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Miljøgodkendelse af Solrød Biogas
Solrød Kommune meddeler hermed den vedlagte miljøgodkendelse af Solrød Biogas, Åmarken
6, 4623 Lille Skensved, matr.nr. 13k, Jersie By, Jersie til Solrød Biogas A/S. Miljøgodkendelsen
meddeles i henhold til § 33 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om godkendelse
af listevirksomhed nr. 669 af 18. juni 2014.
Solrød Kommune har på vegne af Solrød Biogas ansøgt om miljøgodkendelse til etablering af
et nyt biogasanlæg til produktion af biogas på Åmarken 6, 4623 Lille Skensved. På baggrund af
ansøgningen om miljøgodkendelse, udsendte Solrød Kommune den 11. oktober 2011 et udkast
til ”Miljøgodkendelse til Solrød Biogas” i høring i 8 uger. Udkastet blev godkendt af Solrød Byråd den 30. januar 2012.
Den endelige meddelelse af miljøgodkendelsen har afventet dannelsen af selskabet Solrød Biogas A/S, som fandt sted den 28. maj 2014. Der er ikke foretaget ændringer i miljøgodkendelsen siden byrådets godkendelse den 30. januar 2012.
Afgørelsen offentliggøres på Solrød Kommunes hjemmeside www.solrod.dk. den 29. januar
2015.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan inden for 4 uger påklages, det vil sige ind til 26. februar, til Natur- og Miljøklagenævnet.
Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel væsentlig
interesse i sagens udfald, samt klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100. En eventuel klage over afgørelsen til Natur- og
Miljøklagenævnet har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer andet.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk,
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage,
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal jf. §
101 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen
er meddelt og det vil sige, senest den 27. august 2015.

Venlig hilsen
Lotte Kjær
Leder for Natur og Miljø
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Liste over modtagere af kopi af godkendelsen










Dansk Ornitologisk Forening, Solrød: solroed@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk
Embedslægeinstitutionen Region Sjælland, Axel Heidesgade 1, 2300 København S, seost@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø,
Email: dn@dn.dk
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia, mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, c/o Kontorhjælpen v/ Gitte Underbjerg, N P
Danmarksvej 79, 8732 Hovedgård, Email Gitte Underbjerg
Solrød Kommune, Plan og Byg, pb@solrod,dk
Solrød Kommune, Vej og Gis, vj@solrod.dk
Køgeegnes renseanlæg Revlen 2, 4600 Køge, mail@energiforsyningen.dk
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1. Generel information
I forbindelse med implementering af Solrød Kommunes Varmeplan samt Klimaplan for Solrød
Kommune 2010-2025, er der undersøgt mulighed for opførelse af et biogasanlæg baseret på
restprodukter fra pektin- og carrageenanproduktion fra virksomheden CPKelco i Ll. Skensved,
tang fra strandrensning i Køge Bugt samt husdyrgødning fra svin og kvæg. Resultatet af undersøgelsen viste, at det er muligt at etablere et biogasanlæg med en sund økonomi samtidig
med at der vil opnås væsentlige miljøfordele ved opførelsen af anlægget. Der er især følgende
miljømæssige fordele ved etablering af biogasanlægget:







Reduktion af lugtgener fra standen fra udrådning af tang
Fjernelse af tangen medfører samtidig en årlig reduktion på 62 tons kvælstof og 9 tons
fosfor fra Køge Bugt. Til sammenligning kan nævnes, at vandplanerne taler om en årlig
reduktion på 86,2 tons kvælstof og 5,9 tons fosfor fra bugten frem til 2015.
Restproduktet fra biogasanlægget vil indeholde ca. 410 tons kvælstof og knap 78 tons
fosfor. Anvendelsen heraf betyder en drivhusgasbesparelse på ca. 3.000 tons CO2 fra
fossil produceret kvælstof.
Reduktion af drivhusgasser er ca. 40.000 tons CO2

På den baggrund har Solrød Kommunes Teknik og Miljø på vegne af Solrød Biogas, som var
under dannelse, ansøgt om miljøgodkendelse til et biogasanlæg beliggende på Åmarken 6,
4623 Lille Skensved, matr. nr. 13a, Jersie By, Jersie.
1.1 Kort præsentation af biogasanlægget og dets aktiviteter
Biogasanlægget er dimensioneret til at behandle i alt ca. 140.000 tons biomasse. Nedenstående oversigt viser et flowdiagram for produktion af biogas og afgasset biomasse på Solrød Biogasanlæg angivet med potentielle miljøpåvirkninger ved de enkelte procestrin.
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Transport til anlæg
Restprodukter fra CPKelco, tang fra Køge Bugt samt husdyrgødning fra svin og kvæg vil blive
transporteret til og fra biogasanlægget i tankvogne og i lukkede containere. Den samlede
transport af biomasse til og fra anlægget svarer til 20 til 30 læs pr. dag og vil foregå i hverdage i tidsrummet mellem kl. 7.00-18.00 og mellem kl. 7.00-15.00 lørdage.
Der kan forekomme støj og lugt fra tankvogne og containerlastbiler, der transporterer de anførte biomasseprodukter til og fra biogasanlægget.
Modtageanlæg
Modtagefaciliteterne for biomasse fra landbrug er dimensioneret til en lagerkapacitet svarende
til 5 døgns forsyning.
CPKelco har egen lagerplads for biomasse med en kapacitet der svarer til 2-3 dages produktion. Modtagestationens kapacitet for fast biomasse fra CPKelco er tilpasset i overensstemmelse
hermed.
Tang fra strandene lagres til ensilage. Tangen indsamles i perioden fra foråret til efteråret, og
ensilage vil sikre, at tang kan fødes på biogasreaktorerne hele året rundt.
Der kan potentielt forekomme støj og lugt ved aflæsning af biomassen og lugt fra modtagetankene.
Produktion af biogas
Flydende biomasse pumpes fra fortanke gennem varmegenvinding og varmesystem til rådnetankene. Fast biomasse tilføres reaktorerne med en automatisk loader med en højtrykspumpe.
Samtidigt med at reaktorerne påfyldes, udledes biomasse fra reaktorerne for at gøre plads til
den nye biomasse. Inden den pumpes ind i reaktorerne, opvarmes biomassen til den nødvendige temperatur, og for at opretholde temperaturen konstant i rådnetankene, recirkuleres biomassen gennem varmevekslere.
Der kan potentielt forekomme støj og lugt fra pumper og lugt fra blandetanke.
Lager og transport for salgsprodukter
Den producerede biogas opsamles og renses for svovlbrinte (H 2S) i et gasrenseanlæg og
gemmes i en gasbeholder. Herfra leveres gassen enten til Solrød Fjernvarme, hvor det anvendes til produktion af el og varme.
Den afgassede biomasse pumpes fra efterudrådningstanken til lager. Størrelsen af lagertanke
til den afgassede biomasse er designet til 5 døgns produktion. Fra lageret påfyldes de lastbiler,
der ankommer med gylle fra gårdene, når de har afleveret gyllen. Derefter vender lastbilerne
tilbage til gårdene med den afgassede biomasse, hvor det bruges som biologisk gødning.
Der kan potentielt forekomme støj fra pumper og støj fra tankvogne og containerlastbiler, der
transporterer de afgassede biomasseprodukter til omkringboende landmænd.
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2. Afgørelse og vilkår
2.1 Afgørelse
Solrød Kommune har den 28. januar 2015 besluttet, at meddele miljøgodkendelse til etablering af et nyt biogasanlæg til produktion af biogas på Åmarken 6, 2346 Lille Skensved. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse
om godkendelse af listevirksomhed nr. 669 af 18. juni 2014.
Det er Solrød Kommunens vurdering, at anlægget vil kunne drives uden væsentlige gener, når
driften sker i overensstemmelse med nedenstående vilkår.
2.2 Vilkår
Vilkårene er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens standardvilkår anført i
bilag 2, listepunkt J 205, kommunens vurdering af de lokale miljøforhold og oplysningerne i
ansøgningen til miljøgodkendelse af biogasanlægget.
Generelt
1. Anlægget skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen og på basis af vilkårene
nedenfor.
2. Inden etableringen af anlægget påbegyndes, skal Solrød Biogas skriftligt redegøre for, om
der i udformningen af driften af anlægget vil være væsentlige ændringer i forhold til det
angivne i denne miljøgodkendelse. Redegørelsen skal sendes til Solrød Kommunes Teknik
og Miljø.
3. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor 2 år fra godkendelsens meddelelse.
4. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet.
Indretning og drift
5. Virksomheden må kun modtage lugtende biomasse fra køretøjer med tank, lukket container eller kasse, eller via rørsystemer.
6. Omlastning af pumpbar biomasse skal ske i et lukket system.
7. Lugtende fast biomasse og væskefraktion skal opbevares i tanke og beholdere, der er lukkede eller forsynet med tætsluttende fast overdækning i form af et betondæk, teltoverdækning eller lignende.
8. I tanke og beholdere med pumpbar ikke-afgasset biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af biomasse i den respektive tank eller beholder være en vedvarende indadgående luftstrøm i tanken eller beholderen med henblik på at forebygge emission af lugt til omgivelserne.
9. Aflæsning af ikke-pumpbar biomasse skal ske i modtagehal og i en beholder eller tank, der
er indrettet således, at der ikke sprøjter biomasse ud af denne, når der læsses biomasse i.
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Alle porte, døre og vinduer skal være lukkede, inden aflæsningen påbegyndes, og indtil aflæsningen og lukning af beholdere og tanke til biomasse er afsluttet. Modtagehallen skal
være ventileret med udsug, der indrettes og tilpasses aktiviteten i hallen, herunder især
håndtering af fortrængt luft fra modtagetanke ved aflæsning af biomasse.
I tanke og beholdere til ikke-pumpbar biomasse skal der ved aflæsning og opbevaring af
biomasse i den respektive tank eller beholder være en indadgående luftstrøm i tanken eller
beholderen. Tanke og beholdere skal holdes lukkede, når der ikke sker aflæsning af biomasse.
10. Separering af afgasset biomasse skal ske i lukket rum med afsug.
11. Rengøring af køretøjer skal ske indendørs med lukkede porte, døre og vinduer. Køretøjer
skal forlade anlægget rengjorte for evt. spild.
12. Anlægget må ikke give anledning til lugt-, støv- eller fluegener uden for virksomhedens
område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
13. Anlægget skal være forsynet med luftrenseanlæg til reduktion af lugtemission, der er beregnet til den aktuelle luftkvalitet og med en kapacitet, der som minimum svarer til de
maksimale luftmængder, som vil blive tilført renseanlæg.
Følgende afsug skal føres til luftrenseanlægget:
- Afsug fra tanke og beholdere med ikke-afgasset biomasse.
- Afsug fra modtagehal.
- Afsug fra rum til separering af afgasset biomasse.
- Afsug fra eventuelt opsamlet fortrængningsluft fra køretøjer.
Luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer skal kontrolleres og vedligeholdes i
overensstemmelse med leverandørens anvisninger.
14. Biofiltre skal være forsynet med fast overdækning og afkast. Filtrets fugtighed og surhedsgrad skal kunne reguleres. Filtrene skal være indrettet således, at det er muligt at lukke
dele af et filter af, når det er ude af funktion.
15. Anlægget skal være forsynet med en gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. Faklen skal være forsynet med automatisk tændingsmekanisme og
periodisk gentænding. Faklen skal mindst kunne forbrænde den dimensionsgivende biogasproduktion opgjort pr. time. Gasfaklen skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.
16. Gaskondensatbrønde skal være lukkede og forsynet med vandlås.
17. Modtagetanke skal være tilsluttet en overfyldningsalarm, som kan registreres derfra, hvor
aflæsning af biomassen foregår.
18. Anlægget skal være forsynet med et alarmanlæg, som alarmerer personale uden for normal arbejdstid i tilfælde af unormale driftsforhold.
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19. Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden og nærmeste omboende, inden der påbegyndes planlagte reparationer, tømning af tanke og beholdere for bundfald eller andre
forhold, der kan medføre biogas- eller lugtudslip fra anlægget.
20. Ved utilsigtede biogas- eller lugtudslip skal tilsynsmyndigheden underrettes hurtigst muligt.
21. Spild af biomasse på anlægget skal straks opsamles.
22. Der skal på virksomheden foreligge driftsinstruktioner, der beskriver;
 hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og håndtering af
biomassen, således at væsentlige udslip af biomasse og biogas forebygges,
 hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af luftrenseanlæg samt ved
driftsforstyrrelser, herunder i perioder hvor luftrenseanlæg ikke virker efter hensigten,
og
 hvilke procedurer, der gælder for kontrol og vedligeholdelse af gasfakkel.
Luftforurening
23. Der skal være indrettet målested i afkast med indretning og placering som anført under
punkterne 8.2.3.2.-8.2.3.4. i Miljøstyrelsens Vejledning nr.2/2001 Luftvejledningen.
24. Afsug skal etableres og føres til luftrenseanlæg i overensstemmelse med det angivne i ansøgningsmaterialet, idet anlægget skal dimensioneres, så det til enhver tid kan behandle al
afkastkluft fra anlægget.
25. Det beregnede emmissionskoncentrationsbidrag af lugtstoffer fra den samlede virksomheds
faste lugtkilder må ved naboers udendørs opholdsområder ikke overstige 5 LE/m3.
26. Afkast fra biogasanlægget, som bortleder udstødningsgas fra køretøjer skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor det er placeret.
Støj og vibrationer
27. Virksomhedens støjbelastning i omgivelser, målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) ved udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilslutning til beboelse på naboejendomme (almindelige havearealer, gårdspladser og lignende) må ikke overskride følgende grænseværdier:
28.
Periode
Tidsrum, kl.
Støjniveau (dB(A)
Mandag - fredag
07.00-18.00
50
Mandag - fredag
18.00-22.00
45
Nat
22.00-07.00
40
Lørdag
07.00-15.00
50
Lørdag
15.00-22.00
45
Søn- og helligdage
07.00-22.00
45
Støjniveauets maksimalværdi i perioden 22.00-07.00 må ikke overstige 55 dB(A)

29. I dagperioder skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastende tidsrum
på 8 timer. I aften – og natteperioder er tidsrummet på henholdsvis 1 og ½ time.
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30. Transport til og fra biogasanlægget med køretøjer med en vægt større end 3500 kg må
kun foregå i tidsrummet kl. 07.00 til 18.00 på hverdage og 07.00 til15.00 lørdage.
31. Virksomhedens drift må ikke give anledning til overskridelse af følgende vibrationsniveauer
i omgivelserne, målt indendørs og angivet som det KB-vægtede accelerationsniveau i dB
re. 10-6 m/s2:
Lokaler
 Boliger i boligområder (hele døgnet)
 Boliger i blandet bolig/erhvervsområder,
kl. 18-7
 Børneinstitutioner o.l.
 Boliger i blandet bolig/erhvervsområder,
kl. 18-7
 Kontorer, undervisningslokaler o.l.
 Virksomheder (bortset fra kontorer o.l.)

KB-vægtet accelerationsniveau
75

80

85

32. Virksomheden skal senest 3 måneder efter anlæggets ibrugtagning indsende målinger, der
dokumenterer, at de i vilkår 28 angivne støjgrænser er overholdt.
Jord, grundvand og overfladevand
33. Beholdere og tanke til biomasse, væskefraktion og biofiltre skal være udført af bestandige
og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer. Beholderne skal kunne modstå
påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og overdækning.
Af- og pålæsning af biomasse fra beholdere eller tanke til køretøjer må kun finde sted på et
dertil indrettet omlæsningsareal.
Beholdere og tanke skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så
hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
Beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, skal stå på et fundament med en
tæt opsamlingsrende eller – beholder, der kan opsamle eventuel udsivning fra tanke eller
samlinger ved tank. Øvrige beholdere og tanke skal være forsynet med omfangsdræn med
inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning.
34. Omlæsningsarealer skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede biomasse. Arealerne skal indrettes således, at køretøjer, der leverer og afhenter biomasse, kan være på pladsen, at biomasse, der spildes i
forbindelse med omlastning, holdes inden for pladsen, og at overfladevand fra pladsen ledes til en tæt opsamlingsbeholder.
35. Rengøring af køretøjer, der har været anvendt i forbindelse med transport af biomasse, må
kun ske på impermeabelt areal indendørs, med fald mod opsamlingsbeholder eller afløb,
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hvorfra der sker kontrolleret afledning. Ved »impermeabel belægning« forstås et befæstet
areal, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som håndteres på arealet.
36. Tilsætnings- og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere under tag og beskyttet
mod vejrlig på en impermeabel oplagsplads. Oplagspladsen og eventuel tilhørende sump
eller tilsluttet opsamlingsbeholder skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for
et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand og kloak, og skal
kunne rumme indholdet af den største oplagrede opbevaringsenhed.
37. Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig på en impermeabel oplagsplads. Oplagspladsen og eventuel sump eller tilsluttet opsamlingsbeholder skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et
afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Området
skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
38. Impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så
hurtigt som muligt, eller efter de er konstateret.
39. Virksomheden skal etablere et tilbageholdelsessystem, f.eks. et voldsystem eller en lagune,
således at spild af biomasse kan tilbageholdes. Tilbageholdelsessystemet skal dimensioneres således, at selv totalt havari af den største tank på anlægget ikke vil resultere i overløb
til recipient.
40. Arealer til oplag eller omlæsning af biomasse og til rengøring af materiel til transport af
biomasse, sumpe og bassiner samt opsamlingsbeholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
Affald
41. Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med Solrød Kommunes affaldsregulativ for erhvervsaffald.
42. Spild af brændstof, olie og kemikalier skal straks opsamles. Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
43. Opsamlingsområder som sumpe, spildbakker, opsamlingskar og lignende skal tømmes efter
behov. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området, hvor det er krævet.
44. Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår,
hvad beholderne indeholder.
Egenkontrol
45. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere og tanke med biomasse og
væskefraktion for vandets farve og lugt samt kontrollere opsamlingsrender og –beholdere
under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, for vandets farve og lugt.
Kontrollen skal udføres mindst 1 gang månedligt. Konstateres der misfarvning eller lugt fra
vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes.
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Miljøgodkendelse af Solrød Biogas – Åmarken 6, 4623 Lille Skensved

46. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden tilse, at den faste overdækning på beholdere med biomasse og væskefraktion slutter tæt og er tilstrækkelig vedligeholdt.
47. Beholdere og tanke til oplagring af biomasse og væskefraktion skal mindst hvert 10. år
kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand jf. bekendtgørelse om
kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af
kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation
for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Såfremt kontrollen viser, at en beholder eller en tank ikke overholder krav til styrke og tæthed eller, at
der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, behov for brug af specialværktøj eller for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende
eftersyn.
48. Øvrige tanke (reaktortanke, hygiejniseringstanke m.v.) skal inspiceres indvendigt for utætheder i forbindelse med driftmæssig tømning, dog mindst hvert 10. år. En dateret beskrivelse af inspektionen og konklusionen på denne skal opbevares på anlægget mindst indtil
næste inspektion.
Endvidere skal disse tanke kontrolleres for styrke og tæthed, mindst hvert 20. år af et uvildigt sagkyndigt firma. Rapporten fra kontrollen indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6
uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad
der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden
kan på baggrund af rapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn.
49. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden foretage;
 eftersyn af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer, jf. vilkår 13, og
 funktionsafprøvning af gasfakkel, jf. vilkår 15.
Virksomheden skal endvidere løbende og mindst 1 gang ugentlig kontrollere biofiltrets fugtighed og pH, jf. vilkår 14, samt temperatur. Utætheder og fejl skal udbedres så hurtigt
som muligt, efter at de er konstateret.
50. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af arealer til oplagring
eller omlæsning af biomasse samt til rengøring af materiel til transport af biomasse og udbedre eventuelle skader.
51. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer på modtagetanke.
52. Senest 6 måneder efter et nyt biogasanlæg er taget i brug skal der ved præstationskontrol
foretages 3 enkeltmålinger i hvert afkast af lugtemissionen med henblik på at dokumentere, at de dimensionsgivende emissioner, der har ligget til grund for beregningen af afkasthøjderne i vilkår 26, er overholdt.
12

Miljøgodkendelse af Solrød Biogas – Åmarken 6, 4623 Lille Skensved

Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold, herunder ved pumpning og
omrøring. Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af
Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller andre tilsvarende udenlandske akkrediteringsorganer. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2
måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, dog normalt højest hvert 2. år.
Prøvetagning og analyse skal ske efter metodeblad nr. MEL-13 (Miljøstyrelsens anbefalede
metode, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af
emissioner til luften: www.ref-lab.dk) eller efter internationale standarder af mindst samme
analysepræcision og usikkerhedsniveau.
53. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 Dagligt og årligt modtagne mængder og typer af biomasse, som behandles i biogasanlægget.
 Dato for og resultat af kontrollen med inspektionsbrønde ved beholdere og tanke samt
opsamlingsrender og – beholdere under beholdere og tanke, der er hævet over jordoverfladen, jf. vilkår 44.
 Dato for og resultat af kontrollen med den faste overdækning på beholdere med biomasse, jf. vilkår 45.
 Dato for og resultat af kontrollen af luftrenseanlæg med tilhørende ventilationssystemer
samt eventuel. foretaget vedligeholdelse heraf, jf. vilkår 48.
 Dato for og resultat af kontrol af biofiltrets fugtighed, pH, temperatur, jf. vilkår 48.
 Dato for og resultat af eftersyn af gasfakkel, jf. vilkår 48.
 Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af arealer til
omlæsning af biomasse og rengøring af køretøjer, jf. vilkår 49.
 Dato for og resultat af eftersyn og funktionsafprøvning af overfyldningsalarmer samt
eventuelle foretagne udbedringer, jf. vilkår 50.
 Uregelmæssigheder ved driften, herunder episoder med overfyldning eller overskumning af tanke, med dårligt fungerende luftrenseanlæg samt med brug af gasfakkel.
Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
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3. Miljøteknisk vurdering
I ansøgning til miljøgodkendelse er biogasanlægget beskrevet overordnet, og der er ansøgt inden detailprojektering. Miljøgodkendelsen er udarbejdet, så der stilles funktionskrav i forhold
til at minimere negativ miljøpåvirkning af omgivelserne uden at specificere i detaljer hvilke
tekniske foranstaltninger der skal gøres for at kravene overholdes. Dette er i overensstemmelse med anbefalinger i forhold til vilkår angivet i Miljøstyrelsens rapport ”Forebyggelse af lugt
og andre barrierer for biogasanlæg”.
Der er i den miljøtekniske vurdering lagt vægt på, at der tages tilstrækkelige forholdsregler for
at mindske gener i forhold til lugt og støj, samt at risiko for udledning af biomasse og dermed
nærringsstoffer til nærliggende vandløb og grundvandsmagasiner minimeres.
Vurdering
Placering
Anlæggets placering syd for Åmarken mellem Åmarken 4 og Roskildevej er bestemt med udgangspunkt i følgende kriterier:





Central placering i forhold til biomasseleverandører
God forbindelse til det overordnede vejnet
Anlæggets placering skal være til mindst mulig ulempe for naboer
Mulighed for indpasning i landskabet

Indpasning i landskabet vurderes i forbindelse med VVM-redegørelse samt lokalplan for anlægget.
Til- og frakørsel til anlægget vil foregå ad Åmarken, til Roskildevej og derfra til Køge Bugt motorvejen. Der er oplyst, at anlægget medfører 20-30 transporter pr. døgn. Det er Teknik og
Miljøs vurdering, at trafikken vil kunne afvikles uden væsentlig miljømæssig gene for naboer,
da der ikke er beboelse på strækningen mellem biogasanlægget og motorvejen, og da strækningen på nuværende tidspunkt anvendes til tung trafik, bl.a. af CP Kelco til bortskaffelse af
virksomhedens affaldsprodukter.
Luft og lugt
Udrådning af biomasse i et biogasanlæg, samt transport til og fra anlægget af lugtende materialer kan være kilde til lugtgener.
For at begrænse lugt fra anlægget tages der følgende foranstaltninger:
 Lugtende materialer køres til anlægget i tankvogne (husdyrgødning) og lukkede
containere (tang)
 Aflæsning af biomasse sker i lukkede haller, hvorfra ventilationsluft tilledes et biologisk
filter (rensegrad: 95 %), hvor lugtstoffer omsættes eller absorberes.
 Modtagehaller holdes i svagt undertryk, for at sikre at luften bevæger sig ind i hallen
fra omgivelserne, når porte åbnes når lastbilerne skal ind/ud.
 Køretøjer forlader modtagehaller rengjorte
 Alle tanke på anlægget er gastætte, og fortrængningsluft tilledes biologisk filter
 Lang opholdstid af biomasse i anlægget, der medfører nedbrydning af lugtstoffer, inden
biomassen forlader anlægget
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Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugt er 5-10 lugtenheder/m3 (LE/m3) ved beboelse. I industriområder og i det åbne land, kan grænseværdien sættes op med en faktor 2 til 3.
Der stilles i godkendelsen af Solrød Biogas det krav, at det beregnede emmissionskoncentrationsbidrag af lugtstoffer fra den samlede virksomheds faste lugtkilder må ved naboers udendørs opholdsområder ikke overstige 5 LE/m3, hvilket er den laveste vejledende grænseværdi
angivet af Miljøstyrelsen
For uddybende oplysninger vedrørende emissionsberegning se bilag 3: OML-beregninger og
forudsætninger.
Anlæggets nærmeste naboer er gården ”Åmarken” beliggende Åmarken 4, samt boliger i landzone beliggende syd for Åsvej ved Jersie Hallen.
Støj
For at mindske trafikstøj uden for normal arbejdstid stilles der det krav, at tunge køretøjer kun
må køre til og fra anlægget i tidsrummet 07.00 til 18.00 mandag til fredag, samt 07.00 til
15.00 lørdage.
Anlægget er i drift døgnet rundt, alle årets dage. Støjgrænserne fra anlægget svarer til Miljøstyrelsens vejledning til virksomheder i etageboligområder (områdetype 4), og er dermed mere restriktive end miljøstyrelsen anbefaler for nye virksomheder i det åbne land, der skal opfylde krav svarende til områdetype 3: blandet bolig og erhverv.
For at sikre uforstyrret nattesøvn, er der fastsat en maksimalværdi for øjebliksstøj på 55
dB(A).
For uddybende oplysninger vedrørende støjberegning se bilag 2: Støjudbredelse – metode og
forudsætninger.
Råvarer og affald
Biogasanlægget vil modtage ca. 140.000 tons organiske råvarer. Fælles for råvarerne er, at de
produceres lokalt, og er at betragte som affald. Der vil anvendes ca. 80.000 t restprodukter fra
pektin og carrageenanproduktion fra virksomheden CPKelco i Køge,
7.400 t tang fra strandrensning i Køge Bugt (efter fjernelse af sand) og 52.000 t husdyrgødning fra svin og kvæg. I alt ca. 140.000 t biomasse (på årsbasis).
Biogasanlægget vil producere følgende affaldsfraktioner:






Dagrenovation fra mandskabsfaciliteter
Smøreolie mm. fra vedligeholdelse af pumper og andre anlægsdele
Udtjent filtermateriale fra lugtrensningsanlæg – udskiftes med 1-3 års mellemrum
Bundfældet sand - fjernes fra anlægget ca. en gang årligt
Evt. frasorteret sand fra indsamlet tang

De i miljøgodkendelsen fastsatte vilkår for affaldshåndtering (vilkår 40 – 43) skal sikre korrekt
opbevaring og håndtering af affaldsfraktionerne.
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Spildevand
Biogasanlæggets udledning af spildevand vil bestå af sanitært spildevand fra mandskabsfaciliteter og regnvand fra tage og befæstede arealer på virksomhedens grund. Sanitært spildevand
ledes til Køgeegnens Renseanlæg mens regnvand fra tage og befæstede arealer reguleres via
en separat udledningstilladelse.
Øvrige spildevandsfraktioner, herunder vand fra rengøring af køretøjer og vand fra biogasanlæggets processer tilføres biomassen og vil dermed forlade anlægget sammen med den afgassede biomasse.
Det er af Teknik og Miljø på denne baggrund vurderet, at det ikke er nødvendigt med en særskilt spildevandstilladelse.
Driftsforstyrrelser og uheld
Miljøgodkendelsens vilkår om egenkontrol (vilkår 44-52) medvirker til, at risikoen for uheld,
driftsforstyrrelser samt øvrige udslip minimeres. Etablering af et SRO-anlæg (Styring, Regulering og Overvågning) som nævnt i ansøgning til miljøgodkendelse vil medvirke til en reduktion
af risiko for uheld.
Vilkår 37 og 38 skal sikre, at spildulykker herunder tankbrud ikke leder til udledning til recipienten. Der bemærkes her, at tages højde for havari af den største tank på området, således
at der i dette scenarie ikke vil udledes biomasse til omgivelserne.
Biogasanlægget er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen.
Renere teknologi
Anlægget benytter afprøvet biogasteknologi til at udnytte lokalt tilgængelige organiske restprodukter til energiproduktion. Den producerende biogas vil kunne fortrænge fossile brændsler, hvilket vil medvirke til en nettoreduktion af drivhusgasudledninger.
Etablering af biogasanlægget vil betyde en forbedret mulighed for udnyttelse af næringsstoffer
i husdyrgødning, samt egnede organiske restprodukter til planteavl.
Restprodukterne fra produktion af pektin og carrageenan samt indsamlet tang er i dag at betragte som affald. I visse tilfælde transporteres disse restprodukter som situationen er nu over
længere afstande for at blive bortskaffet. Udnyttelse af disse råstoffer, der er tilgængelige i
store mængder, til energiproduktion vil være et væsentligt skridt mod en mere bæredygtig
samfundsudvikling lokalt.
Etablering af et biogassanlæg vil muliggøre energiudnyttelse af andre egnede affaldsfraktioner
fremover. Anlægget vil være delvist selvforsynende med procesenergi, da opvarmning af rådnetanke sker ved anvendelse af gasmotor eller gaskedel.
Emission af lugt vil med de i ansøgningen beskrevne tiltag være på teknisk niveau med øvrige
nyere biogasanlæg, hvor der fokuseres på lugtreduktion med anvendelse af biologiske lugtfiltre, og aflæsning/påfyldning af køretøjer i lukkede haller med udsug til lugtfilter som beskrevet i Miljøministeriets Miljøprojekt Nr. 1136 2006: ”Forebyggelse af lugt og andre barrierer for
biogasanlæg”.
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Egenkontrol
Vilkårene om egenkontrol (vilkår 44-52) skal sikre dokumentation for overholdelse af immisionsgræseværdier for lugt, samt dokumentation for at tanke, beholdere, ventilation og biofilter
er i en vedligeholdelsesmæssig god stand for at sikre at udslip af biomasse og lugtstoffer undgås.
Miljøbeskyttelsesloven lægger fast, at tilsynsmyndigheden kan revidere vilkårene for miljøgodkendelsen for at sikre en bedre kontrol med virksomhedens forurening (egenkontrol) eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn (Miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3).
Konklusion
På baggrund af det oplyste vurderes der, at Solrød Biogas træffer de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse miljøpåvirkning af omgivelserne ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik hvor der fokuseres på minimering af lugt- og støjgener til omgivelserne samt
minimere risiko for spild af biomasse til recipient. Placeringen vurderes velegnet i forhold til
den trafik af tunge køretøjer der vil være til og fra anlægget inden for normal arbejdstid.
Hovedformålet med anlægget – at udnytte lokalt tilgængelige organiske affaldsfraktioner/restprodukter til energiproduktion vil medvirke til at nå langt i forhold til Solrød Kommunes
ambitioner om at reducere udledning af drivhusgasser i kommunen med ca. 50 % inden 2025
jf. rapporten ”Udnyttelse af tang og restprodukter til produktion af biogas – Fase 1: Forundersøgelse” som Solrød Kommune har udarbejdet i samarbejde med vidensinstitutioner og rådgiver.
Teknik og Miljø finder det på det foreliggende grundlag godtgjort, at de formelle og miljømæssige forudsætninger for at meddelelse miljøgodkendelse på de anførte vilkår er til stede.

Lotte Kjær
Leder for Natur og Miljø
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Bilag1: Ansøgning om miljøgodkendelse
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Bilag 2: Støjudbredelse – metode og forudsætninger
Dette notats formål er at uddybe metode og forudsætninger ved anvendelse af miljøstyrelsens
vejledning i estimering af støjtransmission. Forudsætninger er baseret på faktuelle data i relation til data for Solrød biogasanlæg.
Grundlag for beregning/vurdering af støj er: Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 , 1993, Beregning
af ekstern støj fra virksomheder.
Væsentlige parametre og metode:

Afstandsdæmpningen er valgt som udgangspunkt for at finde ud af, om der ved denne relativt
konservative metode kan opnås en overholdelse af forventede maksimale støjgrænseværdier i
det omgivende miljø, dvs. hos naboer.
Afstandsdæmpningen er en korrektion for, at lydenergi spredes over et stadig større areal på
vej bort fra støjkilden. Afstandsdæmpning er beregningsmæssigt betragtet på -6 dB(A) hver
gang afstanden mellem støjkilde og beregningspunkt fordobles. Hvis der ved beregning i
relation til ovenstående metode (afstandsdæmpning) kan sandsynliggøres, at der ikke vil være
risiko for overskridelse af gældende grænseværdier for støj, så er der ikke umiddelbart
argumentation for yderligere beregninger.
Afstandsdæmpningen beregnes ud fra ligningen:
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Ved en maksimal tilnærmet lydbelastning i ’støjmodtagerpunktet’ (målepunkt = naboskel i ca.
1,5 meters højde over terræn) vil der beregningsmæssigt være en direkte lydoverførsel fra
støjkilde til målepunkt udtrykt som en ’støjtransmissionslinie’ fra støjkilde til målepunkt.
Der anvendes simpel geometri (Phytagoras) til at beregne denne ’støjtransmissionslinies’
længde (R). Selve støjkildens højde over terræn samt modtagepunkt ved naboskel er vurderet
på grundlag af forventede støjkilders maksimale belastningspunkter og modtagepunkt, som
”der hvor støjen fra kraftvarmeværket vil være højest”. Hvis vi som støjudgangspunkt, anvender gasmotoren (ca. 0,5 MW), vil der af oversigtskort mv. kunne ses, at nærmeste bolig er ca.
200 meter i vestlig retning. Det antages derfor i denne beregning, at kommunen vil stille krav
om støj i forhold til arealanvendelse: ”bolig i det åbne land”. Ved den aktuelt nærmeste bolig i
det åbne må gasmotoranlægget maksimalt belaste med 40 dB(A) om natten. Biogasanlægget
er som nævnt placeret i en afstand på ca. 200 meter fra boligskel, højdeforskellen mellem
støjkilde og støjmodtagelsepunkt er henholdsvis ca. 5 meter over terræn og 1,5 meter over
terræn. Ved en beregning af den maksimale støjbelastning, hvor der tages udgangspunkt i,
den maksimale tilladte støjimmision på 40 dBA til enhver tid skal overholdes, viser afstandsdæmpningsberegningen følgende.

I den sammenhæng er det væsentligt at, at selve højdeforskellen på ca. 1 meter (Hs-Hi=0,2),
ikke er en afgørende faktor.
Konklusionen på beregningen:
Afstanddæmpningen betyder, at der kan accepteres en støjbelastning fra støjkilden på op til
ca. 97 db(A) i nattetimerne (40 dB(A) + 57 dB(A)). Denne værdi fremkommer ved at regne
”baglæns” fra skel til støjkilde. Der er ikke grund til at antage den maksimale støjbelastning
på noget tidspunkt vil blive overskredet, eftersom dæmpningen af støj på biogasanlægget vil
være tilstrækkeligt i forhold til overholdelse af støjgrænseværdierne.
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Bilag 3: OML-beregninger og forudsætninger
Bilaget beskriver OML (Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel) forudsætninger og beregning til bestemmelse af nødvendig skorstenshøjde som sikrer at B-værdierne for NOx og
lugt ikke overskrides.
Biogasfyret motor vil være af typen:
Gasmotoranlæg (biogas), Jenbacher JMS J208 GS-B.L:
Indfyret effekt:
Iltprocent:
Røggasmængde (tør flow, 180 gr. Celcius):
Skorstenskappe/kerne:
Skorstenshøjde:

851 kW.
10 %
0,34 Nm3 /s
600/500 mm
45 m

Biogasfyret motor:
NOx emissionsgrænseværdi = 1000 mg/Nm3 gældende for referencetilstanden, tør røggas omregnet til 5 % O2 og 0° C.
Ved omregning til en aktuel iltprocent på 10 bliver den gældende grænseværdi, der skal overholdes, hvor 21 er angivelse af atmosfærens iltindhold:
Emission-grænseværdi -NOx:
1000 mg/Nm3 · (21-10) % / (21- 5) % =

687 mg/Nm3

NOx kildestyrke korrigeret til 10% ilt:
0,34 Nm3 /s · 687 mg/Nm3=

233,6 mg/s

Spredningsfaktor (S), NOx:
S = Kildestyrke / B-værdi:
S = (233,6)mg/s / 0,125 mg/m3 =

1.868,8 m3 /s

Lugt emissionsgrænseværdi =
Spredningsfaktor (S), Lugt:
S = Kildestyrke / B-værdi:
S = (30.000)mg/s / 5 mg/m3 =

30.000 mg/Nm3
6.000 m3 /s

NOx:
Lovgrundlag for emissionsgrænseværdier:
Miljøministeriets bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte
carbonhydrider og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner (BEK, 2005)
OML-regninger, se følgende oversigter.
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