære daglige lastbiltrafik på denne stræk-

ning. Det vurderes ikke, at det relativt begrænsede antal lastbiler ved de ansøgte forhold vil påvirke trafikafvik-

lingen på denne strækning af Bjerregårdsvej ved 3 lastbiler om dagen kørende i nordlig retning til biogasanlæg-

get og 3 lastbiler om dagen kørende i sydlig retning fra biogasanlægget. Med en jævn fordeling af kørslerne

over dagtimerne (kl. 06.00-19.00 på hverdage, kl. 07-14.00 på lørdage) er det forventet, at lastbilerne sjæl-

dent vil møde hinanden på strækningen.
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Forøgelsen i trafik ved den enkelte leverandør vil ikke være væsentlig, idet forøgelsen skal ses i sammenhæng

med de øvrige eksisterende transporter til/fra den enkelte virksomhed, hvor den ekstra transport til Hemmet 1

vil give en relativt beskeden forøgelse.

De kommunale veje omkring biogasanlæggene (bl.a. Gundesbølvej, Tinghøjvej og Bjerregårdsvej) er præget af

smalle veje. Stigningen i transporter ved det ansøgte projekt vil medføre en øget belastning på de smalle veje i

sammenhæng med belastningen af trafik til og fra de omkringliggende landbrug. I Kommuneplanen 2021-2033

har kommunen som målsætning at forbedre fremkommelighed og trafiksikkerheden herunder udbygning og

vedligehold af kommunevejene. Der er fokus på at skabe bedre fremkommelighed både for landbrugets tunge

trafik og for øvrige trafikanter under forudsætning af fortsat trafiksikkerhed, herunder et fokus på behovet for

flere vigepladser samt muligheden for sideudvidelser. For at højne trafiksikkerheden og fremkommeligheden på

vejene omkring biogasanlæggene, kan ansøger kun anbefale, at kommunen overvejer at etablere flere vige-

pladser og/eller sideudvidelser på Gundesbølvej og Tinghøjvej af hensyn til trafikafviklingen generelt i området i

forhold til de tunge transporter til og fra biogasanlægget samt de omkringliggende landbrug.

Der forventes ikke at være bløde trafikanter i umiddelbar nærhed af biogasanlæggene. Nærmeste påvirkning af

bløde trafikanter vil være på ruten mellem Hemmet by og byen Nørre Bork grundet beliggenheden af en skole i

Nørre Bork. På denne rute er der etableret en dobbeltrettet cykelsti, hvor der er gode forholde for de bløde tra-

fikanter, og øgningen i antal transporter med biomasse til Nature Energy Hemmet forventes ikke at påvirke tra-

fiksikkerheden.

Ved de ansøgte forhold vil der fremover køre ca. 286 transporter til og fra Hemmet 2 om året med industribio-

masser fra ekstern leverandør og faste biomasser fra Hemmet 1. Dette svarer til gennemsnitligt ca. 1 transport

om dagen. Den resterende biomasse vil leveres via rørføring til anlægget. I forhold til de tilladte mængder af

biomasse på det oprindelige anlæg, der har tilsvaret ca. 480 transporter til anlægget om året svarende til gen-

nemsnitligt ca. 1-2 transporter om dagen, vil der være et reduceret antal transporter med biomasse via vejnet-

tet til Hemmet 2.

Hemmet by

Ved de ansøgte forhold vil Hemmet 1 bidrage med 10 forbikørsler med lastbiler dagligt i gennemsnit over året

igennem Hemmet by. Ift. de godkendte forhold vil dette svare til en stigning på 8 forbikørsler gennem Hemmet.

I forhold til korrigerede trafiktællinger på 553 lastbiler dagligt på Tarmvej ved Hemmet by og 61 lastbiler på Gl.

Landevej, vil stigningen i forbikørsler til og fra biogasanlægget øge det nuværende antal lastbiler med hhv. 1,4

% og 13 %. Stigningen af transporter ved det ansøgte projekt vurderes ikke at være væsentlig i forhold til tra-

fikafvikling igennem byen. Nature Energy Hemmets lastbiler vil ved det ansøgte projekt udgøre hhv. 1,8 % og

15 % af den totale trafik på hhv. Tarmvej og Gl. Landevej.

Sønder Vium by

Ved de ansøgte forhold vil Hemmet 1 bidrage med gennemsnitligt 6 forbikørsler af lastbiler dagligt igennem

Sønder Vium. Ift. de godkendte forhold vil dette svare til en stigning på 4 forbikørsler. I forhold til de korrige-

rede trafiktællinger på 176 forbikørsler dagligt ved Sønder Vium, vil forbikørslerne til og fra biogasanlægget øge

det nuværende antal målte lastbiler med 2,3 %, og stigningen af transporter ved det ansøgte projekt vurderes

derfor ikke at være væsentlig i forhold til trafikafvikling igennem byen. Nature Energy Hemmets lastbiler vil ved

det ansøgte projekt udgøre hhv. 3,3 % af den totale trafik på hhv. Tarmvej og Gl. Landevej.

10.6.2 Ansøgte forhold ift. godkendte forhold
Der vil med de ansøgte forhold være en stigning i antallet af transporter med biomasse til Hemmet 1 på gen-

nemsnitligt 12 transporter om dagen ift. de godkendte forhold (svarende til 24 forbikørsler med lastbiler).

Ved de ansøgte forhold vil antallet af transporter med biomasse via vejnettet til Hemmet 2 reduceres med ca. 1

transport om dagen (svarende til 2 forbikørsler med lastbiler) i forhold til transporter til det oprindelige anlæg

under tilladte forhold. Transporter af de tilladte mængder af biomasse har tilsvaret ca. 1-2 transporter om da-

gen, og ved de ansøgte forhold, vil der være ca. 1 transport om dagen til Hemmet 2.
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10.6.3 Ansøgte forhold ift. aktuelle forhold
Miljøvurderingen af trafikforhold suppleres med en beskrivelse af de fremtidige forhold sammenholdt med de

aktuelle forhold, således at læseren kan forholde sig til de faktiske ændringer.

Ift. de aktuelle forhold på Hemmet 1, vil der ved de ansøgte forhold være en stigning på ca. 900 transporter

ekstra om året, hvilket svarer til gennemsnitligt 3 transporter ekstra om dagen (svarende til 6 forbikørsler).

Ved de ansøgte forhold vil antallet af transporter med biomasse via vejnettet til Hemmet 2 reduceres med ca. 1

transport om dagen i forhold til de aktuelle transporter med biomasse til Hemmet 2. De enkelte stigninger i an-

tal af transporter med biomasse ift. de aktuelle forhold forventes ikke at have en mærkbar påvirkning på den

nuværende tilstand eller trafikafvikling på vejene i nærområdet.

Hemmet by

Ved de aktuelle forhold bidrager Nature Energy Hemmet med gennemsnitligt 8 forbikørsler med lastbiler dagligt

(4 transporter) gennem Hemmet. Der vil med udvidelsen således være en stigning på 2 forbikørsler (1 trans-

port) dagligt.

Sønder Vium by

Ved de aktuelle forhold bidrager Nature Energy Hemmet med 4 forbikørsler med lastbiler dagligt (2 transporter)

igennem Sønder Vium i gennemsnit. Der vil med udvidelsen således være en stigning på 2 forbikørsler (1 trans-

port) dagligt.

10.6.4 Sammenfatning
Udvidelsen af Nature Energy Hemmet forventes at få en mindre negativ påvirkning på trafikafvikling og trafik-

sikkerhed i lokalområdet omkring biogasanlægget. Påvirkningen vil være permanent så længe anlægget er i

drift.

En sammenfattende vurdering af projektets påvirkning ift. trafik fremgår af Fejl! Henvisningskilde ikke fun-

det.. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. viser en oversigt for signaturer for den sammenfattende vurdering

SIGNATUR FOR SAMLET VURDERING

Positiv, ingen/neutral eller
ubetydelig påvirkning

Intet behov for afværgeforanstaltninger.

Mindre negativ påvirkning Afværgeforanstaltninger ikke påkrævede, men kan gennemføres hvis for-
enelige med andre hensyn.

Moderat negativ Påvirkning i et omfang, hvor afværgeforanstaltninger er påkrævede.

Omfattende negativ på-
virkning

Alvorlig påvirkning, som vil kræve projektændringer eller som minimum
kompenserende foranstaltninger.

Tabel 10.10: Signatur for sammenfattende vurdering

EMNE PÅVIRK-
NING

SÆRLIGE FORHOLD

Driftsfasen

Trafikale forhold Den øgede trafikmængde af lastbiler til/fra anlægget i form af
biomassetransporter vil have en påvirkning af trafikafviklingen
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10.7 Kumulative effekter
Transporter med biomasse til og fra anlægget vil indgå i kumulation med øvrig trafik i kommunen, og vil gene-

relt medføre en øget trafikbelastning, om end den ikke kan betragtes som væsentligt i forhold til den samlede

trafik på det overordnede vejnet i området, hvor der allerede i dag er et forholdsvis højt antal lastbiler på

strækningerne for biomasseruterne bl.a. til og fra de omkringliggende landbrugsbedrifter. Nature Energy Hem-

mets transporter med biomasse ved de ansøgte forhold vil øge antallet af lastbiler med 0,9-2,3 % på Tarmvej

syd for Hemmet, Esbølvej i Sdr. Vium samt på Vardevej og med 13-22 % på Gl. Landevej og Tinghøjvej. På

Bjerregårdsvej i sydgående retning fra biogasanlægget er der ifølge kommunens trafiktællinger et begrænset

antal lastbiler på strækningen (4 lastbiler om dagen), og det forventes, at Nature Energy Hemmets transporter

vil udgøre størstedelen af lastbiltrafikken fremover.

10.8 Afværgeforanstaltninger
Den specifikke stigning i transporter på vejene som følge af udvidelsen af biogasanlægget medfører efter ansø-

gers vurdering ikke behov for afværgeforanstaltninger. Der er ikke registreret afvigelser fra normale forhold

angående andelen af tung trafik.

Den generelle tilstand og trafikafvikling på kommunevejene ved anlæggene samt den samlede trafik til og fra

anlægget sammen med trafikken til de omkringliggende landbrug skal ligge til grund for kommunens samlede

vurdering af, om der bør etableres vigepladser jf. kommunens fokusområder i Kommuneplan 2021-2033.

på det overordnede vejnet ift. den øvrige andel af lastbiler i om-
rådet. Desto længere fra biogasanlægget, desto mindre mærk-
bar vil forandringerne være. På de mindre veje Gundesbølvej og
Tinghøjvej vil de øgede antal transporter fra Nature Energy
Hemmet være mere mærkbar. Der vil dog fortsat være en
større andel af øvrige lastbiler, der bidrager til trafikken på disse
veje. Hvilket medfører øget udgifter til vedligeholdelse af Gun-
desbølvej og Tinghøjvej. På strækningen af Bjerregårdsvej syd
for Nature Energy Hemmet vil der generelt være et lavt antal af
lastbiler, der ikke generer trafikafviklingen, med lastbiler pri-
mært udgjort af transporter til og fra biogasanlægget.

Nature Energy vil have et relativt begrænset bidrag af antal
lastbiler gennem Hemmet i nord-/sydgående retning og gennem
Sdr. Vium sammenlignet med trafiktællinger af totalt antal last-
biler i byerne. Gennem Hemmet by fra øst via Gl. Landevej, vil
Nature Energys lastbiler udgøre en større andel af de totale last-
biler. Der vil dog fortsat være en større andel af øvrige lastbiler,
der bidrager til trafikken gennem Sdr. Vium.

Trafiksikkerhed Øgningen af lastbiltrafikken ved udvidelsen af Nature Energy
Hemmet vil ikke påvirke trafiksikkerheden betydeligt.

Det kan overvejes, om der skal etableres vigepladser udvalgte
steder på de smalle kommuneveje omkring biogasanlægget af
hensyn til trafikafviklingen generelt i området på især Gundes-
bølvej og Tinghøjvej, hvor der i forvejen er den del tung trafik.

Den primære påvirkning af bløde trafikanter vil være på ruten
mellem Hemmet og Nørre Bork, hvor der er gode forhold for de
bløde trafikanter.

Befolkning og menneskers
sundhed

Påvirkningen af den øgede trafikmængde, som følger af udvidel-
sen af anlægget, vil opleves som værende begrænset. Påvirk-
ningen vil være permanent efter udvidelsen.

Tabel 10.11: Oversigt over trafikkens påvirkning på miljøet.
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10.9 Befolkning og menneskers sundhed
Der forventes ikke at forekomme trafikafviklingsproblemer på vejene omkring anlægget som følge af udvidelsen

af biogasanlægget grundet den begrænsede øgning i antallet af transporter fra Nature Energy Hemmet ift. det i

forvejen forholdsvist høje antal lastbiler, der færdes på vejene. Vejene er dog præget af at være smalle, og

med tung trafik på vejene bør det overvejes at etablere vigepladser.

Nature Energy Hemmet forventes at få en mindre negativ påvirkning på trafikafviklingen i lokalområdet om-

kring biogasanlægget, og påvirkningen vil være permanent så længe biogasanlægget er i drift.
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11 Klimapåvirkninger
I dette kapitel beregnes Nature Energy Hemmets bidrag i forhold til klimapåvirkning ved fortrængning af CO2

fra fossile brændsler. Beregningerne foretages for det samlede udvidede anlæg, dvs. både Hemmet 1 og Hem-

met 2.

Da biogasanlæggene på begge delområder er eksisterende anlæg, og udvidelsen ikke vil medføre en decideret

anlægsfase, vurderes der ikke nærmere på anlægsfasen i nærværende kapitel.

Forslaget til lokalplan giver mulighed for en fremtidig udvidelse af anlæggenes bygningsmasse med en maksi-

mal bebyggelse på 40% for hvert af de to delområder, og med en nuværende bebyggelsesprocent på begge

delområder på ca. 30 % inkl. bygninger, tanke, tekniske anlæg, plansilo mm. Der er på nuværende tidspunkt

ikke planer om at udvide eller ændre anlæggene med yderligere bebyggelse end det ansøgte projekt. Ved en

eventuel fremtidig udvidelse i bebyggelse, skal der som minimum foretages en screening jf. miljøvurderingslo-

ven af det til den tid ansøgte projekt – herunder også forhold omkring klima – og de nødvendige godkendel-

ser/tilladelser skal ansøges og meddeles. I afsnit 1.1.4 er der præsenteret en række mulige udvidelsesscena-

rier, hvis bebyggelsen på 40 % udnyttes og herunder også de eventuelle miljøpåvirkninger mht. klima, og der

henvises til dette afsnit for en gennemgang af scenarierne.

11.1 Metode
Til beregning af energibalancen efter udvidelsen er der anvendt data fra det aktuelle anlæg og Nature Energys

andre eksisterende anlæg. I afsnittet om fortrængning af klimagasser, er der anvendt data fra relevante faglige

rapporter. Der findes ingen retningslinjer for, hvorledes fortrængning af klimagasser skal beregnes. For at imø-

degå dette, er der anvendt de to mest gængse danske metoder samt den metode, der blev aftalt i EU i 2018.

Klimagasserne og energibalancen er omregnet til CO2-ækvivalenter.

Der er foretaget en vurdering af den samlede virksomheds klimapåvirkning efter udvidelsen og ikke kun klima-

påvirkningen, som stammer fra udvidelsen.

Klimaberegningerne er afgrænset således, at de omfatter alle direkte udledninger forårsaget af virksomheden,

for eksempel afbrænding af brændsler i egne biler og i egne kedler til energiproduktion samt indirekte udlednin-

ger forårsaget af køb af el. Med det forstås, at disse beregninger er udført på baggrund af de processer, der

sker i forbindelse med driften af biogasanlægget. Det vil sige, at der ikke er medtaget de indirekte emissioner,

som udledes i forbindelse med udvinding af råstoffer til udvidelse af anlægget og produktion af anlæggets ma-

skinel, samt anlægsbortskaffelse. Beregninger for disse er yderst komplekse, omkostningsfulde og vil medføre

store usikkerheder. Det vurderes, at den samlede emission fra disse, vil være af lille betydning for den samlede

CO2-opgørelse og er samme afgrænsning, som er anvendt ved beregning af den fortrængte fossile energi.

11.2 Klimapåvirkning
Af Regeringens Klimaplan 2013 (Regeringen, 2013) fremgår det, at afgasning af husdyrgødning indgår som vir-

kemiddel i forhold til at mindske udledningen af metan i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. I rege-

ringens udspil til klimahandlingsplan fremgår det af punkt tre, at der i forbindelse med grøn omstilling af indu-

strien og samarbejde med erhvervslivet forsat vil være fokus på biogas (Regeringen, 2013).

Ringkøbing-Skjern Kommunes Handlingsplan for Energipolitik 2019-20 (Ringkøbing-Skjern Kommune, 2019)

har den overordnede vision at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020 og 100 procent

fossilfri i 2040. Visionen opfyldes dels ved at omlægge energiforsyningen til CO2-neutral energi og dels ved at

reducere i energiforbruget.

Med afgasning af affald fra industri og landbrug vil Nature Energy Hemmet bidrage til at gøre eksisterende virk-

somheder grønnere og bidrage til en reduktion i CO2-emissionerne i kommunen.

I forbindelse med drift af et biogasanlæg er det hovedsageligt CO2-balancen og drivhusgasemissioner, der er

interessant i forhold til klimapåvirkningerne.
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Tilpasning i forhold til ekstreme regnhændelser

Hemmet 1 er ikke placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for over-

svømmelse (områderne fremgår af www.oversvommelse.kyst.dk).

Hemmet 2 ligger inden for et område med risiko for oversvømmelse i henhold til Ringkøbing-Skjern Kommune-

plan 2021-2033, da der i området er højtstående grundvand, som beskrevet i afsnit 4.3.4. Projektetomhandler

sikring af fremtidig drift af eksisterende biogasanlæg og med eksisterende bygninger og anlæg. Da området er

udbygget, vurderes det ikke relevant at indarbejde bestemmelser om klimasikring gennem terrænregulering.

Dertil omhandler hovedparten af den aktivitet, der foregår på Hemmet 2, behandling af biomasse i lukkede

tankanlæg, der ikke er sårbare mod midlertidig oversvømmelse.

Biogasdannelse

Biogas består af en blanding af hovedsageligt metan (CH4) og kuldioxid (CO2), der dannes, når organisk materi-

ale nedbrydes af bakterier i lukkede iltfrie tanke. Anvendelsen af biogas er CO2-neutral, forstået på den måde,

at den mængde CO2, der frigives ved forbrænding af biogassen, stammer fra den CO2, som de planter, der ud-

gør biomassen, har optaget (Naturstyrelsen, 2014). På den måde recirkuleres kuldioxid i biosfæren.

Hvor stor en indflydelse anvendelse af biogas har på CO2-regnskabet afhænger af hvilken energikilde, biogas-

sen erstatter. Det kan være fossile energikilder som kul, olie, naturgas eller halm og anden vedvarende energi.

Effekten af biogas som energikilde afhænger desuden af indholdet af metangas. Jo mere metan des bedre ind-

virkning på klimaregnskabet. Mængden af metan i biogassen afhænger i høj grad af hvilket tørstof, der bliver

brugt i biogasanlægget. Jo mere fedt i forhold til protein og kulhydrat, der er i råvarerne, des større bliver me-

tanindholdet.

Metan og lattergas er drivhusgasser, der bidrager væsentligt til drivhuseffekten. I forbindelse med biogaspro-

duktion bliver metan og lattergasemissionen fra marker og gødningslagre reduceret (DCE - Nationalt center for

Miljø og Energi, 2016). Udledningen af metan fra marker vil i forbindelse med udbringning af afgasset gylle

falde, dels fordi størstedelen af det organiske materiale, der kunne være omdannet til metan på markerne, alle-

rede er omdannet og fjernet i biogasanlægget. Udledningen af lattergas vil ligeledes falde. Som følge af omdan-

nelsen af biomasse i et biogasanlæg vil det organisk bundne kvælstof, der ikke umiddelbart er plantetilgænge-

ligt, for en dels vedkommende, blive omsat til ammonium-N under afgasningsprocessen og dermed blive plan-

tetilgængeligt. Behandlingen af materiale i et biogasanlæg vil derfor medføre, at en større del af kvælstoffet

kan optages i planterne, når det udbringes på markerne, og en tilsvarende lavere andel potentielt vil kunne om-

dannes til lattergas.

Gødningslagrene til opbevaring af husdyrgødning i forbindelse med biogasproduktion vil have en kortere op-

holdstid end lagre, hvor husdyrgødningen udbringes på landbrugsjorden uden afgasning i biogasanlæg, fordi

gødningen til et biogasanlæg aftages løbende. Dette for at sikre, at der afgasses frisk husdyrgødning, således

at gaspotentialet udnyttes i biogasanlægget, og afgasning ikke foregår ude ved landmanden. Gødning, der ud-

bringes direkte på landbrugsjorden, vil have længere opholdstid i lagrene, idet der er restriktioner på udbring-

ningen. Herved vil afgasningen foregå i landmandens lagerbeholder og på marken. Husdyrgødningen, der an-

vendes i biogasanlæg, får derved ikke så lang tid til at afgasse i det fri. Dette vil især give en mindsket udled-

ning af metan, men også en mindsket udledning af lattergas. Der er dog ikke kendskab til, hvor meget det helt

konkret betyder. I (Hermansen & Olesen, 2009) er det angivet, at udledningen af metan og lattergas fra gød-

ningslagre udgør hhv. 1,1 og 0,5 mio. CO2-ækvivalenter. Det svarer til 1-2 % af den danske udledning af driv-

husgasser i 2019 (Klima- Energi- og Forsyningsministeriet, 2019).

Af nedenstående afsnit om projektets påvirkninger fremgår, hvorledes klimaregnskabet for biogasanlægget ser

ud.

11.3 Projektets påvirkninger
Følgende afsnit beskriver klimapåvirkningen for det samlede udvidede anlæg Hemmet 1 og Hemmet 2 ved de

ansøgte forhold.
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11.3.1 Energiforbrug på anlægget
I forbindelse med driften af biogasanlægget anvendes fossile brændsler til transport af råvarer fra leverandø-

rerne til biogasanlægget og retur til ejere af de anvendte udbringningsarealer. Når det bliver teknisk og økono-

misk muligt at fragte biomassen i tankbiler baseret på biogas som brændstof, vil dette blive indført. Tankbilerne

har et forbrug på antaget minimum 1,3 km/l diesel med fuldt læs, og der estimeres et forbrug på op til ca.

130.000 l diesel/år ved transport af biomasse og afgassede produkter ved den ansøgte udvidelse.

Generelt holdes klimapåvirkningen fra transport af biomasse nede ved, at husdyrgødning tilføres Hemmet 2 via

pumpeledninger fra omkringliggende gårde.

Varme til drift af biogasanlægget (procesvarme) stammer fra naturgas anvendt i en gaskedel med en indfyret

effekt på 1,9 MW placeret på Hemmet 1, som fyres med naturgas (opgraderet biogas/bionaturgas). Mængden

af naturgas til procesvarme er, ud fra selskabets øvrige biogasanlæg, opgjort til ca. 8 % (7,7 %) af den produ-

cerede mængde bionaturgas. Det samlede biogasanlæg forventes ved fuld udvidelse, at kunne levere en årlig

produktion på op til ca. 10 mio. m³ biogas, som efter opgradering udgør cirka 5,8 mio. m3 bionaturgas. Dvs.

det årlige forbrug af naturgas på Hemmet 1 og 2 samlet kan opgøres til ca. 460.000 Nm3 naturgas til drift af

biogasanlægget.

Der anvendes el til drift af pumper, omrørere, ventilation mv. Ud fra anlæggets nuværende drift samt driften af

selskabets øvrige anlæg forventes et elforbrug på dette anlæg på ca. 3 mio. kWh om året.

Nature Energys anlæg designes og drives med henblik på at undgå metantab, og herunder implementeres bl.a.

følgende tiltag:

 Alle gaslagre etableres med dobbelte gasmembraner for at undgå metantab.

 Der er valgt en opgraderingsteknologi med lavest muligt metantab, dvs. mindre end 1‰ (ved aminanlæg)

 Alle biotanke etableres som isolerede ståltanke uden metantab

 Derudover trykprøves alle rør og tanke inden idriftsætning for at undgå utætheder.

 Nature Energy har som fast procedure, at foretage årlige gaslækageundersøgelse på alle anlæg inkl. udbed-

ring af de utætheder, der måtte konstateres, således at metantab undgås.

11.3.2 Klimaberegninger - Forebyggelse af klimaændringer
Den producerede biogas oprenses til ren metangas (bionaturgas) i opgraderingsanlægget og tilføres efterføl-

gende til naturgasnettet. Tilkoblingen til naturgasnettet betyder, at naturgas, som er et fossilt brændsel, for-

trænges.

Udslip af metan og lattergas reduceres som beskrevet ovenfor fra den rå husdyrgødning som følge af behand-

lingen af husdyrgødning i biogasanlægget, frem for at den opbevares lokalt og efterfølgende udbringes ube-

handlet på udspredningsarealer. Desuden bidrager afgasning af biomasse fra restprodukter fra fødevareindu-

strien o.lign. til, at dette udbringes som gødning, som kan erstatte en tilsvarende mængde handelsgødning.

Transporten af råvarer fra leverandørerne til biogasanlægget og retur til lagre for efterfølgende udbringning på

marker vil medføre, at forbruget af fossile brændsler stiger i området. Transportbehovet, der opstår som følge

af, at biomasserne tilkøres biogasanlægget, er indregnet i fuldt omfang i beregningerne.

Der anvendes naturgas i kedlen på biogasanlægget, hvilket svarer til, at en mindre del af den opgraderede bio-

gas anvendes i kedelanlægget til procesvarme. Denne mængde vil derfor ikke fortrænge fossil gas i naturgas-

nettet. Desuden anvendes el til drift af anlægget.

11.3.3 Fortrængning af fossil energi
Efter udvidelsen produceres ca. 10 mio. Nm3 biogas pr. år (ca. 5,8 mio. Nm3 naturgas pr. år) på Hemmet 1 og

Hemmet 2 tilsammen. Biogassen opgraderes til naturgaskvalitet inden det tilføres naturgasnettet.
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Forudsætninger for beregninger

 Metan-indhold på minimum 60 %

 Effektivitet på opgraderingsanlægget på 98 %

 Energi indeholder i metan 9,97 kWh/Nm3 (Energinet, 2012)

 CO2-udledningen ved afbrænding af naturgas svarer til 206 g CO2/kWh (Energinet, 2012)

Dette giver en årlig fortrængning af naturgas (målt i CO2 -ækvivalenter) på:

10.000.000 Nm3 x 60% x 98% x 9,97 kWh/Nm3 x 0,000206 ton CO2/kWh = ca. 12.000 ton CO2 ækvivalenter

11.3.4 Mindsket udledning af klimagasser (metan og lattergas) fra landbruget
Den mindskede udledning af klimagasser fra landbruget ved forgasning af husdyrgødning regnes på flere må-

der. Her er vist de tre mest gængse metoder, hhv. to danske og metoden, som er aftalt i EU:

På baggrund af ”Biogasproduktionens konsekvenser for drivhusgasudledning i landbruget” (DCE - Nationalt

center for Miljø og Energi, 2016) og effekt af biogasproduktion på (Energistyrelsen, 2016) er anvendt en reduk-

tion på 8,72 kg CO2 ækvivalenter pr. produceret 1 GJ biogas. Tallet er baseret på, at gylle udgør 76% af bio-

masse tilført et biogasanlæg målt i ton vådvægt, mens de resterende 24% udgøres af andre biomasser. Det er

indregnet, at de 24% anden biomasse kan bidrage til en udledning fra lagringen af den afgassede biomasse.

Det bemærkes, at der er stor usikkerhed på tallet, da datamateriale er begrænset, således at tallet følgelig vil

ændre sig i takt med, at datagrundlaget forbedres.

Den andel af biomasseindtaget, der vil bidrage til en mindsket udledning af klimagasser, er den andel, der el-

lers ville blive udbragt på landbrugsarealer uden afgasning, hvis ikke det endte i et biogasanlæg.

For Nature Energy Hemmet vil ca. 1,8 mio. m3 bionaturgas/år (~ 2,9 mio. m3 biogas af den samlede produktion

på 10 mio. m3 biogas) ved udvidelsen blive produceret af husdyrgødning, svarende til ca. 71% af biomasseind-

taget.

Forudsætning for beregninger

 Energiindholdet i bionaturgas (metan, CH4) er 9,97 kWh/Nm³, svarende til et produceret energiindhold på

ca. 18.000 MWh = 64.600 GJ (ved en omregningsfaktor på 3,6).

 Reduktionsfaktor på 8,72 kg CO2 ækvivalenter pr. produceret 1 GJ biogas

Mindsket årlig udledning af klimagasser i form af metan fra landbruget på:

64.600 GJ x 8,72 kg CO2/GJ = 560 ton CO2 ækvivalenter.

I ovenstående beregning er der udelukkende medtaget mindsket udledning af metan, idet der jævnfør rapport

udgivet af DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, ikke er indregnet en effekt af lattergasemissioner

ved biogasbehandling (DCA- Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2018). Dette skyldes, at der i Energi-

styrelsens rapport fra 2016 (Energistyrelsen, 2016), anføres at effekten fra biogasbehandling i forhold til udled-

ning af lattergas, er vanskelig at kvantificere.

Det skal endvidere bemærkes, at reduceret udledning af lattergas vil have stor effekt, idet lattergas er en me-

get kraftig drivhusgas - 298 CO2-ækvivalenter for lattergas mod 25 CO2-ækvivalenter for metan (Miljø- og

Fødevareministeriet, 2018). Den anførte klimaeffekt er på den baggrund undervurderet i vist omfang.

Ved anvendelse af den hidtil gældende danske metode til beregning af mindsket udledning af metan og latter-

gas fra landbruget, fås følgende på reduktion i CO2 ækvivalenter for mindsket udledning af lattergas og metan

ved omdannelse af husdyrgødning i biogasanlæg på baggrund af ”Biogas – Grøn Energi” (Jørgensen, 2009):

Forudsætning for beregninger

 Reduktion på 1,2 kg CO2 ækvivalenter pr. produceret Nm3 biogas baseret på husdyrgødning
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Dette giver en årlig mindsket udledning på:

2.900.000 Nm3 x 0,0012 CO2/Nm3 = 3.500 ton CO2 ækvivalenter.

Den tredje metode er den metode, der er aftalt i EU. I sommeren 2018 blev det opdaterede EU-direktiv for ved-

varende energi (REDII) vedtaget. Annex VI afsnit D til direktivet beskriver de omregningsfaktorer som blev af-

talt, når det gælder afgasning af forskellige typer biomasse.

Forudsætning for beregninger

Angivet udledning fra:

 Industriaffald angives til en udledning på 14 g CO2 ækvivalenter/MJ,

 Energiafgrøder angives til en udledning på 30 g CO2 ækvivalenter/MJ

 Husdyrgødning generelt angives at mindske udledningen med 100 g CO2 ækvivalenter/MJ.

Med sammensætningen af biomasser og erfaringer med gasproduktionen fra selskabets øvrige anlæg, giver det

en mindsket udledning på ca. 4.200 ton CO2 ækvivalenter.

Afhængig af beregningsmetode vil mindsket udledning af klimagasser (metan og lattergas) fra landbruget ligge

i intervallet 560 – 4.200 ton CO2 ækvivalenter.

11.3.5 Mindsket udledning af klimagasser ved erstatning af handelsgødning
Den andel af biomasse, der består af restprodukter fra levnedsmiddelindustrien, og som ellers ikke ville blive

udbragt på landbrugsarealer, vil som følge af afgasning bidrage med en øget recirkulering af næringsstoffer til

landbrugsarealerne. Bidraget af N og P vil substituere en tilsvarende mængde N og P i den kunstgødning, som

ellers ville være brugt til afgrøderne på landbrugsarealerne.

Forudsætninger for beregninger

 For Nature Energy Hemmet bidrager restprodukterne med et estimeret næringsindhold på ca. 150 ton kvæl-

stof (N) og ca. 60 ton fosfor (P).

 Drivhusgasreduktion ved en mindre brug af kunstgødning er 7,03 ton CO2 ækvivalenter/ton N og 0,46 ton

CO2 ækvivalenter/ton P.

Omregnet til CO2 ækvivalenter svarer bidraget fra restprodukter til:

7,03 ton CO2/ton N x 150 ton N + 0,46 ton CO2/ton P x 60 ton P = ca. 1.100 ton CO2 ækvivalenter.

11.3.6 Klimagasser fra brug af fossil energi
Dieselforbruget i forbindelse med transport er som tidligere nævnt sat til minimum 1,3 km/l.

Forudsætninger for beregninger

 Samlet dieselforbrug på ca. 130.000 l/år ved det udvidede anlæg.

 CO2 fra afbrænding af én liter diesel er 2,7 kg (1 liter diesel vejer 835 g, og diesel består af 86,2% C eller

720 g C/l). Ved afbrændingen bruges 1920 g O, og således bliver den samlede vægt (720 + 1920)g ~ 2,7

kg CO2/liter diesel).

CO2 udslippet fra transporter vil således være:

130.000 l x 0,0027 ton CO2/l = ca. 350 ton CO2 ækvivalenter.

11.3.7 Klimagasser fra brug af intern energi
Til procesvarme af anlægget (procesvarme og opgradering af biogas) anslås (ud fra selskabets øvrige anlæg i

drift) et forbrug svarende til ca. 8% af den producerede opgraderede biogas, svarende til et forbrug på:
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12.000 ton CO2 (jf. afsnit 11.3.3.) x 8% = ca. 960 ton CO2 ækvivalenter

Til drift af anlægget (elforbrug) anslås et forbrug på 1,5 mio. kWh ud fra selskabets øvrige anlæg i drift. CO2

belastningen er opgjort til 149 g CO2/kWh for 2019 /9)(Energinet, 2018):

3 mio. kWh x 149 g CO2/kWh= ca. 450 ton CO2 ækvivalenter

Klimagasser fra internt energiforbrug kan således samlet opgøres til 1.400 ton CO2 ækvivalenter.

11.3.8 Samlet klimaregnskab
Ved medtagelse af alle metoder til beregning af CO2-effekt ved reduceret udledning af klimagasser fra landbru-

get vil CO2 regnskabet se ud som i Tabel 11.1. Reduktion af klimagasser fra landbruget samt det samlede resul-

tatet er vist i et interval, der repræsenterer beregningsresultater for hver af de ovennævnte metoder i afsnit

11.3.4.

Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede CO2-udledning er i 2018 opgjort til 813.260 tons CO2 (Energistyrelsen,

2020). Den producerede mængde biogas fra Nature Energy Hemmet medfører en CO2-reduktion på mellem

11.910 – 15.550 tons CO2 ækvivalenter (afhængig af metodevalg), hvilket svarer til en reduktion på mellem ca.

1,5-2 % af Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede CO2 udledning.

11.4 Vurdering

11.4.1 Ansøgte projekt
Den producerede biogas vil efter opgradering erstatte naturgas og dermed fossil brændsel. CO2-balancen ved

drift af Nature Energy Hemmet efter udvidelsen vil være ca. 11.910 – 15.550 ton CO2-ækvivalenter, se Tabel

11.1.

Fordelen ved at opgradere biogassen til naturgas er, at den opgraderede gas (som vil have naturgaskvalitet) vil

kunne udnyttes til flere formål, herunder også til tung transport og industrielle formål.

Driften af biogasanlægget er i overensstemmelse med Regeringens Klimahandlingsplan og målsætning i gæl-

dende Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune og vil medføre en reduktion i udledningen af klimagas-

ser.

CO2 – ækvivalenter
Ton/år

Fortrængning af fossil energi

(naturgas)

12.000

Reduktion af klimagasser fra landbruget

(metan og lattergas)

560 – 4.200

Reduktion af klimagasser

(erstatning af kunstgødning)

1.100

Brug af fossil energi

(dieselforbrug til transport)

- 350

Brug af intern energi til drift

(Procesvarme, opgradering og elforbrug)

- 1.400

Samlet reduktion 11.910 – 15.550

Tabel 11.1: CO2 balance for Nature Energy Hemmet.
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11.4.2 Sammenfatning
Samlet set vil det samlede udvidede anlæg bidrage med en væsentlig fortrængning af CO2 fra fossile brændsler.

Dermed vurderes det, at anlægget har en positiv påvirkning på ressourcer og klima.

En sammenfattende vurdering af projektets påvirkning i forhold til klima fremgår af Tabel 11.3. Tabel 11.2 viser

en oversigt for signaturer for den sammenfattende vurdering.

11.5 Kumulative effekter
Det er ikke vurderet i hvilket omfang biogassen evt. vil kunne have større positive kumulative effekter end an-

givet. Der forventes ikke negative kumulative effekter, idet internt forbrug er fratrukket i klimaregnskabet.

11.6 Afværgeforanstaltninger
Ved kørsel med virksomhedens egne biler, planlægges kørsel, så der så vidt muligt ikke køres med tom last i

tankbilen.

11.7 Befolkning og menneskers sundhed
Anlægget vil understøtte Ringkøbing-Skjern Kommunes strategi om at opnå udfasning af brugen af fossile

brændsler. Dette kan konkret gøres ved etablering af biogasanlæg i kommunen. Dette er en gevinst lokalt, men

også globalt i forhold til omstillingen til vedvarende energi. Anlægget vil udnytte reststrømmene fra husdyr- og

fødevareproduktion til energiproduktion. Dette vil bidrage til kommunes positive image som et sted med fokus

på klimaet og miljøet, hvilket markedsføringsmæssigt er en gevinst. CO2-reduktionen ved gennemførelse af

projektet vil medføre en reduktion på mellem ca. 1,5-2 % af Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede CO2-udled-

ning.

SIGNATUR FOR SAMLET VURDERING

Positiv, ingen/neutral eller ubety-
delig påvirkning

Intet behov for afværgeforanstaltninger.

Mindre negativ påvirkning Afværgeforanstaltninger ikke påkrævede, men kan gennemføres hvis
forenelige med andre hensyn.

Moderat negativ Påvirkning i et omfang, hvor afværgeforanstaltninger er påkrævede.

Omfattende negativ påvirkning Alvorlig påvirkning, som vil kræve projektændringer eller som mini-
mum kompenserende foranstaltninger.

Tabel 11.2: Signatur for samlet vurdering

EMNE PÅVIRK-
NING

SÆRLIGE FORHOLD

Driftsfasen

Klima (forebyggelse)
CO2 reduktion

Der vil være en reduktion i udledningen af klimagasser – samlet i alt
ca. 11.910 – 15.550 ton CO2–ækvivalenter, der vil have en positiv kli-
maeffekt.

Emissioner fra transporter Emissioner fra transport er medtaget i beregningen af CO2 balancen
som et fradrag.

Klima (tilpasning).
Ekstreme regn-hændelser

Området er ikke beliggende i et risikoområde.

Befolkning og menneskers
sundhed

Positiv påvirkning da anlægget medfører en samlet CO2-reduktion ved
fortrængning af fossile brændsler svarende til en reduktion på mellem
ca. reduktion på mellem ca. 1,5-2 % af Ringkøbing-Skjern Kommunes
samlede CO2 udledning.

Tabel 11.3: Oversigt vedrørende klima
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12 Manglende viden og begrænsninger

12.1 Kapitel 7 – Støj
Trafikstøj

Fordelingen af transporter med biomasse til og fra anlægget er ikke endeligt fastlagt for den ansøgte udvidelse,

men er beregnet ud fra, at de fremtidige biomasseleverandører primært vil udgøres af de samme leverandører,

som leverer biomasse til anlæggene i dag, se afsnit 12.4. Antagelsen vil ikke medføre ændringer i støjpåvirk-

ninger.

Anlægsstøj m.m.

Støjvurderingen tager udgangspunkt i en beskrivelse af de planlagte anlæg og aktiviteter på virksomheden ved

den ansøgte udvidelse, hvad angår støjkilder. Der er redegjort for støj i driften af anlægget. Vurderingerne er

foretaget med afsæt i erfaringstal fra tilsvarende aktiviteter og anlæg, og ansøgers projektbeskrivelse samt det

layout, der er etableret og planlagt.

12.2 Kapitel 8 – Luftforurening
I driften af biogasanlægget kan der være usikkerheder i de opgjorte emissionsværdier for anlægget, da nogle

opgørelser bygger på standardemissionsgrænseværdier og andre på erfaringstal for emissioner samt en atmo-

sfærisk spredningsmodel (OML-model), som normalt anvendes til spredningsberegninger i Danmark. Således

kan den reelle påvirkning afvige fra den beregnede. Der er endvidere en beregningsmæssig usikkerhed på lugt-

bidraget ved beregning af samtidighed på de mange forskellige kilder. Dette skyldes manglende samtidigheds-

faktorer på lugtemissionen, hvorfor der i alle beregninger antages en konstant maksimal emission fra alle kil-

der. Derfor vurderes det, at det beregnede lugtbidrag overvurderes, og at den samlede emission af lugt vil op-

leves i mindre omfang end det beregnes i modellen.

Der stilles vilkår om kontrolmålinger i miljøgodkendelsen for lugtemissionen og eventuelle tilpasninger på bio-

gasanlægget med henblik på overholdelse af kravene i miljøgodkendelsen.

12.3 Kapitel 9 – Natur, plante- og dyreliv
Der er tale om eksisterende anlæg, som i begrænset omfang ændres anlægs- og driftsmæssigt i forbindelse

med udvidelsen af produktionen.

Miljørapporten bygger på eksisterende viden om naturforhold og arter, herunder inddragelse af data fra under-

søgelser, som omfatter de nærliggende naturområder. Der er ikke i forbindelse med nærværende rapport fore-

taget besigtigelse af projektområdet og nærområdet med henblik på ny registrering af naturforhold eller arter.

Den eksisterende viden om projektområdet, arter og potentielle levesteder indikerer, at yderligere undersøgel-

ser ikke kan forventes at kunne tilvejebringe ny viden, som kan have væsentlig betydning for konklusionerne

om, at anlægget ikke i væsentlig grad vil påvirke natur- og artsbeskyttelse, herunder Natura 2000-områder og

strengt beskyttede arter, jf. habitatdirektivet.

I betragtningen af kvælstofdeposition fra anlægget er der taget udgangspunkt i totaldeposition fremfor en mér-

depoisition som følge af udvidelsen, da det ikke har været muligt at fremskaffe depositionsberegninger relateret

til den seneste miljøgodkendelse af Hemmet 1 i 2015.

12.4 Kapitel 10 – Trafik
Der er foretaget en række antagelser i forbindelse med beregningerne af trafikmængder og -fordelinger, som er

forbundet med en vis usikkerhed, som ikke kan kvantificeres, da den bl.a. afhænger af hvor leverandører og

modtagere af afgasset biomasse er placeret og af samfundsudviklingen.
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Antallet, typen og den geografiske fordeling af transporter til og fra anlægget under godkendte forhold er ikke

kendt eller fastsat af vilkår i den gældende miljøgodkendelse for Hemmet 1. Derfor er der for de godkendte for-

hold taget udgangspunkt i den godkendte mængde af biomasse samt en fordeling af biomassetyper efter de

aktuelle forhold. Antagelsen vil ikke medføre ændringer i trafikforhold.

Endelige leverandørkontrakter er endnu ikke indgået for den ansøgte udvidelse, men det forventes, at de frem-

tidige biomasseleverandører primært vil udgøres af de samme leverandører, som leverer biomasse til anlæg-

gene i dag. Den geografiske fordeling samt typen af de fremtidige transporter tager derfor udgangspunkt i de

nuværende biomasseleverandører. Sammensætningen af biomassetyper og mængder oplyst af Nature Energy

Hemmet er afstemt i forhold til den ønskede drift og produktion, og fordelingen på transporttyper m.v. er esti-

meret på det grundlag. Fordeling af transporter kan afvige fra dette, når anlægget er i drift og vil også ændre

sig løbende, når der tilkommer nye biomasseleverandører og andre ophører.

12.5 Kapitel 13 – Klima
I beregningen af anlæggets CO2-balance er der ikke fastlagt nationalt gældende beregningsmetoder til dette.

Der er derfor anvendt et udvalg af de gængse metoder baseret på danske referencer og EU-metoder. Det be-

mærkes derfor, at der er stor usikkerhed på tallet, således at tallet følgelig vil ændre sig i takt med, at der op-

står ny viden og fastlæggelse af metoder. Den beregnede værdi efter det kommende EU-direktiv for vedva-

rende energi fra EU kommissionen anses for den metode, som sandsynligvis skal anvendes fremover.

Der er for Nature Energy Hemmet foretaget en vurdering af den samlede virksomheds klimapåvirkning efter

udvidelsen og ikke kun klimapåvirkningen, som stammer fra udvidelsen fra de godkendte forhold. Anlæggenes

præcise drift, transporter, biogasproduktion, biomassesammensætning mm. under godkendte forhold er ikke

kendte eller fastsat af vilkår i den gældende miljøgodkendelse for Hemmet 1, og vurderinger fra de godkendte

forhold vil indføre stor usikkerhed i beregningerne.
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13 Overvågning
Jævnfør miljøvurderingslovens § 12 stk. 4 skal miljørapporten for plangrundlaget indeholde en beskrivelse af de

påtænkte foranstaltninger vedr. overvågning af de væsentlige påvirkninger af miljøet ved planens gennemfø-

relse. Nærværende kapitel behandler dette emne i forhold til planforhold, miljøforhold, trafik og naturforhold.

I henhold til miljøvurderingsloven, skal kommunen i en afgørelse efter § 25, stk. 1 om at tillade det ansøgte

projekt bl.a. vurdere, om der er behov for eventuelle overvågningsforanstaltninger. Kommunen fastsætter i

miljøgodkendelsen en lang række krav til overvågning på anlæggene, jf. nedenfor. Der er ikke fundet grundlag

for at fastsætte yderligere krav om overvågning i forhold til projektet og overfor ansøger – ud over de miljø-

mæssigt begrundede krav i miljøgodkendelsen og den overvågning som kommunen udøver jf. nedenfor. Da

projektet ikke vurderes at have - eller at kunne medføre - væsentlig skadelige indvirkninger på miljøet, fast-

sætter kommunen efter det oplyste, ikke yderligere krav om overvågning af projektet.

13.1 Planforhold
Som der er redegjort for i Kapitel 4 Lov- og plangrundlag, udgør oplysningerne om anlæggets indretning samt

vurderingerne i nærværende miljørapport, grundlaget for fastlæggelsen af de planmæssige rammer i forslaget

til Lokalplan 419. Planområdet og anlægget bliver dermed omfattet af retningslinjer i kommuneplantillæg nr.

13, bestemmelser i Lokalplan 419 og vilkår i anlæggets miljøgodkendelse.

Endvidere indgår der jf. § 12, stk. 4 i miljøvurderingsloven også krav til overvågning af de væsentligste miljø-

påvirkninger af kommune- og lokalplanens gennemførelse. Som udgangspunkt vil det være relevant, at over-

vågningsprogrammet tager udgangspunkt i miljøvurderingens konklusioner og forventede væsentlige negative

og positive indvirkninger på miljøet. Der er ikke ved miljøvurderingen fremkommet forhold som giver en væ-

sentlig miljøpåvirkning, som kræver etablering af et særligt overvågningsprogram. Kommunen gennemfører

dog allerede en lang række overvågninger af forskellig karakter, og med baggrund i dette vil det ofte være mu-

ligt at basere overvågningen på de oplysninger, som myndighederne får i forbindelse med de løbende tilsyn,

der følger af de givne tilladelser og godkendelser.

Kommunen fører tilsyn med overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen og udfører almindelig overvågning af, at

de planmæssige rammer i kommunens planområder overholdes. I forbindelse med udarbejdelse af miljøgod-

kendelse og efterfølgende miljøtilsyn af anlægget vil de ansvarlige myndigheder overvåge, at anlægget og de

nødvendige tilslutninger etableres inden for rammerne af den fastlagte planlægning for området. Ud over dette

er det vurderet, at der ikke er behov for overvågning.

13.2 Miljøforhold – herunder støj, lugt og andre emissioner
Biogasanlægget har listebetegnelsen 5.3.b.i. på bilag 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen og er dermed godken-

delsespligtig efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven. Ringkøbing-Skjern Kommune, der er miljømyndighed, skal der-

for udarbejde en miljøgodkendelse, hvilket indebærer, at der foretages en vurdering af den fremtidige virksom-

heds påvirkninger af det omgivende miljø. I miljøgodkendelsen vil der blive fastsat vilkår i henhold til gældende

bedst tilgængelige teknik for biogasanlæg jf. BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg og Miljøstyrelsens

vejledninger for støj og luftemissioner, som også ligger til grund for nærværende miljørapport. Dette skal sikre

naboer og det omgivende miljø både med hensyn til støj og luftemissioner, herunder også lugt.

Overholdelse af vilkårene overvåges ved, at der i miljøgodkendelsen stilles vilkår for målinger, kontrol og egen-

kontrol og ved miljømyndighedens løbende tilsyn efter reglerne herfor. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer,

at virksomheden giver anledning til emission af eksempelvis støj eller lugt, der kan være til gene for omgivel-

serne, kan miljømyndigheden lade virksomheden udarbejde en handleplan til nedbringelse af generne, der skal

godkendes af miljømyndigheden og derefter gennemføres.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke er behov for yderligere overvågning af virksomhedens

miljøforhold.
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13.3 Trafik
Udvidelsen af anlæggets biomasseindtag vil give anledning til forøgelse af trafik på vejene i nærområdet og

støjmæssige påvirkninger af området.

Overvågningen af den trafikale udvikling, herunder støj, uheld og kapaciteten i kryds, er en del af den alminde-

lige overvågning af trafikken, der udføres af vejmyndigheden. I myndighedernes overvågning af trafik indgår

også trafikstøj, jf. Støjbekendtgørelsen.

13.4 Naturforhold og andre beskyttelseshensyn
Beskyttede naturområder, vandløb, Natura 2000-områder samt særligt udvalgte plante- og dyrearter indgår i

den statslige og kommunale naturovervågning efter gældende lovgivning. Disse myndigheder er forpligtet til at

føre løbende kontrol med en række stationer landet over. Hertil kommer, at der indsamles data i flere naturda-

tabaser, hvor borgere og medlemmer af interesseorganisationer løbende bidrager med observationer af arter.

Den løbende overvågning og registrering muliggør, at udviklingen for naturtyper og arter kan følges.

Det vurderes på baggrund af ovenstående allerede eksisterende krav til overvågning, at der ikke er behov for

yderligere overvågning.
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