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1

Ikke teknisk resumé - Sammenfattende redegørelse
Indledning
Flemløse Biogas ApS, ønsker at udvide det eksisterende biogasanlæg på adressen Karlemosevej
5, 5620 Glamsbjerg med tilhørende første del af en rågasledning fra biogasanlægget til en
ekstern virksomhed.
Det eksisterende biogasanlæg er opført på en del af matr.nr. 7a Flemløse By, Flemløse.
Biogasanlægget er under etablering på baggrund af en landzonetilladelse. En fysisk udvidelse af
anlægget kræver, at der skabes det nødvendige planlægningsmæssige grundlag ved
udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, herunder også miljøvurdering.
Flemløse Biogas ApS ønskes udvidet mellem Glamsbjerg og Flemløse på den vestlige del af Fyn.
Anlægget ønskes udvidet i forbindelse med den eksisterende svinestald på naboadressen, for at
opnå størst mulig synergi mellem produktion af biomasser og afsætning til biogasanlægget.
Ansøger ønsker at udvide til en samlet tonnage på i alt 90.000 ton pr. år, hvilket medfører at
planen iht. miljøvurderingslovens bilag 1 er omfattet af krav om miljøvurdering. En kapacitet på
90.000 ton biomasse pr. år svarer til ca. 246 ton biomasse pr. dag.
Ansøger udarbejder en miljøkonsekvensrapport, som er en vurdering af det konkrete projekts
virkninger på miljøet, og en redegørelse for hvordan evt. miljøpåvirkninger kan afværges og
miljøkrav overholdes. Sideløbende udarbejdes en ansøgning om miljøgodkendelse af
biogasanlægget i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Mængden af oplagret gas vil med
udvidelsen kunne overstige tærskelmængden på 10 ton angivet i Risikobekendtgørelsens bilag
1 [1], hvilket betyder at anlægget vil være omfattet af kolonne 2. Der er derfor udarbejdet en
risikovurdering for udvidelsen for at kunne vurdere om en kolonne 2-virksomhed vil kunne
etableres på den ønskede placering.
Biogasanlægget skal ligge i lokalplan område 5.2-4 i umiddelbar tilknytning til svinestalden på
adressen Karlemosevej 3, 5620 Glamsbjerg. Lokalplanområdet fremgår af figur 1.1.
Biogasanlægget får adressen Karlemosevej 5, 5620 Glamsbjerg.
Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 5.2-4 for biogasanlægget.
I lokalplanen reguleres anlæggets fysiske udformning, såsom højder, materialevalg, farver,
jordvold, beplantning m.m. Da plangrundlaget giver mulighed for placering af et anlæg med
potentielt væsentlig miljøpåvirkning [2], skal der foretages en Miljøvurdering af planforslagene
i henhold til miljøvurderingsloven. Nærværende rapport er en miljøvurdering af planerne.
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Figur 1.1 - Afgrænsning af lokalplanområdet er markeret med rød streg.

Beskrivelse af anlæg og drift
Bebyggelsen
Biogasanlægget er baseret på kendte og gennemprøvede teknologier og vil bestå af:
En teknikbygning, anlæg til separering af afgasset biomasse, anlæg til opgradering og rensning
af gassen, 6 procestanke i beton med gastæt overdækning, 2 mindre substrattanke, en ca. 5.000
m2 stor plansilo, heraf en mindre del med automatisk overdækning (til fast husdyrgødning) og
en fakkel. Derudover vil naturgasselskabet have en modtagestation, som måler volumen og
kvalitet, placeret på området.
Gaslagret på anlægget findes under dugene på de gastætte tanke.
Vejledende situationsplan ses på bilag 2.
Drift af Biogasanlægget
Der kan forekomme forskydninger indenfor året i tilførslen af biomasser inden for den
maksimale ramme på 90.000 ton pr. år og inden for de øvrige regler, der findes for tilførslen af
biomasser til biogasanlæg. Forskydningerne består i at der i en periode omkring høst vil være
”gamle” biomasser på lager samtidig med at der indkøres nye biomasser. Dette skyldes
nødvendigheden af at ensilage skal lagres en periode førend det er klar til brug.
Af den årligt tilførte biomasse vil ca. 70.000 ton være fast og flydende husdyrgødning, græs og
majs. Disse biomasser tilføres primært fra svinestalden på Karlemosevej 3, landbrugene
Springenbjergvej 15 og 21, samt andre landbrug i nærområdet. Der tilføres desuden
vegetabilske restprodukter, som fx glycerin, melasse, kartoffelpulp eller lignende, som giver en
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relativ hurtig reaktion i anlægget og for at sikre en stabil og effektiv gasproduktion. Disse
aflæsses i to på anlægget lukkede ståltanke.
På biogasanlægget tilføres den flydende husdyrgødning fra en lukket tank placeret i forbindelse
med anlægget, omtalt som en modtagetank. Energiafgrøder aflæsses og ensileres i udendørs
plansilo. Energiafgrøder i plansiloen overdækkes for at undgå lugt og tab af biogaspotentiale,
men vil være åben i skærefladen. Forbrug af ensilage sker på samme vis som på et traditionelt
kvægbrug. Der ankommer dagligt dybstrøelse til anlægget. Dette vil blive oplagret i en særlig
sektion på plansiloen, hvor der installeres automatisk rullende overdækning, således at der kan
åbnes når dybstrøelse ankommer, og lukkes bagefter.
Alle procestanke er gastætte tanke, og de er tilsluttet gassystemet. Afsug fra lugtkilder på
anlægget er tilkoblet filtre for at undgå udledning af lugt. Afgasset biomasse separeres i
separationsanlæg placeret i teknikbygningen Fiberfraktionen snegles ud og opbevares i
plansiloen og den afpressede væske lagres i og køres ud fra udpumpnings-/udkørselstanken eller
recirkuleres i biogasanlægget. Fiberfraktionen benyttes til udspredning på landbrugsjord og
indgår her i almindelig gødningsdosering. Derudover har fibre den fordel at de bidrager til
humuslaget i jorden.
I biogasanlæggets procestanke vil bakterier omdanne en del af kulstoffet i biomassen til biogas.
Biogas består af en blanding af metan (CH4) og kuldioxid (CO2). Der forventes produceret ca. 24
mio. m3 rågas om året på biogasanlægget, heraf sælges en del rågas, ca. 11 mio. m3 rågas, direkte
til en lokal virksomhed. I anlæggets opgraderingsanlæg renses den resterende del af gassen,
svarende til ca. 13 mio. m3 rågas, således at der kan ledes ca. 7,4 mio. m3 metan til
naturgasnettet.
Der er intet forbrug af biogas på selve anlægget.
Biogas er en CO2-neutral og fornybar energikilde, som bidrager positivt til at nå de nationale mål
om at omlægge til fornybare ressourcer. Herudover vil biogasanlægget, ved afgasning af
gødningen, desuden reducere metan-udledningen fra landbruget og lugt fra udspredning af
flydende husdyrgødning. Den samlede klimaeffekt af anlægget svarer til en CO2 reduktion på ca.
24.215 ton CO2, svarende til at ca. 6.700 husstande i Assens Kommune bliver ”CO2-neutrale”.
Biogasanlæggets udvidelse vil blive opført efter ”Bedste tilgængelig teknologi” (BAT), som bliver
de vilkår miljøgodkendelsen skal indeholde og anlægget skal opfylde. Disse er udtryk for den
bedst tilgængelige teknologi, og sikrer at driften af anlægget belaster miljøet mindst muligt.
Derudover fokuseres på energieffektivitet, som bl.a. opnås ved at biogasprocessen primært
opvarmes med overskudsvarme fra opgraderingsanlægget, og ved at de nødvendige biomasser
kan skaffes inden for anlæggets nærområde.
Biogasanlægget overvåges af driftspersonale indenfor normal arbejdstid, og er forsynet med
alarmanlæg som udenfor normal arbejdstid automatisk sørger for tilkald af personale ved
uregelmæssigheder i driften.
Gasledning
Bionaturgas (opgraderet biogas) leveres fra biogasanlægget til naturgasnettet gennem den
eksisterende gasledning. Ledningen er etableret og drives af NatureEnergy (NGF). I forbindelse
med tonnageforøgelsen og de tre nye procestanke etableres der en første del af en rågasledning
til en ekstern virksomhed, der kan anvende biogassen til deres energiproduktion. Første del går
fra biogasanlægget, følger traceét for naturgasledningen og standser ved Langgade. Denne
første del vil have en længde på ca. 650 m.
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Anvendelse af den afgassede biomasse
Den afgassede biomasse håndteres og udbringes efter samme regler som almindelig flydende
husdyrgødning. Der er i oplandet tilstrækkeligt areal til udbringning af den afgassede biomasse.
Afgasningen af husdyrgødning og anden biomasse betyder, at kvælstof i gødning og anden
biomasse omdannes til umiddelbart plantetilgængeligt kvælstof, hvorved udnyttelsen forøges
samt luftforurening fra landbruget til omgivelserne mindskes.
Alternativer
0-alternativet
Nul-alternativet er et alternativ, hvor udvidelsen af biogasanlægget ikke foretages.
Det betyder følgende:
• Ingen yderligere miljøpåvirkning fra et biogasanlæg (- særligt i forhold til trafik, lugt
mm.)
• Ingen yderligere landskabsmæssig påvirkning
• Det eksisterende miljøgodkendte biogasanlæg vil kunne fortsætte sin drift med den
mængde biomasse, der er tilladelse til at håndtere.
• En yderligere håndtering af biomasse i anlægget kan ikke praktiseres og derved vil en
yderligere lugtreduktion ved udspredning af afgasset biomasse ikke opleves.
• Der vil ikke blive produceret en større mængde fornybar ressource i form af biogas.
• Der opnås ikke en positiv effekt ved udbringning af afgasset biomasse (- bedre
næringsstofoptagelse og reduceret lugt)
Alternative placeringer
Der er ikke i denne Miljørapport undersøgt en alternativ placering af anlægget, idet der er tale
om en udvidelse af det oprindelige biogasanlæg på samme matrikel.
Alternativt anlæg til afgasning biomasser
Såfremt der ikke etableres en udvidelse i sammenhæng med det eksisterende, vil der på sigt
blive transport af brugbare biomasser til anden side, for eksempel til det nærmeste alternative
biogasanlæg.
Ifølge mål for Assens Kommune, jf. strategiplan 2019, er der ønske om at være medvirkende til
at opfylde Verdensmålene, særligt i forhold til grøn energiproduktion. Heri indgår også ønske
om at arbejde med cirkulær økonomi, hvor ressourcer genanvendes mest muligt. Dette er
tilfældet for husdyrbaseret biogasproduktion. Såfremt at de biomasser der ønskes udvidet med
i stedet skal transporteres til nærmeste biogasanlæg, vil det betyde en del transporter til og fra
Ringe.
Derimod vil der ikke være de yderligere gener, der måtte være ved at have et biogasanlæg i
nærområdet, såsom lugtpåvirkningen, transporter i relation til de øvrige biomasser, støj samt
den landskabelige påvirkning.
Landskabs- og miljøpåvirkninger
Hensynet til naboer
Biogasanlægget vil lugtmæssigt have en væsentligt mindre påvirkning af omgivelserne end
svinestalden. Støjmæssigt vil støjkilder hovedsageligt være afskærmet eller placeret indendørs.
Derfor vurderes anlægget at kunne overholde krav til både lugt og støj ved nærmeste nabo.
Der vil i anlæggets miljøgodkendelse være en række BAT vilkår [3], der sikrer, at anlæggets drift
ikke påfører naboer lugt- eller støjgener.
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Indpasning i landskabet
Flemløse Biogas ApS er placeret i et område, som er præget af store landbrugsarealer og mindre
byer. Anlægget er, i følge Assens Kommuneplan 2017-2029, placeret i et område, som er
udpeget som storbakket landbrugslandskab, hvor nybyggeri skal placeres lavt i terræn. Assens
Kommune har ikke udpeget særlige områder til etablering af biogasanlæg, men eksisterende
anlæg er etableret på en landzonetilladelse givet af Assens Kommune. Samtidig ligger der flere
større landbrugsrelaterede bygninger omkring anlægget. Anlægget er placeret mellem Flemløse
og Glamsbjerg med få hundrede meter til Flemløse by.
Arkitektonisk vil biogasanlægget fremstå som nutidigt landbrugsbyggeri og anlægget etableres i
forbindelse med eksisterende svinestald på naboadressen, samt eksisterende biogasanlæg,
således at der holdes fast i at biogasanlægget skal fremstå som en del af den samlede ejendom.
Højeste bygningsdele bliver toppen af tankene med en maksimal højde på 15 meter. Der
anvendes farver, der sikrer den bedst mulige indpasning i omgivelserne. Dette sker ved at
arbejde i grå nuancer på både bygninger, tanke og overdækninger.
Biogasanlæggets fremtoning ses på de udarbejdede visualiseringer. Herfra ses det at anlægget
med denne placering kommer til at ligge i sammenhæng med eksisterende svinestald og at
anlægget etableres i samme bygningstyper som det eksisterende husdyrbrug.
Områder med særlige krav til beskyttelse
Der findes i området en beskyttet mose ca. 320 meter sydøst for biogasanlægget, hvilket betyder
at etablering af biogasanlægget ikke påvirker dette. Derudover findes der en række beskyttede
naturområder rundt om planområdet.
Der er foretaget vurdering af anlæggets mer-påvirkning af naturområderne med ammoniak.
Kvælstofbelastningen fra anlægget er vurderet ikke at påvirke de undersøgte § 3 områder i
væsentlig grad og det samme gælder de to nærmeste Natura2000 områder. Der er for begge
naturtyper beregnet at der maksimalt deponeres langt under 0,1 kgN/ha/år. Det vurderes
således at naturområderne ikke påvirkes i væsentlig grad.
De beskyttede arter i/ved planområdet vurderes ikke påvirket som følge af biogasprojektet, da
fundene er i en afstand af minimum 1 km.
Overfladevand og spildevand
Der er to kategorier af overfladevand på anlægget:
1. Urent overfladevand belastet med organisk materiale
2. Rent overfladevand
Kategori 1 vand fra plansiloer og befæstede arealer med transport og omlastning af biomasser,
samt saft fra ensileringsprocessen og udvendigt skyl af køretøjer opsamles i en
opsamlingsbeholder på 600 m3 placeret i nærheden af plansiloen. Herfra føres vandet tilbage til
biogasanlægget, i det omfang at processen med fordel kan håndtere vandet. I tilfælde af store
regnmængder, bliver dette alternativt tilført lagertanken, således at vandet udspredes sammen
med afgasset biomasse.
Kategori 2 nedsives direkte. Vandet stammer fra de områder på biogasanlægget, hvor der ikke
er nogen risiko for forurening med urent vand, herunder ensilagesaft. Det vil i dette tilfælde
være vand fra tankdugene.
Kulturhistoriske interesser
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Der er ikke registreret fortidsminder i området eller i dets umiddelbare nærhed. Nærmeste
registrerede områder er Kragehul ca. 500 meter nordvest for planområdet og området omkring
Flemløse Kirkegård i en afstand af ca. 550 mod sydvest.
Såfremt der under etableringsarbejdet skulle vise sig arkæologiske fund følges museets
procedure herfor.
International og national beskyttet natur og arter med særlige krav til beskyttelse
Biogasanlægget alene tilfører størstedelen af de omkringliggende naturområder en ammoniakdeposition på langt under 0,1 kg N/ha/år. Beregninger viser at bidraget fra biogasanlægget er i
størrelsesordenen 0,003 – 0,011 kg N/ha/år.
Landbruget på Karlemosevej 3 har haft denne beliggenhed og produktion i flere år, hvilket
betyder at kvælstofbidraget herfra indgår i den baggrundsbelastning, der er beregnet for de
individuelle kommuner i Danmark. For Assens kommune er denne baggrundsbelastning i 2018
beregnet til at være 13,6 kgN/ha/år. Mer-bidraget som følge af biogasanlægget på maksimalt
0,011 kg N/ha/år, vurderes i denne sammenhæng at være uvæsentligt.
Det vurderes, at planlægning for biogasanlægget, hverken i drifts- eller anlægsfasen, vil kunne
påvirke naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget for Natura2000 området. Det vurderes
derfor, at det ansøgte, ikke påvirker nærmeste Natura2000 område omkring Feddet, som ligger
ca. 7,3 km sydvest for biogasanlægget. Området er her Natura2000 habitatområde, nr. 108,
Maden på Helnæs og havet vest for. Planlægning for biogasanlægget på Karlemosevej 5 kan
derfor ske i overensstemmelse med bevaringsmålsætningerne for Natura2000 området Maden
på Helnæs og havet vest for. Planlægning for et biogasanlæg vil ikke påvirke de habitatmæssige
strukturer i området, der kan være levesteder for fredede og særligt beskyttede arter.
Trafik og transport
Det eksisterende biogasanlæg på Karlemosevej 5 medfører i dag ca. 877 kørsler pr. år til
biogasanlægget og samme 877 kørsler ud af anlægget. Dette antal er fremkommet ud fra en
beregning baseret på tonnagen og de dertilhørende kørsler af biomasser, og omfatter således
de primære kørsler (kørsel med biomasse). Ved en udvidelse af biogasanlægget vil antallet af
primære kørsler til anlægget stige til i alt 2.695 kørsler ind og 2.695 kørsler ud af anlægget pr år.
Udvidelsen af biogasanlægget vil betyde en øget trafikbelastning pga. til- og fraførelse af
biomasse fra de nævnte 877 kørsler pr år (en vej) til 2.695 kørsler pr år (en vej). Dette resulterer
i en trafikmæssig stigning der er større end den tonnagemæssige stigning, hvilket skyldes at der
for nuværende er en stor del af biomasserne som pumpes til anlægget.
Den producerede gas ledes til naturgasnettet i den eksisterende naturgasledning og påvirker
ikke trafikforholdene i driftsfasen. Det samme gør sig gældende for den rå biogas, som afsættes
til en ekstern virksomhed.
Trafikken til området omkring Karlemosevej 5 vil omfatte både traktor med vogn og lastvogne
med fast eller flydende biomasse.
Kørsler til/fra anlægget er beregnet i 2 typer situationer; den daglige drift og kampagneperioder,
som bygger på en intensiv ensileringsperiode i perioden fra maj til september, og dertil kommer
de sekundære kørsler som består af trafik relateret til personale og servicevogne.
Den daglige drift
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Den type kørsel forefindes til dagligt året rundt. Med udgangspunkt i det samlede antal primære
kørsler for det fremtidige anlæg, som kører jævnt fordelt året rundt, er der beregnet et
gennemsnit for antal kørsler pr. dag, som ligger på 12 kørsler til anlæg og 12 kørsler fra anlægget.
Kampagneperioder
Der kan forekomme nogle kampagneperioder i tidsrummet fra maj til september af maksimalt
5 sammenhængende dages varighed. I en kampagneperiode kan der forekomme op til ca. 50
kørsler ind på anlægget og 50 kørsler ud af anlægget pr. døgn. Dertil kommer de daglige kørsler
som kan andrage ca. 12 kørsler ind og 12 kørsler ud af anlægget. Den maksimale trafikale
påvirkning svarer således til ca. 62 kørsler ind og 62 kørsler ud pr. dag.
Støj
Der vil på anlægget være pumper, omrører, opgraderingsanlæg, indfødningsanlæg, iltgenerator,
gasblæser m.m. der udsender støj. Støjkilderne dæmpes ved at langt hovedparten er placeret
indendørs, er neddykkede i tanke eller bliver afskærmet således at støjgrænseværdier kan
opfyldes og naboerne ikke generes. Der er foretaget en støjberegning for det udvidede anlæg.
Støj fra trafik til/fra og på anlægget indgår også i vurderingen af støjbelastningen fra anlægget.
Der er beregnet støj fra trafikken internt på anlægget. Trafik som flere gange dagligt kører
mellem plansilo og indfødningsenheder. For så vidt gælder støjbidrag fra den trafik, der kører til
/ fra biogasanlægget er der beregningsmæssigt taget udgangspunkt i den maksimale situation,
der finder sted i forbindelse med indkøring af kampagneperioderne (indkøring af græs og majs).
Der er udarbejdet en akkrediteret støjberegning af den forventede støj fra såvel stationære som
mobile støjkilder. Resultatet af beregningerne viser, at støjgrænserne for de nærliggende boliger
i det åbne land (55/45/40) kan overholdes med stor margin, både dag, aften og nat.
Lugt
Biogasanlægget vil overholde de lugtkrav der stilles af myndighederne.
På biogasanlægget findes forskellige type kilder, der kan bidrage med lugt. Der er punktkilder,
arealkilder og diffuse kilder. Der kan regnes på punkt- og arealkilder. De diffuse kilder, som fx
spild og urenheder, aflæsning af faste biomasser på plansiloen, opfyldning af biomasser i
indfødningssystemet, samt diverse omstændigheder i forbindelse med brug af nødanlæg
(fakkel, sikkerhedsventiler) er begrænset mest muligt.
Flydende biomasse pumpes direkte til anlæggets modtagetank fra svinestald samt nærliggende
ejendom. Fra modtagetanken er der ligeledes et afkast, som behandles ved afsug gennem et
filter. Afgasset biomasse pumpes direkte til anlæggets udpumpnings- / udkørselstank, og derfra
videre til nærliggende landbrugsejendomme.
Alle anlæggets procestanke er tilsluttet gassystemet og lugt vil således blive i gassen indtil denne
opgraderes. Inden gassen ledes ind i selve membranopgraderingsanlægget renses den for svovl
dels ved tilsætning af ilt i gaslagret, dels ved fjernelse i et kulfilter, der er en del af
opgraderingsanlægget. Der er intet afkast fra dette kulfilter. Selve off-gassen renses ikke, idet
der er foretaget rensning på tilgangssiden af opgraderingsanlægget, og svovl er den alt
overskyggende årsag til lugt. Lugtmålinger på tilsvarende danske anlæg har vist 0 LE/m3 i off-gas
fra membranopgraderingsanlæg, ligesom der er målt 0 ppm svovlbrinte i off-gassen.
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Den beregnede lugtpåvirkning fra selve biogasanlægget er fundet at overholde lugtkravene ved
samtlige naboer. En lugtbelastning på maksimalt 10 LE/m3 ved naboer i det åbne land,
overholder lugtvejledningen [4]. Lugtvejledningen anbefaler ligeledes et lugtkrav på 5 LE/m3 ved
nærmeste samlede bebyggelse. Begge disse lugtkrav overholdes ved en kumuleret
lugtberegning mellem biogasanlæg, Karlemosevej 5 og svinebruget, Karlemosevej 3.
På dette anlæg er bidraget fra disse kilder reduceret ved at overdække biomasserne på
plansiloen med plast indtil ibrugtagning. Derudover etableres indfødningsenhederne med låg,
igen for at reducere eventuel diffus lugt fra biomasserne.
Håndteringen af dybstrøelse vil foregå således at anlægget ved modtagelse af dybstrøelse vil
anvise aflæsning heraf i en egen sektion i plansiloen, hvor der etableres automatisk
overdækning. Ved brug i anlægget åbnes / rulles overdækningen tilbage, biomasse læsses på
biolæsser og fødes ind i anlægget, hvorefter stakken lukkes af igen.
Støv og lys
Der forventes ikke væsentlige støvpåvirkning af omgivelserne ved driften af anlægget. Transport
til og fra biogasanlægget vil foregå via den vej, der allerede er etableret i forbindelse med
eksisterende biogasanlæg, hvilket gør det forholdsvist nemt at holde vejen i god kvalitet, idet
denne er asfalteret.
Mht. lys etableres anlægget i ikke-reflekterende materialer og farver. Derudover er der etableret
belysning på anlægget, for at sikre sig at tilkaldealarmer i aften- og nattetimer kan håndteres på
forsvarlig vis. Den belysning, der er monteret på teknikbygningens vestlige og sydlige sider er
nedadrettet, og vil ikke være tændte hele døgnet.
Overfladevand og spildevand
Der er to kategorier af overfladevand på anlægget:
1. Urent overfladevand belastet med organisk materiale og rent overfladevand fra
tagflader.
2. Rent overfladevand fra overdækninger på tanke.
Kategori 1 overfladevand indgår først og fremmest i biogasprocessen alternativt udvandes det
på de omkringliggende marker eller opbevares i lagertankene ved biogasanlægget eller
svinestalden.
Kategori 2 nedsives direkte.
Befolkning, sundhed, materielle goder og rekreative forhold
Anlæggets etablering og drift vurderes ikke at påvirke menneskers sundhed negativt. Der kan
derimod være sundhedsmæssige fordele ved at afgasse husdyrgødning, fordi det kan bidrage til
en bedre sundhedstilstand i omgivelserne, da bakterier i rågyllen ødelægges i biogasprocessen.
Dette forårsager reduceret smitterisiko fra landbruget.
Der er i dag ikke rekreative interesser inden for det planlagte lokalplanplanområde, men ca. 170
meter vest for findes banelegemet mellem Assens og Tommerup, som i dag er en rekreativ
strækning, hvor der kan køres med skinnecykler.
Samfundet og mennesker påvirkes af trafikbelastningen og støjen derfra. Dog bemærkes det, at
en stor del af gødningen allerede transporteres ad vejnettet fra stald til anvendelsessted på
nærliggende marker. Derudover transporteres der også allerede i dag biomasser ind fra
markerne. Dvs. at en del af de medregnede transporter allerede eksisterer i lokalområdet.
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Klima
Biogas er en CO2-neutral energikilde som bidrager positivt til at nå de nationale mål om at
reducerer CO2-udledningen. Afgasning af husdyrgødningen vil desuden reducere lugten ved
udspredning af flydende husdyrgødning. Ved udvidelsen af et internt biogasanlæg opnås der en
CO2-reduktion på ca. 24.215 ton CO2 svarende til, at ca. 6.700 husstande i Assens Kommune
bliver ”CO2-neutrale”.
Derudover fokuseres der på energieffektivitet, som bl.a. opnås ved at biogasprocessen primært
opvarmes med overskudsvarme fra opgraderingsanlægget og ved, at de nødvendige biomasser
kan skaffes inden for anlæggets nærområde.
Samfundsøkonomi
Udvidelsen af Flemløse Biogas vil medføre en øget aktivitet og beskæftigelse i både udvidelsesog driftsfasen. Den samlede beskæftigelse vurderes til ca. 3-4 helårsbeskæftigelser, fordelt på
forskellige beskæftigelsesområder.
Produktionen af bionaturgas er til stor fordel for befolkning og klimaet i Assens Kommune.
Biogas kan på sigt komme til at udgøre en stor del af den danske energiforsyning, og bidrage til
at Danmark kan nå den nationale målsætning om en mere bæredygtig energiproduktion. Ved
udvidelsen af Flemløse Biogas vil 6.700 husstande kunne opvarmes årligt ved den bionaturgas,
der produceres på anlægget.
I et samfundsøkonomisk perspektiv er det ydermere fordelagtigt at købe energien af
indenlandske leverandører i stedet for at importere fossile brændsler. Desuden viser flere
analyser, at biogasproduktion baseret på husdyrgødning er den samfundsmæssigt billigste
metode til reduktion af emission af drivhusgasser.
Flemløse Biogas udvides i stil med det eksisterende biogasanlæg, og bliver velintegreret i
omgivelserne med mindst mulig påvirkning af landskabet. Støj, støv og lugt er beregnet til ikke
at påvirke naboerne.
En stor fordel ved afgasning af biomasser, herunder husdyrgødning, er at den lugtpåvirkning
udspredning på markerne medfører er betydelig minimeret i forhold til almindelig ikkeprocesseret husdyrgødning. Herudover bevirker en behandling i procestankene også, at de
næringsstoffer, der er bundet i svært tilgængeligt naturligt materiale, såsom strå og majs, bliver
mere tilgængelige for planterne på landbrugsjorden efterfølgende, og næringsstofferne bringes
tilbage til jorden, hvor den er med til at skabe bedre vækstvilkår.
Afgasset biomasse indeholder en større mængde letoptagelige næringsstoffer, og bevirker
dermed en mindre risiko for nedsivning af disse til grundvandet.
Reduktion af miljøpåvirkninger og afværgeforanstaltninger
Ansøger vil foreslå, at der i miljøgodkendelsen og sikkerhedsdokumentationen bliver fastsat
afværgeforanstaltninger således, at anlæggets drift ikke påfører omgivelserne gener eller
miljøfarer. Disse kan opsummeres:
Lugt:

Flydende husdyrgødning tilføres lukkede tanke, fast biomasse opbevares
overdækket ved lagring i plansilo og tilføres processen via indfødningsenhed med
hydraulisk låg.
Generel renholdelse af området.
Afsug fra tankventilation behandles i filter.

Støj:

Støjgrænser fastsættes i henhold til områdetyper.
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Anlægget foretager støjafskærmning i det omfang at generende lyde observeres.
Visuelt:

Afskærmende beplantning suppleret med vold på minimum 1,5 meters højde.
Bygninger/tanke mm. holdes i grå nuancer.

Trafik:

Tidspunkt for transporter fastsættes i miljøgodkendelse: almindelig arbejdstid 06.00
– 18.00 på hverdage og 07.00 – 14.00 på lørdage.

Emission: Der anvendes overskudsvarme fra opgraderingsanlæg for at reducere brugen af
kedelanlægget.
Regelmæssigt vedligehold af kedel og biogasanlæg.
Der etableres fakkel til afbrænding af gas, der ikke kan tilføres
opgraderingsanlægget, rågasledningen eller naturgasnettet.
Jord og grundvand:
For at reducere mængden af beskidt overfladevand, der skal udvandes, opsamles
dette fra hele plansilo området og befæstede arealer og håndteres i anlægget i videst
muligt omfang. Alternativt udvandes det. Der vil under udvidelsen ikke anvendes
yderligere slagge som bundsikring.

Uheld og risici
Mængden af oplagret gas vil med udvidelsen kunne overstige tærskelmængden på 10 ton
angivet i Risikobekendtgørelsens bilag 1 [1], hvilket betyder at anlægget vil være omfattet af
kolonne 2. Der skal derfor udarbejdes et sikkerhedsdokument når de tre nye procestanke ønskes
etableret.
Der er sket ganske få uheld i forbindelse med biogasanlæg i Danmark, og disse relaterer sig
primært til hul på tanke, med udslip flydende husdyrgødning til følge, eller hul på gasduge, med
udslip af metan og kuldioxid til følge. Konsekvenserne af uheldene begrænser sig oftest til lokal
forurening med flydende husdyrgødning eller emission af drivhusgasser.
Gassen på anlægget oplagres under overdækningerne på procestankene, og opbevares mere
eller mindre trykløst (0,08 bars overtryk). Biogasprocessen foregår anaerobt, dvs. under iltfrie
forhold. Der tilsættes dog meget små mængder ilt til tankenes gaslagre som led i fjernelse af H2S
fra biogassen. Det er så små mængder (3%) at det ikke vil påvirke de anaerobe processer i
biogasproduktionen eller give anledning til eksplosioner og ilttilsætningen overvåges nøje.
Gasoplaget på anlægget anses derfor for ikke at påføre ansatte på anlægget eller omgivelserne
betydende risiko.
I forbindelse med planarbejdet er der udarbejdet en risikovurdering af Flemløse Biogas. Denne
risikovurdering er vurderet af Assens Kommune til at være retvisende. I denne risikovurdering
er der blevet beregnet sandsynligheder, hyppigheder og konsekvenser af større uheld såsom
brand og eksplosion. Det vurderes ud fra disse beregninger at Flemløse Biogas ikke vil give
anledning til store uheld, som vil have fatale konsekvenser for nærmeste naboer.
Tankene på anlægget bygges som traditionelle gylletanke i beton med gastæt overdækning. På
grundlag af erfaringerne fra sådanne tanke vurderes det, at der er meget lille risiko for lækage.
Tankene sikres mod overløb ved niveaumåling og alarmer. Tankene omfattes af krav om
regelmæssigt eftersyn.
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Der etableres en vold på minimum 1,5 meter, for at imødegå evt. løbsk biomasse fra en kollapset
tank eller for at afbøde tryk fra en eksplosion. Tankene nedgraves i den udstrækning det er
muligt. Iht. de geotekniske undersøgelser vurderes tankene at kunne nedgraves ca. 2 meter. Det
vurderes derfor, at risikoen for udslip af flydende husdyrgødning fra anlægget er minimal. Ved
nedgravning af tanke er det normal standard at etablere omfangsdræn med målebrønd, hvori
det er muligt med jævne intervaller at måle ledningsevne i vandet i brønden. Dette indikerer om
der kan være udsivende biomasse/gylle fra en tank. Beskrivelse heraf findes i vilkårene for
anlægget. Omfangsdræn er ikke i forbindelse med almindelige markdræn.
Kontrol og overvågning
Der er etableret overvågningssystemer på anlægget til detektion af uregelmæssigheder på
anlægget. Herunder kontinuert niveaukontrol og overfyldningssensor i alle tanke. I tilfælde af
lækage vil der blive afgivet automatisk alarm via SRO-systemet til driftspersonalet.
For at sikre, at vilkårene i biogasanlæggets miljøgodkendelse overholdes, fører Assens
Kommune tilsyn med anlægget og dets drift. Desuden gennemføres der på anlægget en
egenkontrol, hvori anlæggets drift dokumenteres over for tilsynsmyndighederne (kommunen og
de veterinære myndigheder).
Konklusion
Anlæggets udvidelse og drift vil som udgangspunkt have en positiv påvirkning. Samfundet og
mennesker i lokalområdet kan i uvæsentligt omfang påvirkes af den øgede trafik. Trafikken
belaster hovedsageligt Karlemosevej. Dog kan der opstå trafikale situationer omkring
venstresving fra Langgade ind på Karlemosevej. Dette afhjælpes ved at øge fleksibiliteten i
svinget.
Økonomisk vil anlægget være positivt for både samfundet på nationalt plan og for
lokalsamfundet i Assens Kommune.
I forhold til lugt viser beregninger at nærmeste nabo, Karlemosevej 7 i en afstand af 200 meter
fra lugtcentrum holdes på 7 LE/m3 og dermed belastes uvæsentligt i forhold til
lugtgrænseværdien på 10 LE/m3. Lugtpåvirkningen ved nærmeste samlede bebyggelse, Flemløse
overholder ligeledes lugtgrænseværdien på 5 LE/m3, da den beregnede værdi er på 2 LE/m3.
Mht. støj overholdes støjkravene ligeledes for Karlemosevej 7, som nærmeste nabo og for alle
andre referencepunkter. Der er for alle referencepunkter en stor margin til de givne
støjgrænseværdier, for såvel dagtimer, aften og nat.
Der er i området omkring Karlemosevej mange levende hegn og et bakket terræn, der mindsker
indkigget til biogasanlægget. Derudover har valget af de grålige nuancer til både bygning, tanke
og overdækninger også betydning for det visuelle indtryk af anlægget i omgivelserne. De grålige
farver gør at anlægget falder godt ind i landskabet.
Naturen i nærhed af anlægget er undersøgt for kvælstofdeposition og der er ikke beregnet
overskridelser af kravene hertil.
Der vurderes ikke at være behov for svovldeposition, som følge af det bidrag der registreres fra
biogasanlægget.
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Introduktion til Miljøvurdering

2

Planlægningen for et biogasanlæg skal miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (miljøvurderingsloven) [2]. Miljøvurderingen
skal beskrive, fastlægge og evaluere den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af
planens eller programmets gennemførelse. I rapporten skal beskrives rimelige alternativer
under hensyn til planens mål og geografiske anvendelsesområde.
I henhold til reglerne for miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter [2]
samt den praksisændring, der er gennemført på grundlag af afgørelse i Natur- og
Miljøankenævnet [5]–[7], skal der, for etablering af biogasanlæg med en kapacitet på mere en
100 ton biomasse pr. dag, udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet med tilhørende
gasledning.
Derudover skal kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til lokalplan 5-2.4 tilhørende ovennævnte
projekt miljøvurderes i en særskilt miljøvurderingsrapport.
2.1

Læsevejledning

2.1.1

Indledning
Miljøvurderingsrapporten er opbygget således, at der efter indledningen i afsnit 3, hvor
projektet og planerne beskrives overordnet, er en gennemgang i afsnit 4 af den lovgivning, der
skal tages hensyn til ved planlægning og etablering af et biogasanlæg.

2.1.2

Projektgrundlag
I afsnit 5 vurderes og kommenteres diverse alternativer mht. anlæggets opbygning og placering.
Selve projektet – etablering af et biogasanlæg – er beskrevet i afsnit 6. Her redegøres for planens
baggrund, den valgte lokalisering og størrelsen af anlægget, samt den konkrete opbygning m.m.
Miljøvurderingen foretages i forhold til de interesser, der er i det konkrete område, såsom
hensyn til naboer og til miljø- og naturinteresser. Hvilke interesser det drejer sig om behandles
i afsnit 7.

2.1.3

Vurdering af miljøpåvirkninger
Herefter foretages en vurdering af de konkrete virkninger, som planerne vil have på miljøet
(afsnit 8 til 15). Dette omfatter bl.a. trafikbelastning, påvirkning af landskabet, støj,
luftforurening og lugt, klima, vandmiljøet, menneskers sundhed og samfundspåvirkning
generelt. I disse afsnit beskrives betydningen af etablering og drift af anlægget samt de
afværgeforanstaltninger, der skal gennemføres, for at modvirke eventuelle negative
miljøpåvirkninger.

2.1.4

Sammenfatning
I afsnit 16 sammenfattes de afværgeforanstaltninger der gennemføres for at undgå eventuelle
negative miljøpåvirkninger. Derudover foretages en overordnet gennemgang af, hvordan
anlæggets drift overvåges.
I afsnit 17 vurderes kort eventuel manglende viden og dennes betydningen for konklusionerne.
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2.2

Planafgrænsning
Planerne omfatter udvidelse af et biogasanlæg med et tilhørende anlæg til rensning af gassen
for CO2 (opgraderingsanlæg), separator, neddeling af biomasse, og et energianlæg til
procesopvarmning, beliggende i forbindelse med en eksisterende svinestald på Karlemosevej 3,
samt gasledning fra biogasanlægget til modtage-/opkoblingsfacilitet i krydset
Karlemosevej/Langegade, 5620 Glamsbjerg og til eksterne aftagere. Biogasanlægget har fået
adressen Karlemosevej 5, 5620 Glamsbjerg.

2.3

Miljøvurdering
Formålet med en miljøvurderingsrapport er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau, og at
væsentlige miljøhensyn indarbejdes i planer og tilladelser for projektet. Dette gøres ved bl.a. at
vurdere den sandsynlige og væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske
mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft,
klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser
samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer.
Miljøkonsekvensrapporten danner grundlag for kommunens beslutning, om at godkende
anlægget med tilknyttede biaktiviteter, som separering af afgasset biomasse og opgradering af
den rå biogas til bionaturgas. Miljøvurderingsrapporten skal danne grundlag for at vedtage det
nævnte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for biogasanlægget.
Miljøvurderingsrapporten vil i hovedtræk omfatte:
• En beskrivelse af anlægget, dets placering og omfang samt arealbehov
• En beskrivelse af nuværende miljøforhold og en vurdering af udviklingen, hvis ikke planen
vedtages
• En vurdering af alternativer
• En vurdering af anlæggets miljøpåvirkninger
• Beskrivelse af den miljømæssige konsekvens herunder planens sårbarhed overfor mulige
uheld og de afværge- og overvågningsforanstaltninger der etableres for at imødegå
konsekvenserne
• Beskrivelse af manglende viden/usikkerheder
• Et ”ikke-teknisk” resumé og referenceliste
Der findes en række specifikke krav til indholdet i en Miljøvurderingsrapport, som kan
opsummeres til, at der skal redegøres for ”planernes forventede påvirkning af mennesker og
miljø”. Det fremgår heraf, at der i miljøvurderingssammenhæng anvendes en ret bred definition
af begrebet ”miljø” – Der ses således ikke alene på ”røg, støj og møg”. Følgende faktorer skal
behandles:
• Biologisk mangfoldighed samt fauna og flora
• Befolkning og menneskers sundhed
• Jordarealer og jordbund
• Vand
• Luft, lugt og klimatiske faktorer
• Materielle goder
• Landskab og visuelle forhold
• Kulturarv
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3

Indledning – planlægningsmæssig baggrund for anlægget
Flemløse Biogas ApS søger om Assens Kommunes tilladelse til udvidelse af et biogasanlæg.
Udvidelsen af biogasanlægget vil medvirke positivt ift. at opnå den nationale målsætning om, at
50% af den producerede gylle skal håndteres i biogasanlæg.
Assens Kommune er klimakommune, hvilket indebærer at der hver dag arbejdes på at minimere
energiforbruget. En central del af Assens Kommunes energistrategi er at reducere Kommunens
CO2-udledning med 2% hvert år frem mod 2025. Kommunen har som målsætning i
Handlingsplanen fra 2013, at være en helt CO2-neutral geografisk enhed i 2042. Derfor tilstræbes
det så vidt muligt at omlægge energiforsyningen til vedvarende energi i form af biomassebaseret
fjernvarme, biogas, varmepumper, solvarme, samt strøm fra vindmøller og solceller. Produktion
af biogas, baseret på lokale ressourcer med afsætning af biogassen som CO2-neutral bionaturgas
til naturgasnettet, vil derfor spille en væsentlig rolle i Kommunens ønske om at reducere deres
CO2-udledning. Derudover vil kommunen understøtte private initiativer der kan bidrage til
denne omstilling.
Udvidelsen af biogasanlægget og anvendelsen af husdyrgødning er desuden en del af den
nationale energistrategi, som er udmøntet i et energiforlig indgået af Folketingets partier, med
undtagelse af Liberal Alliance, i marts 2012 [8]. Heri er bl.a. fastsat de økonomiske
rammebetingelser for anvendelsen af biogassen.
Den danske klimapolitik er i høj grad drevet af opfyldelsen af Danmarks internationale
klimaforpligtelser og opfyldelsen af nationale målsætninger på energiområdet, der har en stor
effekt på udledningen af drivhusgasser fra Danmark. De relevante mål for den danske
klimapolitik følger af, at Danmark har forpligtet sig til at bidrage til at opfylde en række
internationale aftaler på klimaområdet i EU og FN. (bl.a. EU’s- klimamål for 2020 og 2030 og FN’s
Kyotoprotokol).
Ud over biogassens betydning for omlægningen fra fossil energi til CO2-neutral energi skal
biogasanlæg medvirke til at øge nyttevirkningen af husdyrgødningen på markerne og dermed
mindske udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet.
Biogasanlægget skal omsætte husdyrgødning og restprodukter fra planteproduktion samt
energiafgrøder. Desuden er der ønske om at anvende mindre mængder rene restprodukter fra
industrien som f.eks. glycerin, melasse og kartoffelpulp.
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Lovgrundlag, proces for miljøvurdering

4

4.1

Lovgrundlaget for biogasanlæg
Miljøvurdering
Biogasanlæg med en daglig omsætning på mere end 100 ton biomasse har i henhold til
Miljøvurderingsloven, pligt til at udarbejde en miljøvurdering [2]. Da det planlagte anlæg, med
en daglig omsætning på ca. 246 ton biomasse pr. dag, overskrider denne tærskel, udarbejdes
denne Miljøvurderingsrapport. Der skal samtidig udarbejdes et kommuneplantillæg og en
lokalplan for projektområdet.
Anlægget er anmeldt iht. Miljøvurderingsloven og der foretages to offentlige høringer med
henblik på at indkalde ideer og forslag fra offentligheden og berørte myndigheder til brug for
bl.a. afgrænsning af Miljøvurderingsrapportens indhold og en høring af denne
miljøvurderingsrapport.
Miljøgodkendelse
Biogasanlæg med en kapacitet på over 100 ton pr. døgn skal i henhold til bilag 1 i
godkendelsesbekendtgørelsen miljøgodkendes jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 [9]. I
miljøgodkendelsen stilles en række krav til bl.a. anlæggets indretning og egenkontrolprogram.
Det forventes, at miljøgodkendelsen gives med krav svarende til den, på
godkendelsestidspunktet, bedste praksis, der omtales som BAT-konklusioner og BREFdokumenter for affaldsbehandlingsanlæg samt eventuelt supplerende vilkår for biaktiviteter.
VVM-tilladelse
Som en del af det samlede projekt skal der skabes plads til etablering af første sektion af en
gasledning fra biogasanlægget til en ekstern virksomhed.
Den første strækning, ca. 650 m, fra biogasanlæg til Langgade, se figur 6.2 miljøvurderes
sammen med biogasanlægget, idet der ønskes en samlet miljøvurdering af hele projektet.
Miljøvurderingen af gasledningen danner grundlag for udarbejdelse af en tilladelse efter
miljøvurderingsloven.
Risikogodkendelse
Da anlægget som følge af ansøgte fysiske udvidelse kan opbevare mellem 10 og 50 ton brændbar
gas (biogas), bliver anlægget en kolonne 2-virksomhed, jf. Risikobekendtgørelsen [10]. Der er på
nuværende tidspunkt foretaget en risikovurdering ifm. Planarbejdet for at sikre at planområdet
på sigt kan rumme en risikovirksomhed. Selve sikkerhedsdokumentationen udarbejdes såfremt
Flemløse Biogas ønsker at udnytte sin fulde tilladelse og udvider anlægget fysisk. Inden dette
sker, er virksomheden ikke en risikovirksomhed.
Anden lovgivning
Biogasanlæg skal drives i henhold til EU’s biproduktforordning, der med tillæg af national
veterinær praksis angiver de veterinære retningslinjer for anlæggets drift [11].
PRTR-bekendtgørelsen
Biogasanlæg kategoriseres som anlæg, der behandler ikke-farligt affald (jf. PRTR-forordningen,
bilag 1 [12] /PRTR-bekendtgørelsen [13]). Disse anlæg er forpligtede til at afgive miljøoplysninger
i henhold til denne forordning. Såfremt disse anlæg afgiver forurenende stoffer i en mængde,
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der overskrider de, af bilag 2, fremlagte tærskelværdier, er anlægget forpligtet til at angive
omfanget af udledningen af disse stoffer til tilsynsførende myndigheder.
I forbindelse med produktion af biogas undslipper små mængder af metan til omgivelserne,
såkaldte lækager. Dette skyldes primært utætheder i anlægget, lokaliseret primært omkring
steder, hvor der er ikke svejste sammenføringer såsom boltede ventiler og gennemføringer for
sensorer m.m.
Flemløse Biogas kan efter den planlagte udvidelse have en maksimal bionaturgasproduktion på
13,4 mio. m3 CH4 pr. år. Med en nuværende målt metanlækageprocent på 0,99 % fra
opgraderingsanlægget vil anlægget udlede 132.660 m3 CH4 pr. år, svarende til 83.575,8 kg CH4
pr. år (bilag 16), hvilket er under den fastsatte tærskelværdi i PRTR-forordningen på 100.000 kg
CH4 pr. år. Metanlækageprocenten er en metanlækageprocent angivet af leverandøren.
Grundet den fremtidige afsætning af gas til en ekstern virksomhed, er det reelt kun 7,4 mio. m3
CH4, der skal behandles i opgraderingsanlægget, hvilket resultere i en metanlækage på kun
46.153,8 kg CH4 pr. år.
Dette medfører derfor at Flemløse Biogas ikke er omfattet af PRTR-forordningen, og skal derved
ikke redegøre for metanudslippet ved årlig indberetning til tilsynsmyndigheden.
VOC-bekendtgørelsen
Da ingen af de aktiviteter eller processer, der fremgår på bilag 1 af VOC-bekendtgørelsen, om
brugen af organiske opløsningsmidler til behandling af overflader og rengøring af disse [14],
forekommer på Flemløse Biogas, er dette ikke videre behandlet i denne rapport.
På Flemløse Biogas renses biogassen i et kulfilter inden opgraderingsanlægget. Kulfilteret fjerner
H2S, samt uønskede lugt forbindelser (VOC), der kan forekomme i biogassen. Derudover
etableres der filter på modtage- og substrattankene.

4.2

Proces for Miljøvurdering

4.2.1

Resultat fra den foroffentlige høring
Der er gennemført en offentlige høring, den forudgående høring fra den 10. januar 2020 til den
26. januar 2020.
Der var ved fristens udløb ikke indkommet nogen ideer og forslag til planerne eller projektet,
udover én positiv kommentar fra offentligheden. Assens Kommune har i det udarbejdede
afgrænsningsnotatet samlet de elementer, som ønskes belyst i denne Miljøvurderingsrapport.
Beredskabsstyrelsen konstaterer at anlægget efter en komplet udvidelse vil blive omfattet af
risikobekendtgørelsen, da der vil være oplag af mere end 10 ton biogas. Der vil derfor være krav
om at der foretages en vurdering af omgivelser, konsekvenszoner og afværgeforanstaltninger
omkring anlægget inden der kan udarbejdes plangrundlag for anlægget.
Der er ikke indgivet høringssvar fra andre offentlige myndigheder.

4.3

Planforhold

4.3.1

Kommuneplan
Energistrategi
Assens Kommune har i kommuneplan 2017-2029 indarbejdet Kommunens klima- og
energistrategi.
Byrådets mål for energi:
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•
•

at arbejde for aktivt at begrænse klimaforandringerne,
at der på alle områder igangsættes det nødvendige arbejde for at sikre en opfyldelse af
målsætningerne for en bæredygtig og klimabeskyttende udvikling

Assens Kommune vil arbejde aktivt for at mindske påvirkningerne på klimaet.
Assens Kommune vil indenfor alle fagområder arbejde ud fra det brede bæredygtighedsbegreb
og vil i planlægningen af kommunens samlede udvikling sikre en sammenhæng mellem en
dynamisk udvikling og et bæredygtigt miljø.
Kommuneplantillæg 14
Anlægget på Karlemosevej 5 medtages i kommuneplanen med et forslag til
kommuneplantillæg, nr. 14 Biogasanlæg syd for Glamsbjerg, med kommuneplanramme
5.2.E.36.
Rammenummer
Kommuneplanramme
5.2.T.25.2.E.36

4.3.2

Anvendelse

Erhvervsområde 45

Bebyggelsesprocent

15 meter

Højde

Nuværende zonestatus: Landzone

Zonestatus

Fremtidig zonestatus: Landzonelokalplan

Lokalplaner
Lokalplan – 5.2-4 Flemløse Biogasanlæg
Område til erhvervsformål (biogasanlæg) - forslag
På grundlag af rammerne i kommuneplantillægget udarbejdes forslag til lokalplan 5.2-4 for
etablering af biogasanlægget.
I lokalplanen fastsættes retningslinjer for bebyggelsens anvendelse, udformning og placering
samt bebyggelsens omfang. I lokalplanen er der ligeledes fastlagt en planlægnings/konsekvenszone på 500 meter omkring anlægget. Denne zone skal dels sikre omboende og
omgivelserne og dels sikre virksomheden. Ved at udlægge denne zone kan der ikke planlægges
nye aktiviteter, der vil være i strid med biogasanlæggets aktiviteter i en radius af 500 meter.
Ligeledes fungerer konsekvenszonen som en sikkerhedsafstand til virksomheden i tilfælde af
større uheld.

4.3.3

Natura 2000-områder og bilag IV-arter - Habitatvurdering
Ifølge
bekendtgørelse
om
udpegning
og
administration
af
internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter [15] kan et planforslag ikke tillades,
hvis gennemførelse af tilhørende projekt kan betyde:
• At planerne skader Natura 2000-områder
• At yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter, der er
optaget i Habitatdirektivet om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter [16] optaget
på bilag IV, litra a, kan blive beskadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, som er optaget
i habitatdirektivets bilag IV, litra b i alle livsstadier, kan blive ødelagt.
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I december 2011 udsendte staten Natura 2000-planer for samtlige Natura 2000-områder i
Danmark. Disse statslige planer indeholder en række mål for naturtilstanden inden for Natura
2000-områderne.
De statslige Natura 2000-planer kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. [17]
Nærmeste Natura 2000-område er området omkring Feddet, som ligger ca. 7,3 km sydvest for
biogasanlægget. Området er her Natura 2000 habitatområde, nr. 108, Maden på Helnæs og
havet vest for.
I Habitatdirektivets bilag IV opremses en række dyre- og plantearter[16], der er af
fælleskabsbetydning og som derfor kræver streng beskyttelse. Direktivets artikler 12 og 13
fastsætter rammer og krav om beskyttelse af de nævnte arters naturlige udbredelsesområder.
4.3.4

Beskyttet natur og beskyttelseslinjer
Over hele landet er der udlagt områder til beskyttet natur som vandløb, søer og vandhuller,
overdrev, strandenge og strandsumpe, moser, enge og heder. Hvis biogasanlægget skal
etableres i et område, der er udlagt med beskyttet natur, kræver det en dispensation fra
Naturbeskyttelsesloven [18].
Der findes § 3-beskyttet natur omkring planområdet i form af et par beskyttede søer og moser,
samt et beskyttet vandløb nord og øst for planområdet.
Øvrig beskyttet natur er mere end 500 m fra anlægget. Der foretages særlige undersøgelser af
biogasanlæggets påvirkning af disse § 3-naturområder, Natura 2000-området mod sydvest ved
beregning af mer-depositionen af kvælstof. Denne undersøgelse fremgår af bilag 7.

4.3.5

Museumsloven
Museumsloven [19] skal sikre kultur- og naturarv i forbindelse med den fysiske planlægning og
i forbindelse med forberedelse af jordarbejder m.v.
I planlægningen af biogasanlægget skal det således sikres, at eventuelle væsentlige
bevaringsværdier, herunder også beskyttede sten- og jorddiger sikres for fremtiden. Bygherre
standser gravearbejdet og inddrager Odense Bys Museer, såfremt der under arbejdet
observeres bevaringsværdier.
Umiddelbart langs en del af biogasanlægget er placeret et beskyttet dige. Dette berøres ikke ved
udvidelsen af anlægget.
Inden for 100 m fra beskyttede fortidsminder må der ikke foretages ændring af tilstanden af
arealer. Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er, at sikre fortidsmindernes værdi som
landskabselementer. Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet,
indsyn til og udsyn fra fortidsminderne skal sikres. Samtidig skal bestemmelsen sikre de
arkæologiske lag i området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særlig mange
kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder.
Planerne fordrer ikke nedrivninger, hvorfor dette ikke behandles yderligere.

4.3.6

Vandplanen og indsatsplanen
Vandområdeplan 2015-2021 [20] er en statslig plan, der sammen med tilhørende
bekendtgørelser fastlægger målsætning og indsatprogram til forbedring af det danske
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vandmiljø. Målene for natur og overfladevand har betydning for miljøvurderingen af planerne,
idet der lægges vægt på at beskytte naturen.
4.3.7

Råstofplanen og den Regionale udviklingsplan
Der er ikke råstofinteresser inden for planområdet, hvorfor forholdet til Råstofplanen og den
Regionale udviklingsplan ikke er yderligere kommenteret.

4.3.8

Jordforureningsloven
Jordforureningsloven [21] skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse jordforurening
og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening af grundvand, menneskers
sundhed og miljøet i øvrigt.
Der er inden for planområdet ikke registreret forureninger på grunden.
Hvis bygherren i forbindelse med bygge- eller jordarbejdet støder på forurening, skal arbejdet
standses ifølge § 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Assens Kommune,
og arbejdet må først genoptages efter fire uger, eller når kommunen har taget stilling til, om der
skal fastsættes særlige vilkår for arbejdets fortsættelse.

4.3.9

4.3.10

Varmeforsyningsloven
Jævnfør Varmeforsyningslovens §2 [22] er et biogasanlæg med produktion af bionaturgas ikke
omfattet af varmeforsyningslovens regler, da bionaturgas kan sidestilles med naturgas. Naturgas
er ikke omfattet af varmeforsyningsloven.
Forsyningsforhold
Vandforsyning
Vandforsyningen i planområdet dækkes af et Flemløse-Voldtofte Vandværk, der er et alment
vandværk.
Der er 2 almene vandforsyningsanlæg i nærheden, Assens Vandforsyning vest for og Haarby
Vandværk øst for planområdet. Afstanden til Assens Vandforsyning indvindingsopland er ca. 4,5
km, mens afstanden til Haarby Vandværk indvindingsopland er ca. 4,4 km.
Store dele af området omkring planområdet er udlagt til ”Område med særlige
drikkevandsinteresser”.
Kloak- og Spildevandsforhold
Afledning af spildevand varetages af Assens Forsyning A/S, mens myndighedsopgaver
desangående varetages af Assens Kommune.
Svinestalden på Karlemosevej 3 afleder sanitært spildevand til offentlig kloak, som ledes videre
til renseanlægget. Dvs. at spildevand ledes væk fra ejendommen i én kloakledning. Dette
kommer også til at gælde for mandskabsrum og kontor mv. på biogasanlægget. Overfladevand
må ikke ledes til kloakken – det er bygherres ansvar at bortskaffe overfladevand.
Overfladevandet håndteres på anlægget ved opsamling, brug i anlægget og evt. udvanding.
Overfladevand
På biogasanlægget forventes der 2 typer overfladevand.
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1. Urent overfladevand genereret på beskidte overflader, såsom plansilo, befæstede
arealer hvor der foretages arbejde med biomasser og hvor der er risiko for spild af
biomasser. Dette opsamles anlæggets vandtank og ledes til biogasanlægget, hvor det
anvendes i processen. Alternativt udsprinkles det.
2. Rent overfladevand fra tankoverdækninger, der naturligt nedsives på grunden.
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Alternativer – beskrivelse og vurdering

5

5.1

Alternativ placering
Assens Kommune har vurderet, at alternative placeringer ikke skal undersøges, da planerne
omfatter udvidelse af et eksisterende anlæg, jf. afgrænsningsnotatet.

5.2

Nul-alternativet
Nul-alternativet er et alternativ, hvor biogasanlægget ikke udvides.
Konsekvenserne som følge heraf er:
• Der vil ikke være faciliteter til behandling af husdyrgødning i lokalområdet og det vil
derfor være nødvendigt at udsprede gyllen direkte på landbrugsjord i nærheden
• Der vil ikke være påvirkning af landskabet som følge af anlæggets udvidelse. Byggefeltet
eller dele af byggefeltet vil dog formodentlig blive anvendt til andre erhvervsformål på
husdyrbruget
• Der vil ikke blive tilført naturgasnettet CO2-neutral biogas, hvorfor klimafordelen
udebliver
• Den øgede nyttevirkning af den afgassede gylle udnyttes ikke
• Der sker ikke substitution af handelsgødning
• Lokalområdet vil ikke blive påført den ekstra trafik fra transport af biomasse til og fra
anlægget, og dermed heller ikke de negative miljøkonsekvenser af trafikken
• Lokalområdet vil gå glip af at der på markerne vil blive udspredt afgasset biomasse, som
har såvel mindre lugtafgivelse som en kortere lugtperiode
Nul-alternativet er den nuværende situation, hvor en del husdyrgødning håndteres i
biogasanlægget, mens en anden del håndteres i ved udspredning på marker. Nul-alternativet er
således det alternativ, hvor omgivelserne vil registrere gylle og dybstrøelse udspredt på samme
vis som hidtil, og dermed vil omgivelserne ikke registrere de positive gevinster for lugt reduktion,
som et biogasanlæg vil have for den udbragte gylle.
De positive konsekvenser ved dette alternativ vil være at der ikke vil være en udbygning af det
eksisterende biogasanlæg at se i landskabet. Derudover vil der ikke blive en forøgelse af antal
transporter til adressen Karlemosevej 5.
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Beskrivelse af biogasprojektet

6

Biogasprojektet er placeret på Karlemosevej 5 for at opnå en synergi med svinestalden på
naboadressen, samt nærliggende landbrug. Svinestalden på karlemosevej 3 og biogasanlægget
bliver således en integreret del af hinanden, idet biogasanlægget har behov for svinegylle.
Planerne omfatter udvidelse af biogasanlægget til produktion af biogas og et opgraderingsanlæg
til rensning af gassen til naturgaskvalitet. Efter opgradering på biogasanlægget tilføres
biogassen, der nu har naturgaskvalitet, naturgasnettet. Dette sker i en allerede etableret
gasledning. I forbindelse med udvidelsen af biogasanlægget ønskes det at etablere endnu en
gasledning, der skal levere rå biogas til en ekstern virksomhed. Gasledningen skal gå fra
Karlemosevej 5 og følger traceét for gasledningen på en kort strækning, herefter går
rågasledningen mod nord og ud til Langgade. Traceet ses med blåt på figur 6.2 nedenfor.

Figur 6.2 - Ledningstraceé for naturgasledning fra anlæg til sammenkobling på Langgade (gul og rød) og kommende
rågasledning til ekstern virksomhed (blå).

For at producere biogas har anlægget behov for tilførsel af husdyrgødning, dyrket biomasse fra
lokalområdet samt rene vegetabilske industrielle restprodukter, som glycerin, melasse,
kartoffelpulp og lignende. Biomasserne leveres hovedsageligt af bygherres egne
omkringliggende landbrug.
6.1

Baggrund
Baggrunden for ønsket om udvidelse af Flemløse Biogas ApS, er ejernes ønske om at kunne
producere gylle til udspredning med reduceret lugt samt øge gødningsværdien af kvælstof i
gyllen, bidrage til at producere fossiltfrit brændsel samt bidrage til at det nationale mål om at
50% af husdyrgødningen skal udnyttes i biogasanlæg i 2020.
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Biogasanlægget har en central rolle i denne vision.
6.1.1

Hvilke råvarer tilføres anlægget
Biogasanlægget anvender hovedsageligt flydende og fast husdyrgødning og dyrket biomasse
samt mindre mængder rene restprodukter fra industrien (som glycerin, melasse, kartoffelpulp
og lignende). Den største del af de tilførte råvarer er svinegylle og dybstrøelse. Herudover
tilføres anlægget dyrket biomasse (energiafgrøder, majs, græs halm, osv.) der ensileres og
herefter tilføres anlægget.
Tabel 6.1 - Forventede biomasser og mængder.

Type biomasse

Husdyrgødning (flydende og fast)
Dyrket biomasse (energiafgrøder, majs, græs, halm, osv.)
Godkendt affald uden jordbrugsmæssig værdi &
Godkendt affald med jordbrugsmæssig værdi
(IKKE omfattet af biproduktforordningen)
Det er fx vegetabilsk glycerin, fedt, kartoffelpulp, melasse
osv.)
Total
6.1.2

Forventet årlig
mængde
(ton)
50.000
20.000
20.000

90.000

Processer i biogasanlægget
Biogas dannes ved en iltfri (anaerob) biologisk omsætning af organisk materiale.
Biogasprocessen i anlægget er den samme, som kendes fra naturen. Processen foregår i serie i
anlæggets procestanke. For at sikre en stabil og hurtig gasproduktion opvarmes disse til ca. 40oC
i procestankene. Processen skal således have tilført varme til opvarmning af den tilførte
biomasse. Dette sker vha. anvendelse af overskudsvarme fra opgraderingsanlægget, alternativt
ved at benytte naturgaskedlen.
Den producerede biogas renses for svovlbrinte (H2S) og kuldioxid (CO2). Så vidt muligt
tilbageholdes svovl i den afgassede biomasse, således at dette kan komme retur til
landbrugsjorden. Dette gøres ved at lade H2S i biogassen reagerer med en doseret mængde ilt i
gasfasen, hvorved der dannes frit svovl. Frit svovl er et fast stof og som derfor udfældes og
opblandes med den afgassede biomasse. Det er ikke alt svovl, som kan fjernes på denne måde
og derfor er det nødvendigt at der umiddelbart inden biogassen går ind i
membranopgraderingsanlægget monteres et kulfilter til fjernelse af den sidste rest H2S. I selve
opgraderingsanlægget separeres CO2 og metan (CH4). CH4 ledes videre til gasselskabets
modtagestation og derfra ud i gasledningen/naturgasnettet. Den frasorterede/fraseparerede
CO2 ledes op gennem afkastet på opgraderingsanlægget, og betegnes som off-gassen. I
fremtiden vil en del af biogassen kunne afsættes direkte til en virksomhed.
Der etableres på biogasanlægget bufferlagre for biogas, således at svingninger i produktionen
af biogas kan udlignes.

6.2

Gasledning
Der ansøges om etablering af første del af en gasledning mellem biogasanlægget og en
virksomhed. Vurderingen af første del af ledningen udføres sammen med vurderingen for
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anlægget. Ledningen etableres som en naturgasledning. Længden af den første del af ledningen
bliver på ca. 650 m, se figur 6.2.
6.3

Udbringning af afgasset biomasse
Efter afgasning af biomasserne i biogasanlægget ender den afgassede biomasse i
udkørselstanken på naboadressen, i lagertanke på landbruget eller i eksterne lagertanke,
hvorfra det udspredes på landbrugets marker, i henhold til reglerne for lagring og udspredning
af husdyrgødning.
Afgasset biomasse udspredes som gødning på landbrugsjord, i henhold til reglerne for
udspredning af husdyrgødning, idet den afgassede biomasse stammer fra afgasning af
husdyrgødning og andre landbrugsbaserede produkter, samt mindre mængder vegetabilske
industrielle restprodukter (som glycerin, melasse, kartoffelpulp og lignende) og derfor i
lovgivningsmæssig forstand er er defineret som gylle. Arealerne til udbringning af afgasset
biomasse vurderes ikke i nærværende Miljøvurderingsrapport i henhold til vejledning omkring
Husdyrgødningsbekendtgørelsen, kapitel 2 omkring bekendtgørelsens anvendelsesområde. Her
redegøres i afsnit omkring ”Regulering af udbringningsarealerne” om hvorledes
udbringningsarealerne skal håndteres.
Afgasningen af husdyrgødningen betyder, at det lugter mindre og lugtgenerne ved udspredning
bliver derfor mindre end ved udspredning af ikke afgasset husdyrgødning. Den afgassede
biomasse vil desuden betyde en mindre udvaskning af kvælstof til vandmiljøet, idet andelen af
direkte plantetilgængeligt kvælstof øges ved afgasningen. Det betyder, at der optages mere
kvælstof i planterne og derfor tabes mindre.

6.4

Lokaliseringen af anlægget
I planområdet tilhørende udkast til lokalplan nr. 5.2-4. Denne afgrænsning ses på figur 1.1.
Lokaliseringen af biogasanlægget baserer sig på at tilgodese flere forhold, bl.a.:
• Indpasning i landskabet
• Sikring af en passende afstand til nærliggende beboelse
• Sikring af bedst mulige tilkørselsforhold ad eksisterende vej og overordnet vej
• Nærhed til gylle- og dybstrøelsesproduktion samt udspredningsarealer for anvendelse af
afgasset biomasse

6.5

Anlæggets størrelse
Anlæggets kapacitet fremgår af nedenstående oversigt.

6.5.1

Kapacitet og produktion
Anlæggets tonnage udvides til maks. 90.000 ton biomasse årligt. Der behandles husdyrgødning
(Kategori 2 uden krav om hygiejnisering iht. EF nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009) samt
frøgræshalm, efterafgrøder, energiafgrøder mm (dyrket biomasse) leveret af nærliggende
svinestald, samt husdyr- og landbrug i lokalområdet. Desuden er der i miljøgodkendelsen givet
tilladelse til, at anlægget kan behandle øvrige biomasser godkendt til anvendelse i biogasanlæg
og til gødningsformål (vegetabilske industrielle biomasser). Biomasseplanen ses i tabel 6.1.
Husdyrgødning og anden dyrket biomasse udgør minimum 75 % af den årligt tilførte biomasse
målt i ton tørstof, således at det afgassede produkt skal håndteres i henhold til
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gødningslovgivningen. Den resterende biomasse dækkes her på dette anlæg ligeledes af de
biomasser, som der ansøges om i denne ansøgning.
Efter afgasning bringes den afgassede biomasse, ca. 90.000 ton, retur til landbruget som
gødning. Den afgassede biomasse anvendes i henhold til den til enhver tid gældende
gødningslovgivning. Inden den afgassede biomasse køres retur til landbrugsjorden separeres
den i en væske- og en fiberfraktion.
Den producerede biogasmængde på ca. 24 mio. m3 pr. år ledes til opgradering (rensning for CO2)
og tilføres herefter naturgasnettet. Bionaturgasproduktionen på ca. 13,4 mio. m3 CH4 pr. år
svarer til den naturgasmængde, der skal til for at opvarme ca. 6.700 husstande.
Dvs. at ca. 10,6 mio. m3 CO2 pr. år udledes til atmosfæren. Den rå biogas sammensætning
afhænger af biomasserne og hvor veldrevet den biologiske proces er.
6.5.2

Bebyggelsen
Bebyggelsen består i hovedtræk af en række tankanlæg og bygninger nødvendige for driften af
virksomheden, herunder reaktortanke og efterafgasningstanke, alle udført som betontanke
med gastætte overdækninger (maksimalt 15 meter høje), teknikbygning, opgraderingsanlæg
(containere med membraner) samt plansilo. Bebyggelsesprocenten er maksimalt 45.
Bygninger og siloer vil fremstå i grå nuancer, og vil ses mod eksisterende staldbygninger og
eksisterende samt fremtidig bevoksning. Alle betontanke nedgraves i den udstrækning det er
muligt, forventeligt omkring 2 meter. Nedgravningen foretages for at reducere det visuelle
indtryk af anlægget.
Biogasanlægget:
Selve biogasanlægget etableres med en række tankanlæg og bygninger nødvendige for driften
af virksomheden.
Tabel 6.2 - Oversigt over det samlede biogasanlægget.

Biogasanlægget består af:
Modtagelse af biomasse
Modtagetank til flydende
husdyrgødning fra husdyrbruget
Plansilo til modtagelse af
ensilage/energiafgrøder
Substrattank til fx glycerin
Opsamlingstank til urent
overfladevand
Brovægt til indvejning af biomasser
Forbehandling af biomasse
Indfødningsenhed med låg til faste
biomasser
Bygning
Teknikbygning indeholdende diverse
teknikudstyr og mekanik samt
personalerum.
Separationsanlæg – inde i
teknikbygningen

1 stk. á ca. 600 m3
1 stk. á ca. 5.200 m2
2 stk. glasfibertank á ca. 100 m3
1 stk. betontank á ca. 600 m3
1 stk. á ca. 60 m2
2 stk. á ca. 120 m3

1 stk. bygning på ca. 400 m2

1 stk. enhed til separation af fibre og væske
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Tankanlæg
Reaktortanke – til den primære
afgasning af biomasserne

Efterafgasningstank – til
efterafgasning af biomasserne

Gashåndtering
Opgraderingsanlæg af membrantypen

Gasfakkel til afbrænding af gas af
dårlig kvalitet samt i nødsituationer
Naturgasfyret kedelanlæg til
procesopvarmning i nødsituationer
Modtagestation – tilhørende
gasselskabet

Diverse
Transformerstation

4 stk. betontanke á ca. 6.000 m3, delvist nedgravet
med gastæt overdækning. Maks højde på 15 meter
til top af dug.
Dvs. et gaslager på 4*2.932 m3.
2 stk. betontank á ca. 6.000 m3, delvist nedgravet
med gastæt overdækning. Maks højde på 15 meter
til top af dug.
Dvs. et gaslager på 2*2.224 m3.
1 stk. opgraderingsanlæg bestående af 1 stk. 40
fods containere (5*13*3 meter høje) hvorpå der er
et afkast til CO2 (off-gas).
1 stk. delvist lukket fakkel med en sikkerhedszone
på 15 m. dimensioneret til timeproduktionen
1 stk. naturgaskedel 620 kW placeret i varmerum i
teknikbygningen.
1 stk. modtagestation bestående af en 80 m2
container til modtagelse af renset bionaturgas.
Opsættes med trådhegn omkring i en afstand af 5
meter rundt om containeren.
Eksisterende transformerstation

Elementerne fra tabel 6.2 ses på nedenstående vejledende situationsplan.
Mængden af gasoplag på anlægget som følge af det beskrevne projekt (tabel 6.2) ses i
nedenstående tabel 6.3.
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Figur 6.3 - Vejledende situationsplan.

Samlet gaslager på anlægget ses i tabel 6.3.
Tabel 6.3 - Opgørelse over samlet gasvolumen på Flemløse Biogas. Gasvolumenet vil overstige 10 ton såfremt de tre
ansøgte tanke etableres.

Antal

Gaskapacitet pr anlæg (m3)

Gaskapacitet (m3)

Reaktortanke (R1 og R2)

2

2.932

5.864

Efterafgasningstank (ET1)

1

2.224

2.224

Gashåndteringsudstyr

1

100

100

Biogas komponent

8.188

Samlet gasvolumen
NUDRIFT
Reaktortanke (R3 og R4)

2

2.932

5.864

Efterafgasningstank (ET2)

1

2.224

2.224
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Samlet gasvolumen, hvis
der etableres yderligere
tre gastætte tanke

16.276

Tanke:
I tankene foregår de biologiske processer hvorved der dannes biogas og afgasset biomasse. Den
afgassede biomasse flyder gennem biogasanlæggets reaktortanke og efterafgasningstank og
ender i lagertankene. Der er gas opsamling fra to reaktortanke og én efterafgasningstank, mens
udkørselstanken ikke er gastæt. Gassen fra de tre gastætte tanke opsamles og føres via
anlæggets gassystem til en gaskøler som køler og tørrer gassen. Herfra pumpes gassen videre til
opgraderingsanlægget.
Såfremt de tre tanke R3, R4 og ET2 (se figur 6.3) etableres, etableres disse med gastæt
overdækning og så vil det samlede gasoplag øges.
Når/hvis de tre ekstra tanke etableres vil det kræve et tillæg til miljøgodkendelsen samt den
nødvendige sikkerhedsdokumentation og Flemløse Biogas ApS vil blive en kolonne 2virksomhed.
Opgradering:
Før opgraderingsanlægget er der etableret et kulfilter til fjernelse af biogassens indhold af H2S.
Svovl bindes i kullene. I selve opgraderingsanlægget sker der en fjernelse af CO2, som sendes ud
af opgraderingsanlægget som den såkaldte off-gas. Den rensede CH4 del sendes videre til
gasselskabets modtagestation, hvor gassens kvalitet igen bliver kontrolleret og tilsat odorant,
for at gøre gassen lugtbar i tilfælde af gaslækager. Herefter ledes gassen ud på gasnettet.
Lugthåndtering:
For at reducere lugtgener vil den mængde dybstrøelse, der skal benyttes i anlægget, ankomme
og oplagres i en automatisk overdækket plansilo. Herfra tilføres på daglig basis dybstrøelse til
indfødningssystemet, som herefter lukkes med låg. Ensilage/energiafgrøder, der opbevares på
plansiloen overdækkes med plast, dels for at undgå lugtgener og dels for at bibeholde
gaspotentialet i biomasserne. Der vil være filtre på afkast af fortrængningsluft fra
modtagetanken og substrattankene. Derudover er der afkast fra naturgaskedlen samt offgassen fra opgraderingsanlægget.
Alle øvrige tanke er tilsluttet anlæggets gassystem, således at der ikke er nogen forbindelse
mellem luften i tanken og udeluften, hvorfor der ikke kan udledes lugt til omgivelserne fra disse.
Kedelanlæg:
Der etableres et naturgasfyret kedelanlæg på i alt 620 kW (kedel) til procesopvarmning i de
situationer, hvor opgraderingsanlægget er ude af drift samt i særlige situationer om vinteren.
Under normale omstændigheder vil overskudsvarme fra opgraderingsanlægget kunne holde de
biologiske processer på den ønskede temperatur på 40 °C.
Brændstoftank:
På nærliggende husdyrbrug eksisterer der en til formålet godkendt brændstoftank. Der er ingen
brændstoftank på biogasanlægget.
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Rørforbindelser og brønde:
Alle nødvendige rørføringer for biomasse, biogas, varme, vand, kondensat mm. etableres i
henhold til gældende regler og standarder og etableres hovedsageligt som nedgravede
ledninger. Kondensatbrønde udføres lufttætte og med vandlås.
Afkast:
Der er følgende afkast på anlægget:
• Off-gassen fra opgraderingsanlægget
• Afkast/skorsten fra naturgaskedel
• Afkast fra modtagetank – med filter
• Afkast fra substrattanke – med filter
• Luftafgange fra de fire reaktortanke
6.6

Forventet tidsplan
Myndighedsbehandling med udarbejdelse af miljøvurderinger, kommuneplantillæg, lokalplan,
miljøgodkendelse, samt byggetilladelse forventes afsluttet primo/medio 2021.

6.7

Forbrug af råvarer og andre ressourcer

6.7.1

Forbrug i anlægsfasen
Da projektet endnu ikke er detailplanlagt, foreligger der ikke opgørelse over de samlede
mængder, men det forventes, at forbruget af råstoffer og ressourcer ved bygge- og
anlægsarbejderne vil svare til forbruget ved lignende projekter.
I tabel 6.4 er der estimeret mængder for et byggeri af denne type og størrelse.
Tabel 6.4 - Estimeret ressourceforbrug i anlægsfasen.

Materialer
Sand, sten, grus til beton, fundering mm
Forstøbte elementer til tanke
Stål til armering og beklædninger
Asfalt
Vand
Diesel til maskiner

Estimeret mængde
Ca. 1000 m3
300 stk.
8 ton
0
500 m3
8000 liter

I etableringsfasen kan der forventes byggeaffald. Dette samles og afhændes i henhold til
kommunens anvisninger. Der er estimeret affaldstype og mængde i tabel 6.5.
Tabel 6.5 - Estimerede typer og mængder af byggeaffald.

Materialer
Rester af armering
Rester af plast, diverse
Beklædningsplader
Træ
6.7.2

Estimeret mængde
1000 kg
500 kg
500 kg
500 kg

Forbrug i driftsfasen
De største massestrømme på anlægget vil være knyttet til råvarerne, der anvendes til
produktion af biogas. Disse strømme vil være karakteriseret ved, at de indeholder store
mængder organisk stof, kvælstof og fosfor.
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For et input på 90.000 ton pr. år vil der dannes ca. 90.000 ton afgasset biomasse pr. år. Den
afgassede biomasse bringes tilbage til det husdyrbrug, som leverer husdyrgødning til
biogasanlægget. Her vil den afgassede biomasse erstatte almindelig husdyrgødning til
gødningsformål på godkendte udbringningsarealer.
Den afgassede biomasse separeres på biogasanlægget, i en væske- og fiberfraktion før
væskefraktionen ledes til udkørselstanken og køres ud på markerne som afgasset biomasse,
eller recirkuleres i biogasanlægget. Fiberfraktionen snegles ud og opbevares i plansiloen.
De største ressourcestrømme knytter sig til håndteringen af disse massestrømme.
Energiforbrug:
Til transporten af biomasser til og fra anlægget anvendes dels transportmateriel dels dieselolie.
Der anvendes årligt ca. 140.000 liter dieselolie.
Biomasserne opvarmes i anlægget til procestemperaturen ved hjælp af overskudsvarme fra
opgraderingsanlægget. Anlæggets kedel kan kun anvende naturgas, og benyttes kun i de
situationer hvor opgraderingsanlægget ikke fungerer eller ikke kan opvarme biomassen til den
ønskede procestemperatur på 40°C. Dvs. at naturgaskedlen er et nødanlæg til opvarmning af
biomassen.
Pumper, omrørere, trykluftanlæg mv. forbruger årligt ca. 6.000 MWh el.
Vandforbrug:
Der anvendes vand til udvendig vask af køretøjer og personalefaciliteter på mindre end 5.000
m3 pr. år. Urent overfladevand vil blive opsamlet i opsamlingstank og i videst muligt omfang
blive brugt i processen. Såfremt der er overskud af opsamlet urent overfladevand, bliver dette
udvandet iht. tilladelse.
6.7.3

Flow – råvarer og andre ressourcer
Biogasanlægget anvender husdyrgødning samt planterester, energiafgrøder og mindre
mængder vegetabilske industrielle restprodukter, som glycerin, melasse, kartoffelpulp og
lignende til produktion af biogas og afgasset biomasse. Ressourceflowet fremgår af
nedenstående figur 6.6.

Figur 6.6 - Ressourceflow for Flemløse Biogas.

38

Flemløse Biogas ApS

Ovenstående angiver det årlige gennemsnitlige flow. Anvendelsen af råvarer og produktionen
af biogas vil være stort set ens over året. Produktionen af gas kan dog variere alt efter
biomassens kvalitet (f.eks. tørstofindholdet i gyllen osv.).
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Nabo-, miljø- og naturinteresser i det konkrete område

7

I følgende afsnit beskrives både eksisterende og fremtidige forhold som følge af udvidelsen af
Flemløse Biogas.
7.1

Afstand til naboer
Omtrentlig afstand fra biogasanlægget til naboer, målt fra lugtcentrum ved teknikbygning til
matrikelgrænse, fremgår af nedenstående tabel.
Tabel 7.1 - Afstande til naboer, målt fra lugtcentrum til ejendommens matrikelskel. * ejes af Flemløse Biogas

Langgade 74
Langgade 75
Langgade 89
Langgade 82
Langgade 98
Langgade 81
Langgade 85
Langgade 89
Langgade 105
Karlemosevej 2
Karlemosevej 3
Karlemosevej 6 *
Karlemosevej 7
Karlemosevej 14
Karlemosevej 13
Springenbjergvej 29
Springenbjergvej 27
Springenbjergvej 21
Kanten af Flemløse by

Afstand (m) – målt til matrikelskel
370
410
265
340
410
430
460
435
470
510
40
270
200
660
670
385
570
420
500

Bemærkninger

Svinestald

Som det fremgår af tabel 7.1, ligger biogasanlægget i pæn afstand til de fleste boliger og
Flemløse by.
Karlemosevej 7 ligger dog kun i en afstand af 200 meter fra biogasanlæggets lugtcentrum.
Biogasanlægget ligger således med en afstand på ca. 500 m til den nordligste del af Flemløse by,
hvilket gør at biogasanlæggets påvirkning af det landskabeligt varierede område som
kendetegner Flemløse-Voldtofte ikke vurderes at være markant. Flemløse-Voldtofte er
sammenvokset af Flemløse og Voldtofte, som tilsammen er en meget langstrakt landsby.
Hovedparten af de karakteristiske funktioner i landsbyen som kro og købmand ligger ikke i den
nordlige del af landsbyen. Mod nordøst ligger der nogle større gårde og først længere nord-øst
herfor ligger biogasanlægget.
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7.2

Forholdet til statslige interesser (fredskov, OSD, statsvejnettet o.l.)
Planerne vurderes i forhold til eksisterende og planlagte forhold på lokaliteten og i nærområdet.
Lokaliseringen af biogasanlægget er beliggende indenfor OSD-område (Område med Særlige
Drikkevandsinteresser). Området har et grundvandsspejl der ligger ca. 12,5 – 14,3 meter under
terræn. Dette er målt på naboejendommen, Karlemosevej 3 (svinestalden). Denne afstand til
grundvandsspejlet betyder at grundvandssænkning ikke er nødvendig i forbindelse med
etablering af yderligere procestanke.

7.3

Forholdet til regionens råstofplan
Der er ikke råstofinteresser i plaområdet, hvorfor dette ikke er relevant.

7.4

Forhold til stiftets interesser (kirkezoner)
Kirkezonerne, samt kirkebyggelinjerne skal bl.a. sikre landskabet omkring kirkerne og forvalter
højden af byggerier inden for zonerne samt linjerne. Planområdet placeres ikke inden for
kirkezoner eller kirkebyggelinjer for Flemløse kirke (Flemløse sogn), hvorfor dette ikke er
relevant.

7.5

Vurdering af forholdet til kommuneplanen (2017-2029)
I Kommuneplanens afsnit 5.8 beskrives mål og retningslinjer for biogasanlæg. Der er ikke af
Assens Kommune udpeget steder til hverken fælles biogasanlæg eller gårdbiogasanlæg, da
Kommunen har vurderet at der med eksisterende anlæg ikke er gyllegrundlag for flere
biogasanlæg i Assens Kommune. Kommunen har været positiv stemt overfor etablering af og
udvidelse af biogasanlæg, såfremt det var muligt plan- og miljømæssigt. Assens Kommune har i
Kommuneplanen tilkendegivet at de støtter op om vedvarende energi i form af biomassebaseret
fjernvarme, biogas, varmepumper, solvarme, samt strøm fra vindmøller og solceller.
Kommuneplantillæg nr. 14 for Biogasanlæg syd for Glamsbjerg, fastsætter rammebestemmelser
for området:
Rammenummer

5.2.T.2

Anvendelse

Teknisk anlæg i form af biogasanlæg.

Bebyggelsesprocent
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Højde

15 meter

Zonestatus

Nuværende zonestatus: Landzone
Fremtidig zonestatus: Landzone

Udvidelse af biogasanlægget er i overensstemmelse med kommuneplanens
anvendelsesbestemmelser. Biogasanlæggets bebyggelsesprocenter og højder er tilpasset
tillæggets bestemmelser.
Vedrørende støj fremgår det af kommuneplanen, at ved udlæg af arealer til erhvervsformål skal
der sikres en passende afstand til eksisterende og planlagt støjfølsom arealanvendelse, så
virksomheder i erhvervsområdet kan overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved
disse arealer. Der skal ved udlæg af nye støjfølsomme arealanvendelser sikres, at der fastlægges
nødvendig afstand til eksisterende og planlagte erhvervsarealer, så Miljøstyrelsens vejledende
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støjgrænser kan overholdes uden skærpede miljøkrav. Der er udarbejdet en akkrediteret
støjrapport for biogasanlægget, hvori der indregnes støj fra de køretøjer som befinder sig på
anlæggets område. Se kapitel 11.
7.6

Naturinteresser (§3, skovbyggelinje mv.)

7.6.1

Generelt
Naturbeskyttelsesloven værner naturtyperne mod ændringer i deres naturtilstand. Ønsker en
lodsejer at fortage ændringer i et beskyttet naturareal, skal der søges om dispensation hos
kommunen.

7.6.2

Lokalplanområdet
Området for lokalplan 5.2-4 har hidtil været anvendt til eksisterende biogasanlæg og tidligere til
landbrugsformål. I lokalplanområdet er der ikke beskyttet natur eller Natura 2000-områder. Der
er indenfor 500 meter fra lokalplanområdet § 3 beskyttet natur i form af én mose (ca. 320
meters afstand mod syd) og en mose (ca. 495 meters afstand mod nordøst). Derudover er der
Natura 2000-områder sydvest og øst for planområdet. Den nærmeste heraf er Maden på Helnæs
og havet vest for mod sydvest i en afstand af 7,6 km. De nærmeste naturtyper ses på figur 7.1,
og afstandene fra centrum af biogasanlægget til disse ses i tabel 7.2.

Figur 7.1 - Afstande til beskyttede naturområder. Forklaring af naturområder ses i tabel 7.2.
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Tabel 7.2 - Opmålte afstande til de nærmeste omkringliggende naturområder (§ 3 og habitatområder)

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Type
Mose
Overdrev
Overdrev
Mose + sø i Fredsskov
Eng
Overdrev
Sø
Ferskeng
Mose
Natura 2000 Habitat

Vinkel
30
0
320
290
100
120
140
200
150
240

Afstand (m)
495
1090
1420
545
1380
1750
1050
610
320
7600

11

Natura 2000 Habitat

90

8220

Bemærk

Maden på Helnæs og havet vest for
Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og
Lindved Å

Der er foretaget en vurdering af, om anlæggets drift vil påføre disse områder en skadelig
næringsstofbelastning i form af nedfald af kvælstof udledt fra anlægget, se bilag 7.
Baggrundsbelastningen i Assens kommune er i 2018 beregnet til 13,6 kg N pr. ha. [23].
7.7

Spildevand og overfladevand
Svinestalden på Karlemosevej 3 afleder sanitært spildevand til offentlig kloak, som ledes videre
til renseanlægget. Dvs. at spildevand ledes væk fra ejendommen i én kloakledning. Dette
kommer også til at gælde for mandskabsrum og kontor mv. på biogasanlægget. Overfladevand
må ikke ledes til kloakken – det er bygherres ansvar at bortskaffe overfladevand.
Overfladevand håndteres på forskellig vis:
1. Urent overfladevand belastet med organisk materiale fra plansilo og befæstede arealer
opsamles og ledes i processen, alternativt til udsprinkling
2. Rent overfladevand fra tanke nedsives direkte rundt langs tanksiderne
Tagvand fra teknikbygningen opsamles sammen med det belastede overfladevand (kategori 1
ovenfor) i den etablerede opsamlingstank, dels fordi der forventes behov for vandet i anlægget
og dels fordi denne løsning gør, at der kun skal anlægges én type system til
overfladevandshåndtering.

7.8

Grundvand
Udledning af oppumpet grundvand fra en midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med
anlægsarbejdet kræver udledningstilladelse jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28.
Der er ingen forventning om, at der er behov for grundvandssænkning ved etableringen af
biogasanlægget. Der er udført geotekniske undersøgelser omkring planområdet, som viser at
der er registreret grundvand i en dybde af 12,5 – 14,3 meter under terræn på Karlemosevej 3
(svinestalden). Dette giver mulighed for at nedgrave tankene 2 meter under terræn uden
grundvandssænkning.
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7.9

Andre bindinger (jordforurening m.m.)
Andre bindinger i form af f.eks. fredninger, jordforurening og fortidsminder kan give
restriktioner for biogasanlæggets udvidelse.
Der er ikke registreret sådanne bindinger for grunden til biogasanlægget.
Ligeledes vurderes planerne ikke at være omfattet af kravet om basistilstandsrapport.
Argumenter herfor ses i bilag 17.
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Vurdering af trafik

8

8.1

Metode
Vurdering af trafikken til og fra biogasanlægget er foretaget ud fra trafiktællinger udført i
området umiddelbart efter etablering af første etape af anlægget, sensommer 2020 samt de
beregnede trafikale ændringer som en tonnageforøgelse kan forårsage. Beregningerne er
baseret på transportudstyrets aktuelle kapacitet samt viden om perioder for indkøring af
biomasser og de mængder og typer af biomasser som anlægget skal benytte efter udvidelsen.
Disse trafikmængder er vurderet ved hhv.:
-

Eksisterende forhold (fremgår af trafiktællinger)
Fremtidige forhold (forhold som følge af udvidelsen)

Der er redegjort for antal kørsler til og fra biogasanlægget på de offentlige veje, samtidig med
at der vil være kørsler på en privat markvej og en del gylle samt afgasset biomasse vil blive
pumpet fra husdyrproduktionen til anlæg og retur.
Der er redegjort for transporterne under de eksisterende forhold ud fra de eksisterende
biomasser og det benyttede transportudstyr, som herefter er sammenlignet med den
beregnede transport, der kan forventes i fremtiden. Én transport er defineret, som to kørsler,
det vil sige henholdsvis én tilkørsel og én frakørsel. Én kørsel er således defineret som en tur
forbi en adresse.
Antallet af kørsler er beregnet ud fra kapaciteten på almindelig anvendt transportudstyr (lastbil,
traktor mv.). Dette omhandler både transporterne med biomasser fra markerne /
leverandørerne ind på anlægget og transporterne med afgasset biomasse ud af anlægget. Det
er ved CO2 beregning benyttet at alle biomasser / leverandører ligger indenfor en afstand af
gennemsnitlig 10 km. Således vil der fx køres 10 km ud for at hente et læs biomasser og 10 km
retur med biomasser. Dette er en gennemsnitsbetragtning, og langt størstedelen af biomasserne
vil have under 1 km til biogasanlægget.
Definitionen af de benyttede transportudstyr og deres størrelse mm. ses i bilag 3.
Opgørelserne tager udgangspunkt i de primære transporter, dvs. transporter der er relateret til
biomassetransport. Sekundære transporter er transporter relateret til service, personale og
lignende. Biomassetransport, de primære transporter, udgør langt hovedparten af kørsler til/fra
anlægget. Derudover er der et mindre bidrag fra sekundære kørsler, som omfatter servicevogne
til/fra anlægget samt medarbejderes kørsel til/fra anlægget.
Der er desuden redegjort for, hvorvidt kørslerne finder sted dagligt over hele året eller om det
sker i begrænsede perioder (kampagneperioder).
Transporter til/fra anlægget vil primært finde sted på hverdage ml. 06.00-18.00 og evt. lørdage
ml. 06.00-14.00. I kampagneperioden vil der være transporter udenfor disse tidsrum.
Kampagneperioden vil samlet set være maksimalt 30 dage om året, som fordeler sig med nogle
kortere perioder (få dage) i maj, juni og august samt en længere periode (10 dage) i oktober. Der
kan være tale om få transporter til/fra anlægget før kl. 06.00, dette vurderes ikke problematisk,
da støj bidraget fra anlægget er langt fra støjgrænseværdierne.
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Der kan forekomme ændringer i dette mønster, som følge af generelle ændringer i
landbrugserhvervet, som fx opkøb/sammenlægninger, der betyder at der benyttes nye ruter, og
muligvis skal findes nye leverandører.
8.2

Eksisterende forhold
De eksisterende forhold beskrives ud fra:
• Trafiktællingerne udført i sensommeren (august / september) 2020
• Fordeling af trafikken ud fra en procentvis fordeling af biomasserne til anlægget
Der planlægges for biogasanlægget i umiddelbar nærhed af husdyrbruget Karlemosevej 3 samt
Springenbjergvej 15 og 21. Den officielle eksisterende forbindelse mellem disse adresser er
offentlige veje. Karlemosevej er en af disse veje. Karlemosevej er en smal vej, ca. 4,5 m bred.
Vejen er oprindeligt en markvej, som i nyere tid er blevet asfalteret. Det er af Assens Kommune
vurderet, at vejen med den vejopbygning, som den har, kan håndtere den trafik, der er indeholdt
i de eksisterende forhold (etablering af biogasanlægget). Der er i forbindelse med etableringen
af biogasanlægget stillet vilkår omkring asfaltering af Karlemosevej i en afstand af 20 meter på
hver side af anlæggets 40 meter lange asfalterede indkørsel.
Der er i forbindelse med færdiggørelsen af Flemløse Biogas fase I etableret en intern vej (privat
vej) fra Springenbjergvej 21 til Karlemosevej, som følger banen og de beskyttede diger. På den
måde vil det være muligt at komme fra Springenbjergvej 21 til biogasanlægget uden at køre
gennem Flemløse og via Langgade. Placeringen af denne interne vej ses på figur 8.1.

Figur 8.1 - Placering af intern (privat) vej fra landbrugsproduktion til biogasanlæg.

8.2.1

Trafikmængde
Trafikmængden omkring planområdet for det eksisterende biogasanlæg kan vurderes ud fra de
trafiktællinger, der er udført på de nærliggende veje i 2020. Data herfor ses i tabel 8.1.
Tællingerne afdækker trafikken på ”Langgade nord” samt to steder på Karlemosevej.
Karlemosevej afvikler hovedsagelig trafik for de omkringliggende landbrug og for ganske få
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enfamiliehuse. Vurderingen af de eksisterende veje bygger på vurdering af de vejstrækninger,
som benyttes til transport af biomasser.
Tællingerne viser det optalte årsdøgnstrafik (ÅDT) samt lastbil ÅDT, som gengives i tabel 8.1.
ÅDT er et udtryk for trafikken pr. døgn opgjort som gennemsnit over hele året. Lastbil ÅDT er et
udtryk for lastbiltrafikken pr. døgn opgjort som gennemsnit over hele året.
Tabel 8.1 - Årsdøgntrafik (ÅDT) og lastbil ÅDT på de optalte veje. Opgjort i 2020. I parentes er angivet strækningens
hastighedsbegrænsning1.

Vej
Langgade nord
(2020)
Karlemosevej inden banen
(2020)
Karlemosevej efter banen
(2020)

ÅDT

Lastbil ÅDT

1.553

69

Målt hastighed 85% fraktil
(km/t)
75,1 (60)

184

25

57,8 (80)

178

25

58,3 (80)

Placering af de i tabel 8.1 nævnte tælle punkter vist på kort, ses i figur 8.2.

Figur 8.2 - Placering og resultat af trafiktællinger udført sensommer 2020.

Kørslerne til / fra det nuværende biogasanlæg fordeler sig med ca. 68% fra den nordlige del af
Langgade og ca. 23% fra den sydlige del af Langgade, som det ses på figur 8.3. Ca. 9%
transporteres af den interne vej.

1

Alle tal i denne tabel er data fra KMARSTRA
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Figur 8.3 - Fordeling af trafik relateret til det eksisterende biogasanlæg.

Udfra trafiktællingerne fra 2020, som ses placeret på figur 8.2, ses det at antallet af lastbiler på
Karlemosevej må forventes at ligge på ca. 25. Trafiktællingerne er udført over en periode på
ca. 11 dage. I denne periode har der ikke har været bidrag af trafik fra den interne, private vej
fra landbruget på Springenbjergvej. Dette ses idet at bidraget fra lastbiler er det samme før og
efter banen. De registrerede 25 lastbilkørsler kan være lastbiler med ærinde på Karlemosevej
3, Karlemosevej 5 eller på Karlemosevej 22, som ligeledes er en større landbrugsejendom. Det
kan ikke forventes at der er daglige bidrag fra den interne vej, da der herfra er tale om
belastninger af mere ujævn karakter.
8.3

Vejenes tilstand og anvendelse
De omkringliggende veje med mest trafik stammende fra Flemløse Biogas er undersøgt og
vurderet generelt. For disse, som for en række andre veje i Assens Kommune, der er belastet af
tunge køretøjer, er vejene udfordret i at kunne håndtere den foreliggende trafik. Særligt
Karlemosevej vurderes at være udfordret, som følge af at være en smal vej uden rabatter og
grøfter, og derudover er det en vej, der ikke er opbygget til tung trafik.
Opbygningen af Karlemosevej er ukendt, da der er tale om en oprindelig markvej, som er blevet
asfalteret i nyere tid. Vejen er af Assens kommune målt til en vejbredde på ca. 4,5 meter. Dette
vurderes at være for smalt i forhold svingende lastbiler.
Optimalt set bør vejen være ca. 6,5 meter bred og få en god rabat med tilhørende grøft i begge
sider af vejen. Der er derfor indgået en udbygningsaftale mellem Assens Kommune og bygherre,
der foreskriver at udbygge Karlemosevej, således at den kan håndtere den øgede
transportbelastning ifm. Udvidelsen af Flemløse Biogas (bilag 18).
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Skoleveje
Området omkring Flemløse hører under Glamsbjergskolens distrikt. I Assens Kommune er der
mulighed for at alle skoleelever kan benytte lokalruterne til og fra skole. Lokalruterne er åbne
for alle, men de er primært tilpasset de kørselsberettigede elever. De skolesøgende børn i 0. - 3.
klasse er tilbudt skolebustransport jf. bestemmelserne om afstandskrav fra bolig til skole. Efter
3. klasse er skolevejen ikke lang nok, til at kunne tilbyde skolebus. Der må derfor forventes børne
cyklister særligt på Langgade.
Rekreative ruter og cykelstier
Vestfyn har mange rekreative cykelruter, heraf er der dog kun én rute, som kører gennem
Flemløse. Turen ”Ud i landskabet cykeltur” kører sydvest om Flemløse og passerer
kulturarvsområdet Kragehul på vejen.
Det er ingen cykelstier eller -baner langs Langgade eller langs Karlemosevej. Der er dog særligt
langs Langgade en række primært unge mennesker, som benytter strækningen som cykelrute,
for at nå en bus på Assensvej. Cykeltrafikken i den forbindelse vil hovedsageligt være mod nord
om morgenen og mod syd om eftermiddagen.
Ved kørsel med tunge køretøjer vurderes der således ikke at være særlig bevågenhed overfor
pludselige cyklister på cykelstier eller cykelbaner. Cyklisterne bevæger sig på kørebanen,
hvilket dog gør. at chauffører altid skal være opmærksomme på bløde trafikanter.
Umiddelbart vest for biogasanlægget findes banelegemet, hvorpå der kan køres med
skinnecykler. Køretøjers passage af banelegemet sker ved / på en mindre forhøjning, hvor
chauffører vil være opmærksomme på at køretøjet passerer en slags bump. Der er god udsigt
til begge sider, således at chauffører har mulighed for at vurdere om der er skinnecykler på vej.
Derudover er det skinnecyklerne på banelegemet, som har vigepligt når banen krydser en vej.
Disse regler er en del af informationen når en skinnecykel lejes. På ruten fra Tommerup til
Assens er der angivet 4 farlige overkørsler; farlige pga. hurtigt kørende trafik. Tung trafik fra
begge sider af Karlemosevej vil næppe kunne opnå en høj hastighed. Som det er målt ved
trafiktællingerne fra 2020 er der på Karlemosevej målt hastigheder på 57 – 58 km/t, hvor
hastighedsgrænsen er 80 km/t.
På denne baggrund vurderes det ikke at opstå farlige situationer omkring krydsning af
banelegemet, såfremt de involverede parter overholder de regler der er for dem.
Landsbyer
Der er i nærområdet få landsbyer, som er berørt af trafik til/fra Flemløse Biogas. Der er trafik
gennem Flemløse og Stævnebro, som det ses på figur 8.3. Hovedparten af den tunge trafik til og
fra Flemløse Biogas vil benytte den nordlige del af Langgade, hvorfor dette ikke vil påvirke
borgerne i Flemløse.
Borgerne kan dog blive påvirket af trafik fra nord, som ønsker at svinge til venstre ind af
Karlemosevej, i de tilfælde at det svingende køretøj ikke kan krydse Langgade pga. modkørende
trafik. Her er en mulighed at undgå kørsler til anlægget i de tidspunkter på dagen, hvor
trafikintensiteten på Langgade er størst. Udfra trafiktællingen er den største intensitet fundet at
være mellem 07.00 og 08.00 om morgenen. Assens kommune vil i forbindelse med planerne og
projektet undersøge trafikafviklingen i svinget, ved at vurdere kørekurver for lastbil trafik. I et
sving med en stor smidighed / fleksibilitet vil trafikafviklingen ske nemmere, hvilket vil være
befordrende for særligt kørende fra nord. Assens kommune vil efter implementeringen af de
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her ansøgte ændringer i relation til Flemløse Biogas, vurdere situationen løbende. Denne
løbende vurdering skal sikre at de tiltag, der er forslået ved denne undersøgelse, er
tilstrækkelige.
Der vil være transporter gennem andre bysamfund, men her vil kørslerne foregå på større veje
og være af væsentlig mindre karakter. Her vurderes bidraget fra /til Flemløse Biogas ikke at være
væsentlig.
8.4

Fremtidige forhold

8.4.1

Trafikbelastning i udvidelsesfasen
Antallet af transporter i anlægsfasen af udvidelsen er estimeret. Overslag over antal kørsler til
og fra Karlemosevej 5 i forbindelse med selve etableringen af yderligere 3 tanke, mere plansilo
samt en ekstra substrattank er opgjort nedenfor.
Tabel 8.2 - Opgørelse over kørsler til planområdet under en udvidelsesfase. 1 kørsel betyder 1 kørsel til anlægget og
1 kørsel fra anlægget.

Bygningselement
Etablering af reaktortanke/tanke
Etablering af plansilo – asfalt
Etablering af plansilo – grus
Etablering af plansilo – elementer
Diverse
Gasledning
Samlet antal transporter

Antal kørsler (en vej)
140
20
20
10
10
10
210

Varighed
2-3 mdr
< 1 mdr
< 1mdr
< 1 mdr
1-2 mdr

Anlægsfasen forventes samlet at stå på i en periode på maksimalt ½ år.
I denne periode kan der forventes transporter til og fra byggeområdet indenfor normal
arbejdstid mellem 7.00 og 18.00. Byggeprocessen styres af bygherre. Det ansøgte projekt, som
skal rummes inden for lokalplanområdet, forventes opdelt i to etaper, etaper som gør at kørsler
i den forbindelse helt naturligt opdeles i to perioder. Opdelingen betyder at etape to vil omfatte
etablering af tanke, mens de øvrige elementer forventeligt vil være en del af etape et. Dette
betyder at etape et kun vil omfatte i alt ca. 70 tunge kørsler til anlægget over en periode på 1 –
2 måneder. Etape to vil vare ca. 3 -4 måneder og vil give anledning til i alt ca. 140 kørsler. Denne
opdeling gør at byggefaserne kan forventes at give anledning til 1 – 5 tunge kørsler til anlægget
pr. dag, og samme antal ud af anlægget.
Sammenholdt med den forholdsvis korte tidshorisont som anlægsperioden samlet set vil vare,
vurderes belastningen ikke at være væsentlig.
8.4.2

Trafikbelastning i driftsfasen
De nuværende og fremtidige transporter til og fra biogasanlægget fordeler sig, som det ses af
figur 8.3.
Jf. tabel 8.2 vil det fremtidige anlæg samlet kunne bidrage med 2.629 primære kørsler pr. år ind
og samme antal ud, mod de nuværende 878 primære kørsler ind og ud pr. år. Tallene er de
samlede primære påvirkninger. De sekundære kørsler vil være grundet servicebiler (varevogne)
samt personale (personbiler). Såfremt disse medregnes, vil der være 2.378 kørsler ind og
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tilsvarende ud af anlægget på det eksisterende anlæg. Efter en udvidelse vil der samlet set være
4.629 kørsler ind og ud af anlægget.
For så vidt gælder de sekundære kørsler, er der for det fremtidige anlæg beregnet ca. 8 kørsler
til biogasanlægget og samme 8 kørsler fra biogasanlægget, på årsbasis 2.000 kørsler. Disse
køretøjer omfatter varevogne og personbiler. For det nuværende anlæg vurderes der at være
6 kørsler til og samme 6 kørsler fra anlægget, på årsbasis 1.500.
Ønskes der vurderet på den daglige belastning bør her benyttes den i tabel 8.3 nævnte
grundlast. Grundlasten består af de kørsler, som ankommer jævnt fordelt over hverdagene.
Dette er således alle primære kørsler med undtagelse af afgrøder (græs og majs) samt de
sekundære kørsler. Tallet er således en blanding af lastbiltrafik og personbiltrafik. Afgrøder
ankommer i de såkaldte kampagneperioder.
Alle kørsler med biomasser til biogasanlægget vil som udgangspunkt køre tomme ud af anlægget
igen, med undtagelse af tankbilerne, der leverer den eksterne gylle. Disse transporter vil altid
medbringe afgasset biomasse ved bortkørslen, hvilket betegnes som returkørsler. Derfor er der
reelt kun behov for ca. 65 ekstra kørsler til afhentning af afgasset biomasse, afhentninger som
kan forventes at foregå fra Springenbjergvej 9/15 samt 21.
Afhændelse af afgasset biomasse er en aktivitet der hænger meget sammen med
landbrugsområderne og deres placering. I forbindelse med Flemløse Biogas er der tilknyttede
ejendomme, som har marker syd for biogasanlægget og øst for banen. Marker, hvortil der skal
afsættes afgasset biomasse. For at forenkle arbejdet og kørslen med afgasset biomasse vil den
til biogasanlægget hørende udkørselstank nærmere blive benyttet som en udpumpningstank,
der udpumper til tanke på de tilknyttede landbrug. På nedenstående figur 8.4 ses
pumpemulighederne mellem en række interne tanke.
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Tabel 8.3 - Gennemsnitlige kørsler forbundet med nuværende og et fremtidigt biogasanlæg.

Flemløse Biogas

Transport
vægt
(Ton/læs)

Nuværende
tonnage
(Ton)
12.000

Flydende
husdyrgødning
intern
Flydende
husdyrgødning
ekstern
Fast
husdyrgødning
intern
Fast
husdyrgødning
ekstern
Afgrøder – græs

Ingen - pumpes

20

3.000

Afgrøder – majs

34

Diverse /
restprodukter
Samlet biomasser
ind
Væske fra
afgasset
biomasse ud
Væske fra
afgasset
biomasse ud
Samlet ud

25

Service kørsel
samt personale
(Sekundær trafik)
Daglig grundlast

Person og
varebiler

Nuværende
Kørsler pr. år
0

38

34

0

724

8.000

236

2.500

74

150

10.000

500

6.500

191

10.000

295

9.000

360

20.000

800

36.500

877

90.000

2.629

36.500
Udpumpes

0

Ca. 60.000
Udpumpes

0

Ca. 30.000
udkøres

789 1)
65

6.000

176

30

Primære (P) (uden
markafgrøder) +
sekundære (S)

Fremtid
Kørsler pr. år

27.500

34

Ingen - pumpes

Fremtidig
tonnage
(Ton)
12.000

36.500

877

90.000

2.694

-

1.5002)

-

2.0002)

536 P
1.500 S
2.036

1.899 P
2.000 S
3.899

1)

Ud af de 789 kørsler der skal bringes afgasset biomasse ud af anlægget, vil 724 være returkørsler, som vil foregå i
forbindelse med at der tilkøres gylle fra en ekstern leverandør. Disse tankvogne fyldes med afgasset biomasse på
tilbagekørslen. Tilbage er der reelt kun 65 ekstrakørsler, der ankommer tomme og kører væk fyldte.
2) De sekundære transporter på det nuværende anlæg er beregnet ud fra et gennemsnitligt antal besøgende (inkl.
personale) på 6, der kører både ind og ud af anlæg, på samtlige 250 arbejdsdage. Der forventes en mindre stigning
heri til 8 besøgende inkl. personale pr dag, ved udvidelsen.
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Figur 8.4 - Placering og nummerering af interne tanke og pumpeledninger.

Ledningsstrækkene er anlagt som enkeltledninger. Det er muligt at pumpe gylle fra
Springenbjergvej 9 og 15 via tank 1 og 5 til tank 4 (biogasanlæggets modtagetank). Det er
ligeledes muligt at pumpe afgasset biomasse i samme ledning fra udkørselstanken, tank 3 til
tanke 1 og 5, hvorfra det vil blive kørt til udspredning på mark eller det vil blive kørt videre
nordpå af Langgade til andre afsætningsmuligheder. Det er også muligt at pumpe gylle fra
Springenbjergvej 21 via tank 2 og 6 til tank 4 (biogasanlæggets modtagetank). Afgasset biomasse
kan pumpes retur i samme ledning fra udkørselstanken, tank 3 til tank 2 og 6, hvorfra det vil
blive kørt til udspredning på de marker, der ligger syd for biogasanlægget. Pumpeledningerne
betyder således at der reelt ikke vil være losning af afgasset biomasse på selve biogasanlægget,
men at dette vil foregå i forbindelse med de på husdyrbrugene viste tank 1 og 2.
Disse pumpeledninger vil således varetage al pumpning af flydende biomasse/afgasset biomasse
frem og tilbage, hvilket vil påvirke den trafikale situation omkring Karlemosevej positivt.
Ovenstående fremtidige trafikale påvirkninger er omsat til daglig belastning ud fra kendskab til
hvorledes transporterne fordeler sig på de omkringliggende veje, se figur 8.3. Resultatet heraf
ses i tabel 8.6. Biogasanlæggets påvirkninger er her sammenlignet med de senest opgjorte
årsdøgntrafik, ÅDT, som er et udtryk for hvor meget trafik, der er på vejene pr. døgn på
nuværende tidspunkt (2020). Nedenstående fordelingsprocent er anlæggets fordeling af
transporter i nærområdet, som vil være den samme ved såvel nuværende som fremtidige anlæg.
Fordelingen mellem de omkringliggende veje gælder for både tunge transporter med biomasse
(primære transporter) og anlæggets sekundære transporter (servicevogne, personale og
lignende). Fordelingen ses af nedenstående tabel 8.5.
I tabel 8.4 ses de samlede kørsler for anlægget, og er dermed et udtræk af tabel 8.3.
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Tabel 8.4 –Summen af kørsler til /fra anlægget – før og efter en udvidelse, fordelt på primære og sekundære kørsler.

Flemløse Biogas

Før udvidelse – pr. år
Primære
Sekundære
877
1.500

Efter udvidelse – pr. år
Primære
Sekundære
2.629
2.000

Antallet af primære kørsler stiger en del, mens antallet af sekundære kørsler stiger en smule.
Der forventes ikke væsentligt flere servicevogne på anlægget som følge af udvidelsen, hvilket
dette tal giver udtryk for. Det vurderes at holde primære og sekundære kørsler adskilt, idet de
primære kørsler er lastbilkøretøjer, som fylder mere for både for trafikken og trafikafviklingen.
De sekundære kørsler består som nævnt af personbiler og varevogne.
Udfra fordelingen fra figur 8.3, gentaget i tabel 8.5, og de samlede tal for primære kørsler for
”før udvidelsen” og ”efter udvidelsen”, tabel 8.4 kan det beregnes, hvorledes de tre
vejstrækninger belastes på nuværende tidspunkt og efter en udvidelse. Resultatet ses i tabel
8.5, hvor tallene pr. år fremgår for primære kørsler.
Tabel 8.5 – Fordeling af de primære kørsler til /fra anlægget.

Vejstrækning

Fordeling
(%)

Langgade nord
Karlemosevej
inden
tilkørsel intern vej
Intern vej
Ekstra – afgasset biomasse
I alt

68
91

*) her

9

Primære kørsler
Pr. år
Før udv.
Efter udv.
597
1.788
798
2.393
79
877

237
65
2.695 *)

beregnet 2.695, mens det ovenfor i tabel 8.3 er beregnet til 2.694. Denne forskel skyldes oprunding på alle beregnede tal.

Der regnes med 250 arbejdsdage pr. år, og antal kørsler fra tabel 8.45fordeles således over 250
dage. Resultatet ses i tabel 8.6, hvor der ligeledes sammenlignes med lastbil ÅDT for samme
vejstrækninger. Ved årsdøgntrafikken (ÅDT) for lastbiler forstås lastbiltrafikken pr. døgn opgjort
som gennemsnit over hele året. Denne opgørelsesmåde anvendes som et sammenfattende
udtryk for lastbilmængden på et givet sted (eller strækning). Trafiktællingerne samler data for
trafik i begge retninger. Derfor er det nødvendigt at fordoble de beregnede trafikmængder fra
biogasanlægget, for at gøre tallene sammenlignelige.
Ud fra tallene i tabel 8.6 ses det at biogasanlæggets påvirkning af den tunge trafik på Langgade
udgør ca. 23%. Det forholder sig anderledes for Karlemosevej. Her udgør biogasanlæggets bidrag
en langt større del af den tunge trafik. Det er beregnet at Flemløse Biogas inden udvidelsen vil
bidrage med 18 af disse kørsler på Karlemosevej pr. dag, og at biogasanlægget efter en udvidelse
vil bidrage med 20 af disse kørsler på denne strækning pr. dag. Lastbil ÅDT er målt til 25.
Udfra dette vurderes det således at biogasanlægget er en stor bruger af Karlemosevej for så vidt
gælder lastbiler, men at der ligeledes er andre brugere af vejen, der tilsammen har en belastning
af Karlemosevej, der er større end biogasanlæggets belastning.
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Tabel 8.6 - Fordeling af de primære kørsler såvel før som efter udvidelsen samt lastbil ÅDT fra trafiktællinger.

Lastbil ÅDT

Vejstrækning
Langgade nord
Karlemosevej
inden
tilkørsel intern vej
Intern vej
I alt

Primære kørsler
Pr. dag

69
25

Før udvidelse
2*4
2*9

Efter udvidelse
2*8
2*10

Belastnings
procent efter
udv.
%
23
40

-

2*1
2*10

2*2
2*12

-

Det ses af ovenstående tabel, som er beregnet ud fra samme procentfordeling som i figur 8.3,
at der for det eksisterende anlæg gennemsnitligt forekommer 12 kørsler i indkørslen til Flemløse
Biogas via indkørslen fra Karlemosevej, svarende til 100% af trafikken, beregnet som summen af
kørsel på Karlemosevej og den interne vej. Samme 12 kørsler kører ud af biogasanlægget.
I bilag 3 gives et samlet overblik over trafikberegningerne, der er relevante for belysning af den
trafikale situation på Flemløse Biogas, ved både den nuværende og den fremtidige situation.
Langt hovedparten af kørsler vil køre ind/ud dagligt, mens andre (indkøring af markafgrøder)
kan foregå i korte, mere intensive kampagneperioder af ca. 5 dages varighed på i alt 30 dage i
perioden juni til oktober.
8.4.3

Primære transporter
Kørsel med fast og flydende husdyrgødning samt industriprodukter forventes på daglig basis og
derfor er disse benyttet til at beregne de daglige kørsler. De daglige kørsler vil primært foregå i
tidsrummet 06.00-18.00 på hverdage og mellem 06.00-14.00 på lørdage.
Som det ses af tabel 8.3, vil der efter en udvidelse på årsbasis være i alt 2.629 kørsler til og
samme antal fra anlægget bestående af alle primære kørsler, herunder i alt 795
kampagnekørsler. Ved beregning af den daglige belastning er benyttet 250 arbejdsdage. De 795
kampagnekørsler vil ikke belaste vejene til daglig, men kun i korte perioder, som følge af
kampagne kørsler og tæller derfor ikke med i den daglige belastning. Den daglige belastning er
således de primære kørsler, der finder sted jævnt fordelt over året., i alt 1.899 kørsler pr år.
Regnet pr. dag vil dette give anledning til gennemsnitlig 8 kørsler pr. dag (oprundet). Disse
kørsler fordeler sig på de nærliggende veje, som angivet i tabel 8.5. Når alle primære kørsler
fordeles på de tre vejstrækninger og der foretages oprunding af alle tal giver dette 2*12 kørsler
pr. dag.

8.4.4

Kampagne kørsler
De kørsler som ikke foretages på daglig basis, kaldes kampagnekørsler. Over samlet set ca. 30
dage vil der i perioden juni til oktober være behov for at kunne indkøre markafgrøder i nogle
kampagneperioder af ca. 5 dages varighed. Som følge af udvidelsen vil der samlet set være 795
kørsler pr. år (markafgrøder i tabel 8.3). På daglig basis i en kampagneperiode vil
kampagnekørsler således maksimalt kunne bidrage med samlet 50 kørsler. Når der ligeledes er
en daglig belastning på 11 kørsler pr. arbejdsdag, vil den samlede daglige trafikale belastning
blive 61 kørsler pr. dag (oprundet). Der vil således være op til 61 kørsler ind på anlægget og 61
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kørsler ud af anlægget. I kampagneperioden vil der blive kørt ind og ud af anlægget udover
tidsrummet for den daglige trafik.
Den maksimale trafiksituation i kampagneperioder forventes således uændret som følge af
udvidelsen af anlægget. Det maksimale antal kørsler ind og ud af anlægget handler ikke om
størrelsen af anlægget, men om hvor meget biomasse, det er muligt at køre på anlægget i en
bjergningsperiode pr. dag.
8.4.5

Sekundære transporter
For at drifte biogasanlægget vil der være andre transporter til/fra anlægget end transport af
biomasser.
Der vil dagligt være mellem 1-3 ansatte, som kommer kørende til/fra biogasanlægget.
Derudover vil der dagligt være 1-5 servicebiler til på anlægget. De sekundære transporter vil
således omfatte alt fra almindelige personbiler til forskellige typer varevogne.
Samlet giver det i ”worst case” op til 8 kørsler til og 8 kørsler fra biogasanlægget, set i forhold til
driften af hele biogasanlægget. Altså maksimalt 16 sekundære kørsler til/fra biogasanlægget pr.
dag. Disse 16 kørsler til/fra biogasanlægget kan i princippet komme fra alle kørselsretninger og
de er derfor antaget fordelt som alle andre kørsler, jf. figur 8.1, på de omkringliggende veje. De
16 kørsler er et udtryk for sekundære kørsler relateret til hele det fremtidige biogasanlæg. De
sekundære kørsler relateret til det nuværende anlæg vil være en smule mindre. På årsbasis vil
de sekundære transporter påvirke trafiksituationen, som angivet i såvel tabel 8.3 og 8.4., hvilket
beregnet giver en påvirkning på 2.000 kørsler pr. år.
Samlet forventet trafikpåvirkning
Som følge af en udvidelse vil antallet af kørsler til / fra anlægget øges. Forøgelsen vil både
omfatte de primære og de sekundære kørsler. Forøgelsen af transporter er dog mindre end
forøgelsen af mængden af biomasser, idet der inddrages pumpefaciliteter til at flytte biomasser
ind på anlægget og igen til at udpumpe afgasset biomasse ud af anlægget.
I samtlige beregninger for trafik i relation til Flemløse Biogas er der indregnet effekten af to
pumpeledninger, til pumpning af rågylle ind på anlægget og til pumpning af afgasset biomasse
fra anlægget til de nærliggende husdyrbrug. Disse pumpeledninger er etableret og vil være
idriftsat når anlægget opstartes. Da effekten af disse pumpeledninger er indregnet ved
trafikberegningerne, vil det være et fremtidigt krav at disse ledninger fortsat skal være i drift.
Pumpeledningerne er således en præmis for nærværende beregninger for udvidelsen af
biogasanlægget.

8.5

Stier og cyklister
Der er i omegnen af Flemløse Biogas ingen rekreative ruter. Den nærmeste går gennem Flemløse
- sydvest om Flemløse og passerer kulturarvsområdet Kragehul på vejen.
Der er ingen stier i omegnen af biogasanlægget, hvilket har bevirket at der i forbindelse med
trafiktællingerne ikke har været muligt at foretage separate tællinger på cyklister, idet
cyklisterne ikke har deres eget separate cykelområde.
Det er ingen cykelstier eller -baner langs Langgade eller langs Karlemosevej. Der er dog særligt
langs Langgade en række primært unge mennesker, som benytter strækningen som cykelrute,
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for at nå en bus på Assensvej. Cykeltrafikken i den forbindelse vil hovedsageligt være mod nord
om morgenen og mod syd om eftermiddagen.
8.6

Støj som følge af trafik
Støjende aktiviteter om natten virker mere generende end samme støj vil virke om dagen, da
støjen vil være sporadisk og tydelig, da den ikke vil indgå som en del af det generelle støjbillede.
Derudover vil nærmeste naboer være i deres boliger om natten, hvorimod dette er mindre
sandsynligt i dagtimerne.
Der er i bergningerne taget udgangspunkt i, at de daglige transporter finder sted indenfor
normal arbejdstid, 06.00 – 18.00. Dette tidsrum kan udvides i forbindelse med
kampagneperioder som høst af græs, majs og lignende. Påvirkningen af de omkringliggende veje
med trafik relateret til Flemløse Biogas vurderes at være af mindre betydning, hvorfor der ikke
er undersøgt, hvorledes trafikken påvirker støjen.

8.7

Delkonklusion
Udvidelsen af Flemløse Biogas vil bevirke en forøgelse af antal kørsler til / fra anlægget,
sammenlignet med den trafikale påvirkning fra det nuværende anlæg. Den daglige belastning
kan forventes at stige fra 2*4 til 2*12 kørsler ind og ud af anlægget. Bidrag fra kampagnekørsler
er kortvarigt, og er beregnet til maksimalt 50 kørsler ind / ud af anlægget pr dag. En belastning
som er den samme som ved den nuværende driftssituation, mens kampagneperioden er i gang.

8.8

Afværgeforanstaltninger
Transporter vil som hovedregel foregå primært i dagtimerne (06.00 – 18.00) på hverdage og
lørdage 07.00 – 14.00), men i forbindelse med kampagne perioder ønskes der mulighed for at
køre alle dage alle døgnets timer i en kort periode.
Det er en mulighed at undgå megen tung trafik i myldretiden på Langgade, hvilket er mellem
07.00 – 08.00. Dette suppleret med en udvidelse af forholdene i svinget, som gerne skal
medvirke til nemmere afvikling af sving med tunge transporter forventes at være gode og
tilstrækkelige afværgeforhold.
Der er indgået en udbygningsaftale mellem Assens Kommune og Bygherre, der giver mulighed
for udvidelse af Karlemosevej. Karlemosevej udbygges til en bredde af 6,5 meter på
strækningen mellem biogasanlægget og Langgade. Eksisterende vejkasse samt GAB udvides til
minimumsbredden og slidlag udlægges i vejens fulde bredde. Derudover søges der om
afvanding af vejen via grøft. Vejen opbygges efter gældende regler og således at den kan klare
den øgede transportbelastning fra de tunge transporter.
Adgangsvejen til anlægget fra Karlemosevej er asfalteret, for at begrænse støj og støv.
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Vurdering af landskab, kulturarv og rekreative interesser

9

9.1

Eksisterende forhold

9.1.1

Landskabet
Flemløse Biogas er placeret i et område, som er præget af store landbrugsarealer og mindre
byer. Anlægget er, i følge Assens Kommuneplan 2017-2029, placeret i et område, som er
udpeget som storbakket landbrugslandskab, hvor nybyggeri skal placeres lavt i terræn. Assens
Kommune har ikke udpeget særlige områder til etablering af biogasanlæg, men eksisterende
anlæg er etableret på en landzonetilladelse givet af Assens Kommune. Samtidig ligger der flere
større landbrugsrelaterede bygninger omkring anlægget. Anlægget er placeret mellem Flemløse
og Glamsbjerg med få hundrede meter til Flemløse by.

9.1.2

Fortidsminder og kulturarv
Der er ifølge Arealinformation [24] ikke kulturarvsinteresser knyttet til lokaliteten, dog går der
et beskyttet dige nord og vest for biogasanlægget.

9.1.3

Rekreative interesser
Der er ikke i dag rekreative interesser knyttet til selve planområdet, som anvendes til det
eksisterende anlæg og almindelig markbrug.
Dog ligger der ca. 150 meter vest for planområdet et rekreativt område i form af et
banelegeme, hvorpå der kan køres på skinnecykler. Dette område formodes at være særligt
befærdet i ferier og weekender i forårs- og sommermåneder.

9.2

Betydningen for landskabet, kulturarv og rekreative interesser ved etablering af anlægget

9.2.1

Landskabet
Placeringen af biogasanlægget er bl.a. valgt ud fra hensynet til sammenhængen med
eksisterende svinestald og landbrugsejendomme i nærheden, hvilket er essentielt i forhold til
stabile leverancer af biomasser. Derudover er eksisterende biogasanlæg etableret i
sammenhæng med eksisterende staldbyggeri, hvilket er medvirkende til at anlægget ikke får en
placering som et fritliggende anlæg. Anlægget er udført i grålige nuancer, som sammen med ny
vold og beplantning er med til at reducere den visuelle påvirkning af landskabet.
Biogasanlægget er etableret i et af Assens Kommune udlagt område til store husdyrbrug, jf.
Assens Kommunes kommuneplan. Heri er der retningslinjer for hvorledes Assens Kommune ser
inddragelse af landbrugsområder til andre formål:
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Det eksisterende biogasanlæg består af betontanke med kuppelformede overdækninger. Disse
tanke er gravet 2 meter i jorden og er holdt i grålige nuancer for at påvirke det visuelle indtryk
samt landskabet mindst muligt. Elementerne der benyttes på biogasanlægget, vil desuden være
geometrisk sammenlignelige med de bygningselementer, der findes på husdyrbruget. Der
etableres runde tanke og firkantede bygninger. Dette betyder at byggeriet visuelt er
sammenligneligt med svinestalden på Karlemosevej 3.
Flemløse Biogas ApS er beliggende i udkanten af Flemløse by ca. 600 m nordøst, for nærmeste
boligområde. Mod syd grænser området op til Karlemosevej og landbrugsarealer og længere
mod syd ligger et større landbrug.
Mod vest og nord grænser anlægget op til landbrugsarealer, karakteriseret som særligt
værdifulde landbrugsområder, samt enkelte beboelsesejendomme. Ca. 200 meter øst for
planområdet ligger den nærmeste beboelsesejendom.
For at minimere omfanget af eventuelle uheld og afskærme anlægget mest muligt etableres der
både vold og beplantning omkring Flemløse Biogas. I Bilag 14 findes visualiseringer fra 6
forskellige vinkler. Disse visualiseringer skal give et indtryk af anlæggets betydning for
landskabet og omkringboende.
Ifølge Assens Kommunes kommuneplan er der ønske om at placere nybyggeri lavt i terræn. I det
storbakkede landbrugslandskab er der meget varierende terræn. Anlæggets placering vurderes
at stemme overens med kommuneplanen, da der omkring anlægget er flere områder, der ligger
højere end anlægget.
I henhold til ovennævnte beskrivelse er retningslinjerne fra Assens Kommunes beskrivelse af
inddragelse af jordbrugsarealer til andre formål efterlevet, ved at vælge placering ved en
eksisterende staldbygning, etablere biogasanlæg i elementer som ligner et husdyrbrug samt
placering således at denne ikke generer hovedejendommene på husdyrbrugene.
9.2.2

Fortidsminder
Der er i forbindelse med etableringen af Flemløse Biogas ikke udarbejdet en arkæologisk rapport
af Museum Vestfyn over området for anlæggets beliggenhed. Idet det er meget begrænset hvor
meget der fortsat skal graves/etableres på Flemløse Biogas, er det ikke vurderet nødvendigt at
foretage en arkæologisk undersøgelse. Såfremt der ved udgravningen observeres tegn på
fortidsminder, standses byggeriet og museet informeres herom.
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Der er ifølge Arealinformation [24] ikke kulturarvsinteresser knyttet til lokaliteten, dog går der
et beskyttet dige nord og vest for anlægget. Lokalplanafgrænsningen er dog etableret således at
diget følges, og således at anlæggets plansilo kan etableres med god afstand til det beskyttede
dige. Diget skal passeres i forbindelse med anlæg af første sektion af en gasledning, se figur 9.1,
til afsætning af rågas til en ekstern virksomhed, dette sker med styret underboring. Forinden
underboring ansøges der herom.
Placering af passage af det beskyttede jorddige fremgår af nedenstående kort, figur 9.1.

Figur 9.1 - Placering af passage af beskyttet jorddige (orange stiplet linje). Gasledningen til Evida er er angivet med
gul og rød og gasledningen til direkte afsætning til virksomhed er angivet med blå.

9.2.3

Rekreative interesser
Ca. 150 meter vest fra Flemløse Biogas løber banelegemet mellem Assens og Tommerup, som i
dag er en rekreativ strækning, hvor der kan køres på skinnecykler. Denne strækning formodes
at være særligt befærdet i ferier og weekender i forårs- og sommermåneder. Flemløse Biogas
kan forventes at være synligt flere steder på strækningen efter udvidelsen af anlægget.
Anlægget forventes på sigt at blive mindre synligt på strækningen, da der i forbindelse med
udvidelsen etableres vold og beplantning rundt om anlægget. Der er på nuværende tidspunkt
flere mindre beplantningsbælter langs banelegemet, som skærmer for anlægget. Såfremt at
vejrforholdene er gunstige for etablering af såvel vold som beplantning i efterår / vinter 2020 /
2021, vil der blive gjort forsøg herpå inden vedtagelsen af nærværende miljøvurdering.

9.3

Visuelle forhold
Vurdering af anlæggets visuelle påvirkning af miljøet, fortages på grundlag af visualiseringer af
det planlagte anlæg, set fra relevante offentlige vinkler i nærområdet. Visualiseringsvinkler er
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udpeget af Assens Kommune. Der er ved valg af fotovinkler til visualiseringen taget hensyn til
anlæggets generelle synlighed, samt til den visuelle påvirkning af omgivelserne. Ved at benytte
visualiseringerne i bilag 14 er det muligt at vurdere den visuelle påvirkning i nærområdet.
Visualiseringerne er foretaget fra følgende vinkler:

Figur 9.2- Fotovinkler til visualisering

Til at vurdere den visuelle påvirkning af anlægget er nedenstående terminologi anvendt (se tabel
9.1)
Tabel 9.1 – Vurdering af visuel påvirkning

Dominerende
Markant

Moderat

Anlægget er altoverskyggende i oplevelsen af landskabet.
Anlægget er fuldt, eller næsten fuldt synligt, overgår i skala
de øvrige landskabselementer, og/eller har en stor
horisontal udbredelse.
Anlægget er skalamæssigt ligeværdigt med de øvrige
landskabselementer og/eller delvist afskærmet.

61

Flemløse Biogas ApS

Underordnet

Ubetydelig/ingen

Kun enkelte eller flere anlægselementer er synlige, men på
en så stor afstand, at de underordner sig de øvrige
landskabselementer og indgår som en del af
baggrundsbilledet.
Anlægget er ikke synligt, eller enkelte anlægselementer kan
ses bag terræn eller bevoksning.

Den visuelle påvirkning af Flemløse Biogas er vurderet størst fra fotovinkel 1 fra Langgade og
fotovinkel 7 fra Karlemosevej. Her bliver anlæggets udvidelse med de tre nye procestanke mest
tydelig. Tankene er dog etableret så de er fuldstændigt identiske med de tre eksisterende
procestanke. I forbindelse med udvidelsen etableres der en vold på minimum 1,5 meter, der
kommer til at skærme den fremtidigt udvidede plansilo og derudover etableres beplantning af
samme type som den beplantning, der er rundt om svinebruget Karlemosevej 3. På de viste
visualiseringer er vold taget i betragtning, men ikke en kommende beplantning. Beplantning
forventes etableret i forbindelse med afslutning på selve etableringen af anlægget ultimo 2020.
Det rette tidspunkt for plantning afhænger af vejret. På sigt forventes det kun at blive primært
tankoverdækninger, der kan ses.
På visualiseringerne på figur 8.2 og 8.3 er vurderet at det er her, at udvidelsen fremstår mest
tydelig. Fotovinkel 2 er på Langgade og fotovinkel 7 er på Karlemosevej.

Før udvidelsen
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Efter udvidelsen

Figur 9.3 - Foto af eksisterende og fremtidige anlæg (fotovinkel 1 - midt på Langgade vestnordvest for Flemløse
Biogas).

Før udvidelsen
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Efter udvidelsen

Figur 9.4 - Foto af eksisterende og fremtidige anlæg (fotovinkel 7 - Karlemosevej øst for Flemløse Biogas).

I forbindelse med udvidelsen etableres der desuden vold indenfor beplantningen omkring
størstedelen af anlægget. Beplantning forventes på sigt at kunne sløre størstedelen af anlægget,
så det generelt vil få en underordnet eller ubetydelig visuel påvirkning af landskabet.
Beplantningen forventes at vokse 1 meter pr. år, og forventes derfor at have en højde på 5 meter
efter 5 år. Det kan derfor antages at beplantningsbæltet vil have en slørende effekt efter 15 år
eftersom der ifølge lokalplanen ikke må opføres bebyggelse i en højde, der overstiger 15 meter.
Beplantningen etableres som et beplantningsbælte langs volden på ydersiden. Beplantningen
skal hovedsageligt bestå af egnede egnstypiske indlands-arter, og vil have sammenhæng til den
beplantning, der er benyttet omkring svinebruget Karlemosevej 3.
De nedenfor beskrevne visualiseringer ses i bilag 14.
Fotovinkel 1: Billede taget midt på Langgade vestnordvest for Flemløse Biogas.
Før: her ses tankene og tankoverdækningerne, teknikbygningen, indfødningsenhederne og
Plansiloen. Det vil også være fra denne vinkel at anlægget er mest synligt fra banelegemet.
Efter: grundet den kommende vold og farven på tankoverdækningerne ses de tre nye
procestanke ikke særligt tydeligt. Det er dog muligt at se alle seks tanke på anlægget og volden
skærmer fortrinsvis de nye tanke og plansiloen. Efter udvidelsen vil anlægget især også være
tydeligt fra banelegemet. Det vurderes herfor at anlægget får en markant til dominerende
påvirkning på landskabet, især fra banelegemet.
Efter beplantning: vil det stadig være muligt at se størstedelen af det eksisterende anlæg, både
fra Langgade og banelegemet. På sigt vil beplantningen komme op i en sådan højde at
udvidelsen vil være mindre fremtrædende og den visuelle påvirkning bliver mere moderat.
Fotovinkel 2: Billede taget på den sydlige del af Langgade sydvest for Flemløse Biogas.
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Før: her ses den eksisterende bebyggelse på Flemløse Biogas næsten ikke. Her ligger det
eksisterende anlæg skjult bagved den eksisterende svinestald på Karlemosevej 3. Det samme er
tilfældet ved banelegemet.
Efter: ses en ud af de tre nye procestanke vest for svinestalden og det er muligt at ane
tankoverdækningerne på de to andre over svinestaldens tag. Dette gælder ligeledes for
banelegemet. Grundet tankoverdækningernes farve og at tankene er delvist afskærmede af
svinestalden, vurderes den visuelle påvirkning for moderat til underordnet.
Efter beplantning: vil tankoverdækningerne sløres af træerne, da der nu både er beplantning
foran svinestalden og der bliver det bagved de nye procestanke, så tankene vil ligge mellem to
beplantningsbælter.
Fotovinkel 3: Billede taget fra Vinkelvej sydvest for Flemløse Biogas.
Før: Det er ikke muligt at se det eksisterende anlæg.
Efter: Efter udvidelsen er det stadig ikke muligt at se Flemløse Biogas, hvorfor anlægget og
udvidelsen heraf vurderes at have ubetydelig/ingen påvirkning.
Efter beplantning: ændrer ikke på ovenstående.
Fotovinkel 4: Billede taget på den nordlige del af Langgade nordvest for Flemløse Biogas.
Før: Her kan man ane tankoverdækningerne og teknikbygningen bagved et eksisterende
beplantningsbælte.
Det samme er gældende for banelegemet, der løber i det
beplantningsbælte, der skærmer fra Langgade.
Efter: er det stort set det samme, som kan ses på nuværende tidspunkt, plus de nye
tankoverdækninger vest for de eksisterende. Dvs. at hele anlægget skærmes af et eksisterende
beplantningsbælte og der er god afstand til anlægget både fra Langgade og banelegemet. Det
vurderes herfor at have en underordnet påvirkning af landskabet.
Efter beplantning: den kommende beplantning vil supplere det nuværende beplantningsbælte.
Det forventes på sigt at kunne sløre hele anlægget og det vil få ubetydelig/ingen påvirkning på
landskabet.
Fotovinkel 5: Billedet er taget fra Assensvej nord for Flemløse Biogas.
Før: grundet det storbakkede landskab og eksisterende beplantning kan man kun se en enkelt
af de tre nuværende procestanke.
Efter: grundet det storbakkede landskab og eksisterende beplantning kan man kun se en enkelt
af de tre nuværende procestanke. Udvidelsen bliver skjult bag eksisterende beplantning, hvorfor
hele anlægget vurderes at have en underordnet landskabelig påvirkning.
Efter beplantning: sløres den ene synlige procestank og anlægget vil have ubetydelig/ingen
landskabelig påvirkning.
Fotovinkel 7: Billedet er taget fra Karlemosevej øst for Flemløse Biogas.
Før: er det kun muligt at ane tankoverdækningerne og toppen af teknikbygningen.
Efter: her ses den nye række af procestanke tydeligt. Grundet terrænet, afstanden og den
kommende vold er det primært tankoverdækningerne, der er synlige. Det vurderes derfor at
udvidelsen vil have en moderat til markant visuel påvirkning af landskabet.
Efter beplantning: etableres så det vil have en slørende effekt både i højden og ved
jordoverflade, hvorfor den både vil sløre volden og anlægselementerne. Anlægget forventes
derfor på sigt at have en underordnet visuel påvirkning på landskabet.
Generelt afskærmes anlægget i alle retninger, og det er hovedsageligt tankoverdækningerne,
som bliver synlige for omgivelserne. Tankoverdækninger falder dog godt i med horisonten, da
tanktoppene er forholdsvis lyse og er svære at se på både solskinsdage/skyede dage. Det
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vurderes generelt, at det fremtidige biogasanlægs bygninger og anlæg i deres skala, former og
farver ikke er væsentlig forskellig fra anden bebyggelse og anlæg, der findes i det åbne land.
Bygninger og anlæg indgår, når man ser anlægget på lidt afstand, derfor i en ligeværdig
sammenhæng med øvrige landskabselementer og interagerer med baggrundsbilledet.
Udvidelsen af anlægget vurderes som helhed at få en moderat til underordnet visuel påvirkning
på området.
Når den afskærmende beplantning i løbet af nogle år vokser op, så vurderes det, at den i
betydeligt omfang vil afskærme for kig til et udvidet anlæg fra alle fotovinkler og anlægget vil få
en underordnet betydning for omgivelserne.
9.4

Delkonklusion
På grundlag af vurderingen af de landskabelige forhold, kulturhistoriske forhold og rekreative
interesser, anses planerne ikke for at have væsentlig betydning for disse interesser.
Der er i området omkring Karlemosevej mange levende hegn, der mindsker indkigget til
biogasanlægget. Derudover har valget af de grålige nuancer til både bygning, tanke og
overdækninger også betydning for det visuelle indtryk af anlægget i omgivelserne. De grålige
farver gør at anlægget falder godt ind i landskabet.
I forbindelse med selve udvidelsen af biogasanlægget forventes ikke yderligere aktivitet i forhold
til etablering af vold eller beplantning. Begge dele forventes etableret ultimo 2020 / primo 2021.
På grundlag af vurderingen af de landskabelige forhold vurderes det, at anlægget med sine
landbrugslignende bygningselementer ikke vil virke skæmmende og vil falde i med områdets
anden bebyggelse.
Der findes ingen indikationer på at der er skjulte fortidsminder på grunden.

9.5

Afværgeforanstaltninger
For i størst mulig grad at indpasse anlægget i landskabet etableres anlægget i grålige nuancer og
der etableres vold og beplantning, som udføres med hjemmehørende planter.
For at sikre, at der ikke er evt. skjulte fortidsminder, henstilles til bygherrer om at standse
anlægsarbejdet, hvis der findes fortidsminder ved de senere udgravninger til anlæggets tanke.
Museum Vestfyn skal kontaktes i forhold til, hvordan det videre arbejde kan gennemføres.
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10

Vurdering af natur
Assens Kommune skal i henhold til gældende habitatbekendtgørelse [15] sikre, at der ikke gives
tilladelse til en plan, hvis planen i sig selv eller sammen med andre projekter kan skade et Natura
2000-område (jf. habitatbekendtgørelsens §6), eller det kan påvirke plantearter samt yngle- og
rasteområder for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets [16] bilag IV (jf.
habitatbekendtgørelsens § 10) [15].

10.1

Eksisterende forhold
Planområdet er i dag dels det eksisterende anlæg samt landbrugsjord med normal
landbrugsdrift.
På figur 10.1 er et billede af de naturbeskyttede områder i nærheden af biogasanlægget.
Nummereringen af områderne er samstemmende med nummereringen i tabel 10.1.
Tabel 10.1 - Undersøgte naturområder.

Nr. Type

Vinkel
(°)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

30
0
320
290
100
120
140
200
150
240
90

§3 Mose
§3 Overdrev
§3 Overdrev
§3 Mose og sø
§3 Eng
§3 Overdrev
§3 Eng
§3 Ferskeng
§3 Mose
Natura2000 Habitat
Natura2000 Habitat

Afstand
(m)
495
1090
1420
545
1380
1780
1050
610
320
7600
8220

Tilstand og
besigtigelsesår
V (2018)
IV (2011)
IV (2018)
III (2010)
IV (2012)
II (2008)
IV (2012)
IV (2012)
IV (2011)

Tålegrænse
(kgN/ha/år)
5-25
10-25
10-25
5-25
15-25
10-25
15-25
15-25
5-25

Planområdet er placeret udenfor:
• Strandbeskyttelseslinje
• Klitfredningslinje
• Fortidsminde beskyttelseslinje
• Kirkebeskyttelseslinje
• Skovbyggelinje
• Søbeskyttelseslinje
• Åbeskyttelseslinjer
• Fredede områder
• Natura2000 områder
Der ligger ingen beskyttede sten- og jorddiger, der vil blive påvirket af selve udvidelsen af
biogasanlægget. Der er dog et beskyttet dige langs med lokalplanafgrænsningen.
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Figur 10.1 - Afstande til beskyttede naturområder. Naturområde 10 og 11 er begge habitatområder og ligger
udenfor det afbildede område.

10.2

§ 3 arealer og beskyttelseslinjer
Inden for planområdet, er der ikke registreret naturområder, der er beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens § 3. Planområdet er heller ikke omfattet af beskyttelseslinjer.
Der er registreret naturområder udenfor planområdet. Naturområderne bliver undersøgt
nærmere ved nærværende depositionsberegning.
Naturområderne er nummeret, se figur 10.1 og tabel 10.1. De to nærmeste Natura 2000
områder, der begge er habitat områder, ligger med afstande på mellem 7,6 – 8,2 km, og de
fremgår derfor ikke af de viste områder på figur 10.1.

10.3

Natura 2000-områder
Vurdering af en plan eller et projekts konsekvenser for et berørt Natura 2000-område skal
foretages ud fra områdets bevaringsmålsætninger. Den overordnede bevaringsmålsætning for
områderne er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper,
som området er udpeget for. Når der gennemføres en vurdering, skal denne forholde sig til, om
den ønskede plan eller det ønskede projekt påvirker det konkrete udpegningsgrundlag.
Nærmeste Natura 2000-område, N124 er Maden på Helnæs og havet vest for (habitatområde
H108), som ligger i ca. 7.600 meters afstand mod sydvest.
Derudover er der et habitatområde i en afstand ca. 8.200 meter mod øst.
På baggrund af afstandene til Natura 2000-områderne vurderes disse ikke at blive udsat for
negativ påvirkning som følge af udvidelsen. Der foretages derfor ikke yderligere
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konsekvensvurderinger end
miljøkonsekvensrapport.
10.4

beregning

af

kvælstofdepositionen

i

nærværende

Bilag II, IV og fredede arter
Assens kommune har på nuværende tidspunkt ikke registreret bilag IV-arter i planområdet, der
består af landbrugsjord.
Ved søgning den 10. august 2020 i Danmarks Miljøportal/Danmarks Naturdata på bilag-II, bilagIV og fredede arter, er der i området omkring planområdet fundet enkelte forekomster af stor
vandsalamander, løvfrø og grøn mosaikguldsmed (alle bilag IV-arter). Området der er søgt på,
er vist i figur 10.2, og arterne er registreret med afstande på 1050 m, 1250 m og 1540 m.
Som følge af afstanden fra biogasanlægget til de registrerede lokaliteter hvor der findes bilag IVarter, vurderes disse ikke at blive påvirket af udvidelsen. Disse bilag IV-arter undersøges derfor
ikke nærmere.

Figur 10.2 - Søgning på bilag II, bilag IV og fredet arter omkring planområdet.

10.5

Beskyttede vandløb
Den omtrentlige afstand fra lokalplanområdet for biogasanlægget til det nærmeste beskyttede
vandløb er ca. 1.000 meter til Alenbæk nord – nordøst for biogasanlægget, umiddelbart syd for
Assensvej. Vandløbene ses på figur 10.3.
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Figur 10.3 - Placering af Flemløse Biogas med angivelse af beskyttede vandløb (markeret med blåt).

Vandløbet ligger lavere i terræn end Flemløse Biogas. Der er omkring Flemløse Biogas lavet en
vold med en højde på minimum 1,5 meter over færdigt terræn, der kan tilbageholde eventuel
lækage fra tanke. Området indenfor volden kan tilbageholde volumen fra den største tank, hvis
en tank skulle springe læk. Volden slutter tæt omkring den nordvestlig beliggende vandtank.
Udvanding af overfladevand på de omkringliggende marker med afgrøder (græs) må forekomme
i den periode, hvor disse afgrøder optager kvælstof. Grundet hensynet til disse afgrøder bliver
udvandingsområderne varieret/flyttet, idet der gøres brug af en vandingsmaskine til formålet.
En vandingsmaskine trækker automatisk sprinkleren ind, hvilket gør at det samme område ikke
vandes uafbrudt. Der er udlagt græs i et område på ca. 40 ha rundt om biogasanlægget, hvor
udvanding af belastet overfladevand er planlagt. Der kan i gennemsnit forventes, at der på de
40 ha skal udvandes 10 - 20 mm overfladevand. En vandmængde der ikke giver anledning til
afstrømning. Udvanding vil ske i sommerhalvåret, hvor der er afgrøder i vækst, tørre perioder
samt fordampning.
10.6

Betydningen for natur, plante- og dyreliv ved udvidelsen af anlægget

10.6.1

Beplantning
I forbindelse med udvidelsen etableres der både vold og beplantning omkring størstedelen af
anlægget. Beplantning forventes på sigt at kunne sløre størstedelen af anlægget, så det
generelt vil få en underordnet eller ubetydelig visuel påvirkning af landskabet. Beplantningen
forventes at vokse 1 meter pr. år, og forventes derfor at have en højde på 5 meter efter 5 år.
Det kan derfor antages at beplantningsbæltet vil have en slørende effekt efter 15 år, da
lokalplanen kun foreskriver bebyggelse i en højde af maksimalt 15 meter. Beplantningen
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etableres som et beplantningsbælte langs volden på ydersiden heraf. Beplantningen skal
hovedsageligt bestå af egnede egnstypiske indlands-arter, og vil være i tråd med det
beplantningsbælte, som allerede i dag afskærmer svinestalden Karlemosevej 3, da disse på sigt
vil vokse sammen.
10.6.2

Deposition af svovl og kvælstof fra biogasanlægget og husdyrbrug
Iht. Assens Kommunes afgrænsningsnotat er det vurderet, at der skal gennemføres en kumulativ
vurdering af ammoniakemission og -deposition fra det samlede biogasanlæg og
omkringliggende husdyrbrug. Den kumulative vurdering tager udgangspunkt i
baggrundsbelastningen for området på ca. 13,6 kg N/ha/år samt OML-modellens bidrag fra de
benyttede punktkilder på biogasanlægget. Baggrundsbelastningen er opgjort af DCE ultimo
2018, hvilket betyder at bidrag fra landbrug og eventuelle udvidelser af landbrug i området, der
er effektueret i 2018, er medregnet i denne værdi. Biogasanlæggets bidrag er hermed ikke
medregnet i denne baggrundsværdi, hvilket betyder at den samlede kvælstofdeposition på de
enkelte naturpunkter kan beregnes ved at ligge depositionsberegningen for biogasanlægget til
baggrundsdepositionen.
Ammoniakbidraget fra de omkringliggende husdyrbrug er opgjort i Husdyrgodkendelse.dk.
Bidraget herfra indgår i baggrundsbelastningen på ca. 13,6 kg N/ha/år opgjort af DCE i december
2018 [25]. Ammoniak-depositionen, som udgøres af bidrag fra hele biogasanlægget, skal
beregnes til de naturområder, der er oplistet i tabel 10.1. De udvalgte naturområder, ses på figur
10.1.
Som det kan ses i bilag 7 er svovl depositionen ikke vurderet, da der ikke er en udledningen fra
biogasanlæggets opgraderingsanlæg. I bilag 7 ses en måneds udskrift fra anlæggets SRO system,
hvor det ses at der på denne måned (august/september 2020) er nogle timer på én dag, hvor
der er svovludledning fra anlægget.
Områderne er valgt således, at forskellige naturtyper i stor udstrækning hele vejen rundt om
planområdet undersøges. I området findes fx flere enge, moser og overdrev og omkranser
biogasanlægget i afstande mellem 500 m og 1.000 m.
Tabel 10.2 - Opgørelse over naturområder og kvælstofdeposition fra hele biogasanlægget.

Nr.

Vinkel

Afstand
(m)

Område

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

30
0
320
290
100
120
140
200
150
240
90

495
1090
1420
545
1380
1780
1050
610
320
7600
8220

§3 Mose
§3 Overdrev
§3 Overdrev
§3 Mose + sø i fredskov
§3 Eng
§3 Overdrev
§3 Eng
§3 Ferskeng
§3 Mose
Natura2000 Habitat
Natura2000 Habitat

Kedel N
(kg pr. ha
pr. år)
0,009
0,004
0,003
0,009
0,005
0,004
0,003
0,005
0,009
0,005
0,005

Afkast N
(kg pr. ha
pr. år)
0,00179
0,0007
0,0006
0,00106
0,00029
0,00019
0,00016
0,00023
0,00048
0,00024
0,00035

Sum biogas
(kg pr. ha
pr. år)
0,011
0,005
0,004
0,010
0,005
0,004
0,003
0,005
0,009
0,005
0,005
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Naturområdernes placering ses nedenfor.

Figur 10.4- Placering af natur lokaliteter.

Fra biogasanlægget er der beregnet kvælstofbidrag fra anlæggets naturgaskedel (NOx bidrag) og
fra anlæggets afkast fra modtagetank samt plansilo (NH3 bidrag). Disse tre bidrag omregnes
inden input i OML til kvælstof på N-form og derved er output fra OML direkte som kg N.
10.6.3

Vurdering af ammoniak deposition – husdyrbrug og biogasanlæg samlet:
De 11 udvalgte naturområder fra tabel 10.2 er beskyttet af naturbeskyttelsesloven §3, og det
vurderes at de vil blive udsat for en let øget kvælstofbelastning
Samlet vurderer Assens Kommune, at udvidelsen ikke vil give en merbelastning som vil ændre
naturtilstanden på beskyttede kvælstoffølsomme naturområder i området, da alle
merdepositioner er under 0,1 kg N/ha/år. Udvidelsen forventes derfor ikke at påvirke §3områderne væsentligt.

10.7

Delkonklusion
Der er ved søgningen ikke fundet data for, at der er forekomst af bilag IV-arter indenfor eller i
umiddelbar nærhed af planområdet. Der er fundet bilag IV-arter i en afstand af 1000 meter eller
mere.
Udvidelsen af biogasanlægget medfører et merbidrag til ammoniak-depositionen til de
omkringliggende §3-naturområder på under 0,1 kg N/ha/år. Bidraget til det nærmeste Natura
2000-område er således beregnet til under 0,1 kg N/ha/år. Det gælder tilsvarende, at
merbelastningen af nærmeste naturområde (naturområde 1) er lavere end 0,1 kg N/ha/år.
Det vurderes på baggrund af ovenstående, at omkringliggende naturområder samt Natura 2000områder ikke påvirkes. Det er samtidig vurderingen, at bilag IV-arter ikke påvirkes, de er
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registreret forholdsvist langt fra anlægget, og idet deres levesteder ikke næringsstofbelastes
som følge af udvidelsen.
10.8

Afværgeforanstaltninger
Biogasanlægget vurderes således at kunne anlægges og drives uden at påvirke natur, planteeller dyreliv i væsentligt omfang i form af deposition af kvælstof.
I forhold til en fysisk påvirkning som et udslip af biomasse fra en tank, der springer læk, vil den
etablerede vold omkring anlægget afværge at dette løber udenfor biogasanlæggets område.
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11

11.1

Vurdering af lugt
Metodebeskrivelse
Planernes påvirkning af luftmiljøet vurderes ud fra de metoder, der anvendes ved ansøgning om
tilladelse iht. Miljøbeskyttelsesloven. Heri er fastsat grænseværdier for udledninger, samt
metoder til vurdering af overholdelsen af grænseværdierne.
Planernes påvirkning af luftmiljøet skal overordnet set overholde Miljøstyrelsens nuværende
lugtkriterie på 10 LE/m3 jf. Miljøstyrelsens vejledning om lugt fra virksomheder [26]. I forhold til
biogasanlægget er det nødvendigt at undersøge om biogasanlægget kan dokumentere
overholdelse af lugtgrænseværdierne, jf. tabel 11.1.
Tabel 11.1 - Nuværende lugtgrænseværdier.

Enkeltbolig i det åbne land
Samlet bebyggelse

Nuværende lugtkrav
(LE/m3)
10
5

Biogasanlæggets lugtpåvirkning på omgivelserne beregnes i såkaldte LugtEnheder per
kubikmeter luft (LE pr. m3).
Lugttærskelværdien er defineret som den lugtstofkoncentration, hvor 50% af et lugtpanel kan
detektere lugten i en prøve, og de øvrige 50% ikke kan. Lugtgrænseværdierne for virksomheder
følger Lugtvejledningen. Beregningerne til denne rapport er foretaget i LE pr. m3.
Et biogasanlæg betegnes som en virksomhed uanset, hvor det er beliggende, og reguleres efter
Miljøbeskyttelsesloven [9].
OML Multi 6.2 er benyttet til at vurdere lugtudbredelsen fra Flemløse Biogas. Beskrivelse af selve
OML-programmet ses i bilag 4. Der er input i denne model fra fire punktkilder (afkast) og tre
arealkilder på biogasanlægget. I bilag 5 ses disse input til OML-programmet og i samme bilag ses
resultatudskrifterne fra OML. OML-beregningerne er udført på baggrund af vejrdata fra Aalborg,
som dækker vejrdata for 10 år.
Biogasanlæg har tidligere haft ry for at lugte, men det sidste årtis fokus på at minimere lugt fra
anlæggene har bevirket, at nye anlæg uden problemer overholder alle lugtkrav ved normal drift.
11.2

Eksisterende forhold
Området, hvor anlægget er lokaliseret, er karakteriseret som landbrugsområde. Der er 200
meter til nærmeste nabo, Karlemosevej 7, i lugtmæssig sammenhæng. Derudover er der en
række fritliggende ejendomme omkring biogasanlægget. Landsbyen Flemløse ligger med den
nordvestligste bolig, Langgade 65 og 65A i en minimumsafstand på ca. 600 meter, målt fra
biogasanlæggets lugtcentrum til adressens skel; en bolig som ikke er ejet af ejerkredsen. Den
resterende del af Flemløse ligger med større afstand sydvest for biogasanlægget. Se tabel 11.1
for afstande til nærmeste naboer. Afstandene er målt fra biogasanlæggets lugtcentrum (afkast
fra naturgaskedel) til naboens matrikelgrænse.
Der er på det eksisterende biogasanlæg lugtbidrag fra anlæggets nedenstående kilder.
Punktkilder:
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• Naturgaskedel
• Off-gas fra opgraderingsanlægget
• Modtagetank
• Substrattanke – 1 stk.
Arealkilder:
• Indfødningsenheder – 2 stk.
• Plansilo – oplag af ensilage
Derudover vil der på det eksisterende anlæg være diffuse kilder, kilder som er af midlertidig
karakter.
Tabel 11.1 – Afstande til naboer, målt fra lugtcentrum til ejendommens matrikelskel.

Afstand (m) – målt til matrikelskel
Langgade 65
600
Langgade 74
370
Langgade 75
410
Langgade 89
265
Langgade 82
340
Langgade 98
410
Langgade 81
430
Langgade 85
460
Langgade 89
435
Langgade 105
470
Karlemosevej 2
510
Karlemosevej 3
40
Karlemosevej 6
270
Karlemosevej 7
200
Karlemosevej 14
660
Karlemosevej 13
670
Springenbjergvej 29
385
Springenbjergvej 27
570
Springenbjergvej 21
420
Kant Flemløse by
500
Banelegeme
170

Bemærk

Svinestald
Ejes af Flemløse Biogas

Rekreativt område

Bygherre driver i dag såvel husdyrbrug som markbrug i området omkring det eksisterende
biogasanlæg. Der vil i den forbindelse være lugtpåvirkninger herfra i forbindelse med
udbringning af husdyrgødning. Lugtpåvirkningerne ved udbringning på marker vil, som følge af
at biomasse bliver behandlet i et biogasanlæg, blive reduceret. Den lange opholdstid i anlæggets
lukkede tanke gør at den afgassede biomasse ikke frigiver lugtstoffer i lige så stor udstrækning,
som ubehandlet husdyrgødning.
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11.3

Lugt efter udvidelsen

11.3.1

Lugt i anlægsfasen
Lugtpåvirkningen fra anlægget vil i anlægsfasen af udvidelsen være som påvirkningen fra det
eksisterende anlæg. Så længe byggefasen er i gang vil det eksisterende anlæg driftes upåvirket.
Først i forbindelse med opstart af udvidelsens elementer vil der være mulige ændringer i lugtpåvirkningerne.
Der forventes ikke markant lugtpåvirkning i opstartsfasen efter udvidelsen, da fasen påvirkes
positivt (opstartsfasen forkortes) af det eksisterende anlæg. Idet der er en eksisterende aktiv og
velfungerende biomasse, vil ibrugtagning af yderligere procestanke ske uden mærkbare
påvirkninger. Nye tanke vil blot indgå som en del af den nuværende proces.

11.3.2

Omgivelser til biogasanlægget
Lugtbelastningen fra biogasanlægget vil primært være begrænset til bl.a. forbigående lugtgener
i forbindelse med udbringning af afgasset biomasse. I forbindelse med den daglige drift af
anlægget skal der ikke forventes lugtpåvirkning, da tankene er lukkede og alle afkast renses
inden udledning.
I anlægsfasen er der ingen emissioner fra anlægget, bortset fra udstødningen fra maskiner og
transportkøretøjer, der anvendes på lokaliteten. Disse vurderes ikke at udgøre en væsentlig
påvirkning.
Der er målt en afstand fra centrum af biogasanlægget (centrum benyttet i lugtberegning, herved
arbejdes konstant fra samme målepunkt) til de respektive ejendomme. For alle ejendomme er
afstanden målt fra dette lugtcentrum til adressens matrikelgrænse, se tabel ovenfor.

11.3.3

Lugtbidrag fra biogasanlægget
Der er foretaget en lugtberegning for Flemløse Biogas efter en udvidelse. For at kunne foretage
en lugtberegning i OML-multi er det nødvendigt at opdele kilderne i hhv. punkt- og areal kilder.
Nedenfor ses disse kilder opdelt, suppleret af de såkaldte diffuse kilder – kilder som ikke kan
indregnes i lugtberegningen, da de er af midlertidig karakter/kun finder sted ved nødsituationer.
Ved sammenligning med kilderne før en udvidelse ses at lugtbidragene er de samme.
Punktkilder:
• Eksisterende naturgaskedel
• Eksisterende afkast fra opgraderingsanlæg – off-gas
• Eksisterende afkast fra modtagetank med lokalt filter
• En eksisterende og en ny substrattank med lokalt filter
Arealkilder:
• Eksisterende skæreflade fra opbevaring af landbrugsafgrøder
• Eksisterende udendørs indfødningsenheder (2 stk.)
Diffuse kilder:
• Transport af kraftigt lugtende biomasser/andre ikke kraftigt lugtende biomasser
• Håndtering af fast husdyrgødning
• Overtryksventiler på tankene
• Oprensning/reparation af tanke
• Afbrænding af biogas i fakkel
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Diffuse kilder:
Den faste husdyrgødning, dybstrøelse, ankommer på daglig basis, og tilføres biogasanlæggets
anlæggets dertil særligt indrettede sektion på plansiloen hertil. Denne sektion er indrettet med
automatisk overdækning, ved hjælp af hjul kørende på plansilo elementerne. Denne løsning er
beskrevet i bilag 15. Det kan forventes at anlægget følger denne beskrivelse som princip. Når
der skal indføres dybstrøelse i anlægget, åbnes dybstrøelsessektionen og den nødvendige
mængde grabbes ud og læsses op i indfødningsenhederne. Dybstrøelsessektionen overdækkes
igen. Efter fyldning af indfødningsenhederne lukkes låget herpå. På denne måde bestræber
anlægget sig på at reducere bidraget fra diffus lugtkilder.
På trods af at håndteringen af dybstrøelse begrænses med overdækning
indfødningsenhederne, indgår disse diffuse kilder som arealkilder i lugtberegningen.

af

Andre faste biomasser, som fx ensilage og frøgræshalm opbevares overdækket på plansilo. Der
vil være diffus lugt fra ensilagestakkene i forbindelse med håndtering af ensilage. Denne lugt vil
være af samme karakter som den ensilage, der håndteres på et husdyrbrug.
Tidspunktet for indkøring af ensilage til plansilo foregår på samme tidspunkter af året, som
indkøring af ensilage på et husdyrbrug. Oplagring på plansilo indgår ikke i lugtberegningen, idet
der er tale om et diffust lugtbidrag, dog indgår den åbne skæreflade i lugtberegningen som
værende et konstant lugtbidrag.
Håndteringen af biomasser i selve biogasanlægget foregår i gastætte systemer, når biomasserne
har forladt indfødningsenhederne. Såfremt at der er for stort gastryk på systemet i de 6 tanke
(4 reaktorer + 2 efterafgasningstanke) vil sikkerheds-/overtryksventilerne åbnes og biogas kan
ledes ud til atmosfæren. Dette er en sikkerhedsforanstaltning og vil være sidste mulighed i de
tilfælde, hvor biogassen ikke kan afsættes gennem opgraderingsanlægget eller til fakkel. Ved
aktivering af sikkerhedsventiler kan der være udslip af svovlbrinte sammen med biogassen.
Trykket i tankene overvåges af anlæggets SRO-system og alle udledninger registreres i SROsystemet. Da det ikke er hensigtsmæssigt at stille vilkår til begrænsning af
sikkerhedsforanstaltninger, vil brug af nødsystem ikke være medtaget i lugtberegningen.
En anden sikkerhedsforanstaltning på biogasanlægget er etablering af en fakkel til afbrænding
af biogas i de tilfælde, hvor opgraderingsanlægget er ude af drift. Her afbrændes biogassen og
dette kan give anledning til lugt. Faklen er et nødanlæg og vil kun være i brug i meget få tilfælde.
Såfremt gasfaklen er i brug, vil der være andre aktiviteter på anlægget, som ikke er i drift, fx
opgraderingsanlægget og samtidig vil indfødningen standses, for at undgå for stort tab af
indtjening og spild af biomasser. Dvs. at såvel indfødning af fast biomasse som indfødning af
flydende biomasse standses. Det er derfor besluttet at den mest repræsentative situation, og
den værst tænkelige belastning lugtmæssigt, vil være at der er almindelig drift, hvor
opgraderingsanlæg, separation, modtage-, substrat- og udpumpningstanke samt kedel alle er i
drift samtidig og dermed aktive lugtkilder. Lugtemissioner fra gasfaklen medtages derfor ikke i
lugtberegningen, OML.
Med års mellemrum vil der være behov for åbning af procestanke, hvilket kan give anledning til
forøget lugt i omgivelserne i en kort periode. Dette er en helt særlig situation og indgår lige som
andre nødsituationer ikke i OML-beregningen. Såfremt tømning af tank bliver aktuelt, kan
nærliggende naboer orienteres herom på forhånd.
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Der optræder en række diffuse lugtkilder på anlægget. Disse kan give årsag til sporadiske
lugtgener. Ensilage ensileres og opbevares i plansilo. Ensilagen har en svagt syrlig lugt som følge
af ensileringsprocessen (fermentering). Dette kan under selve ensileringsprocessen give
anledning til lugtbidrag.
Udover ovennævnte diffuse kilder vil det befæstede areal foran plansiloen, hvorpå der kan være
tale om spild, kunne give anledning til lugt. Dette område skal renholdes ved fejning, som en del
af den daglige rutine. Derved kan lugtbidraget herfra reduceres væsentligt.
For nuværende udbringes der rågylle på de omkringliggende marker, hvor der på sigt kan
forventes at blive udbragt afgasset biomasse. Ved forsøg er det vist at udspredning af afgasset
biomasse har en lugtpåvirkning, der både i forhold til tid og intensivitet er langt mindre end
udspredning af rågylle. [27] Dette vil give anledning til at oplevelsen af aktiviteter relateret til
biogasproduktionen giver en positiv påvirkning af omgivelserne.
11.3.4

Bidrag medregnet i lugtberegningen
Bidrag fra punktkilder
Naturgasfyret kedelanlæg:
På anlægget er der etableret et godkendt naturgasfyret kedelanlæg til opvarmning af
anlægget/biomasserne. Ved nyetablering af varmegenvinding vil dette kedelanlæg overgå til at
fungere som nødanlæg. Den kan forventes at komme i brug i særlige tilfælde, såsom kolde
vinterperioder, perioder hvor opgraderingsanlægget er ude af drift og perioder hvor der tilføres
store mængder kold biomasse. Denne kilde er medregnet i lugtberegningen.
Off-gas fra opgraderingsanlæg:
Fra anlæggets opgraderingsanlæg fraledes en delstrøm hovedsageligt bestående af CO2. Dette
er en del af den daglige drift og indregnes i lugtberegningen for anlægget.
Modtagetank:
Håndtering af gylle og husdyrgødninger kan give anledning til lugt. Gylle overføres dels til
biogasanlægget gennem lukkede pumpesystemer fra nærliggende landbrug, dels ved indkøring
til anlægget. Ved begge situationer vil der ske en fortrængning af luft fra modtagetanken.
Pumpeydelsen fra husdyrbrug/aflæsningshastigheden til biogasanlægget er på maksimalt 0,06
m3 pr. sek., og den samme mængde luft fortrænges fra tanken. Denne luft presses ud gennem
et afkast, hvorpå der er monteret et lokalt filter. Der vil som en del af den daglige drift være
fortrængningsluft ud gennem dette afkast, hvorfor afkastet indgår i lugtberegningen, OML, for
biogasanlægget.
Substrattanke:
Tilførsel af flydende substrater til de to substrattanke vil afføde fortrængningsluft fra disse.
Fortrængningsluft som passerer et monteret lokalt filter. Der vil som en del af den daglige drift
være fortrængningsluft ud gennem dette afkast, hvorfor afkastet indgår i lugtberegningen, OML,
for biogasanlægget.
Nedenfor i tabel 11.2 ses de benyttede punktkilder som bidrager med input til OMLberegningen. Der er ved OML-beregningen taget hensyn til aktuelle terrænforskelle, ved at
benytte koordinater på biogasanlæggets luftcentrum fra Miljøportalen/Arealinformation og
terrænkoter indhentet fra Kortforsyningen. De samme kilder er angivet på figur 11.1 nedenfor.
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Bidrag fra arealkilder
Udover de nævnte punktkilder er det blevet vurderet nødvendigt at medregne lugtbidrag fra to
typer arealkilder på anlægget. Disse arealkilder vil være af samme type og omfang som på et
kvægbrug.
Skæreflade på plansiloen:
Her er der aktuelt foretaget beregning på et areal på tværs af hele plansiloen, for at få et
repræsentativt bidrag herfra.
Overflade på indfødningsenheder:
Desuden er inddraget bidrag fra anlæggets to udendørs indfødningsenheder, hvori der fyldes
biomasse fra plansiloen (græs, majs og lignende) samt dybstrøelse. Indfødningsenhederne
etableres med låg, således at der kan lukkes efter påfyldning. For at sikre at lugtpåvirkningerne
i omgivelserne kan rumme åbning af disse indfødningsenheder er disse 2toenheder medtaget i
lugtberegningen.
Tabel 11.2 - Oversigt over lugtbidrag fra hvert afkast på biogasanlægget.

Punktkilde
8
7
3
4
2

Naturgasfyret kedelanlæg
Off-gas fra opgraderingsanlæg
Substrattank 1 med filter
Substrattank 2 med filter
Modtagetank med filter
Arealkilde

5+6
1

Overflade indfødningsenheder
Skæreflade plansilo

Volumenstrøm
(m3 pr. sek.)
0,3
0,171
0,06
0,06
0,06
Lugtintensitet
(LE/m2/s)
3
3

Kildestyrke
(g pr. sek)
0,0013
0,00005
0,0053
0,0053
0,00076
Areal
(m2)
42
360

Afkasthøjde
(m)
13
5
9
9
5
Kildestyrke
(g pr. sek)
0,00098
0,0084
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Figur 11.1 - Placering af lugtbidrag på Flemløse Biogas.

En beskrivelse af OML-programmet ses i bilag 4 og i bilag 5 findes udregninger/omregninger for
samtlige input. I samme bilag findes diverse benyttede kilder vedrørende input.
Det er vurderet at lugtbidraget fra biogasanlægget skal kumuleres med svinebruget på
Karlemosevej 3.
I bilag 5 findes også output filen fra lugtberegningen inklusive kommentarer hertil.
Resultatet af beregningerne viser, at de gældende grænseværdier for en virksomhed overholdes
ved nærmeste nabo. Ved nærmeste naboejendom (Karlemosevej 7) er der beregnet 7 LE pr. m3,
hvor kravet er maksimalt 10 LE pr. m3. Ved kanten af Flemløse by, i en afstand af ca. 500 m, er
der beregnet et lugtbidrag på 2 LE pr. m3, hvor grænsen er 5 LE pr. m3. Således vurderes det, at
der kun i meget begrænset omfang vil kunne opleves lugtgener udover det tilladte relateret til
biogasanlægget.
På figur 11.2 nedenfor er udarbejdet en grafisk afbildning af hvorledes lugt fra anlæggets
ovennævnte kilder breder sig. Udgangspunktet er lugtcentrum (svarende til punkt nr. 1 på figur
11.1), som er afkastet fra naturgaskedlen.
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Figur 11.2 - Grafisk afbildning af kumuleret lugtspredningen fra Flemløse Biogas og svinebruget på Karlemosevej 3.

Den lyseblå kurve angiver, hvortil lugt fra biogasanlægget bidrager med 10 LE pr. m3. Indenfor
den lyseblå kurve er lugtbidraget 10 LE pr. m3 eller mere. Den mørkeblå kurve angiver, hvor
biogasanlægget bidrager med 5 LE pr. m3. Udenfor den mørkeblå kurve er lugtpåvirkningen
mindre end 5 LE pr. m3.
Afstanden til de på kortet angivne adresser ses i tabel 11.3, sammen med den beregnede
lugtpåvirkning ved de samme adresser, holdt op mod de grænseværdier, der er på de respektive
adresser.
Beregningen viser at der ved nærmeste nabo, Karlemosevej 7 (200 meter afstand), er en
lugtpåvirkning på 7 LE pr. m3. Resultaterne ses i nedenstående tabel.
Tabel 11.3 - Resultat af lugtberegning for nærmeste omkringliggende boliger i det åbne land samt samlet bebyggelse.

Adresse
Karlemosevej 7
Karlemosevej 2
Langgade 74
Langgade 75
Banelegemet
Springenbjergvej 15+17 (lokalplanområde)
Flemløse by / byzone

Afstand
(m)
200
510
370
410
170
590
500

Lugtgrænseværdi
(LE pr. m3)
10
10
10
10
10
5
5

Lugtpåvirkning (LE
pr. m3)
7*)
2
4
3
9
2
2

*) her er valgt den højeste værdi i afstanden 200 meter.

Der er i nærværende rapport foretaget beregning af det kumulerede lugtbidrag til omgivelserne,
og det fremgår at det samlede lugtbidrag fra svinebruget og biogasanlægget vil være under de
givne lugtgrænseværdier.
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11.3.5 Lugt- og luftemission i unormale driftssituationer
Lugtgener på anlægget kan forekomme ved rensning af tanke, eller ved brud på rør eller
lignende. Rensning af anlæggets reaktortanke forventes efter 10 års drift. Herudover må
rensning af fortank og lagertanke forventes med års mellemrum. Ved tankrens kan der
forekomme mindre lugtgener med en varighed på 3-5 dage pr. tank.
I situationer, hvor der er unormal drift, vil der lejlighedsvis kunne forekomme overtryk på tanke
med biogas, der ventileres til det fri via tankenes overtryks-/sikkerhedsventiler. Udslip af urenset
biogas kan forårsage lugtgener, men disse udslip vil være ganske kortvarige. Normalt vil
anlæggets fakkel starte op, og afbrænde overskudsgassen og dermed eliminere lugten.
Der vil på anlægget desuden kunne forekomme lugt i tilfælde af større uheld. Dette kunne f.eks.
være brud på en lagertank med afgasset biomasse, nedbrud af luftrenseanlæg eller tab af fast
biomasse under transport. De to første hændelsesforløb vil anlægget gøre alt for at undgå
gennem forebyggende vedligeholdelse, hvorfor dette kun meget sjældent eller aldrig vil ske i
praksis.
Tab af fast biomasse fra transport vil kunne ske, men det indskærpes overfor transportørerne,
at biomasse skal håndteres på en måde, der sikrer at risikoen for tab minimeres. Såfremt der
tabes faste biomasser, bør dette opsamles hurtigst muligt, og hvis det er på de befæstede
arealer, kan dette suppleres med fejning og skyl. Udvendig skylning af tankbiler vil ske udendørs
på den dertil indrettede skylleplads med sandfang og opsamling af vandet i vandtanken.
11.3.6 Udledninger fra trafikken
Transporten af lugtende husdyrgødning og andre biomasser til og fra anlægget foregår i lukkede
tankbiler eller i lastbiler/vogne med afdækning og der vil derfor kun i begrænset omfang være
risiko for lugtgener fra disse. Landbrugsafgrøderne vil blive transporteret i åbne vogne direkte
fra mark.
11.4 Luftemissioner fra kedelanlæg og samlet bidrag
Potentiel emission fra kedelanlægget vurderes på baggrund af Miljøstyrelsens luftvejledning
[28] samt ”6. Supplement til Luftvejledningen (vejledning nr. 2 2001) – Kapitel 6 om
energianlæg” [29]. De gældende grænseværdier og B-værdier (bidragsværdier for omgivelserne)
er angivet nedenfor i tabel 11.4. Ved undersøgelse af spredning i OML-programmet skal kedlen
overholde de angivne B-værdier for kvælstofilter (NOx) og kulilte (CO) i tabel 11.4, derudover
skal biogasanlægget overholde B-værdien for NH3, stammende fra afkast fra anlæggets
modtagetank samt bidrag fra skæreflade på plansiloen.
Tabel 11.4 - Emissionsgrænseværdier og B-værdier.

Parameter

Emissionsgrænseværdi
(mg/Nm3)

B-værdi
(mg/m3)

NOx
CO

15 (meget lav da kondenserende kedel)
125 (emissionsgrænseværdien)
Filterleverandør /
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

0,125*
1
B-værdi
(mg/m3)

NH3 tank
NH3 plansilo

6 mg/m3
0,36 kg/m2/år

0,3

Beregnet værdi ved
banelegemet
(mg/m3)
0
0,009
Beregnet værdi ved
banelegemet
(mg/m3)
0,003

*For den del som foreligger som kvælstofdioxid (NO2)
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Parametre fra tabel 11.4 er undersøgt med OML beregninger, hvor emissionsgrænseværdierne
for NOx og CO er undersøgt. For CO ved indsættelse af emissionsgrænseværdierne for en
naturgaskedel på <1 MW. For NOx ved indsættelse af den konkrete NOx udledning fra anlæggets
naturgaskedel. For NH3 er der benyttet en estimeret emissionsværdi fra afkast fra tank med en
luftrenseenhed (filter). I forhold til NH3 bidrag fra plansiloen er der benyttet emission angivet i
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og det åbenstående areal.
Grundet manglende emission af H2S og støv er der ikke foretaget beregninger herpå. Ved at
bruge en naturgaskedel vil dette ikke give anledning til støv dannelse, da der er tale om en ren
forbrænding. Anlæggets type af opgraderingsanlæg kan ikke tåle svovlbrinte (H2S) og derfor er
der foran opgraderingsanlægget et kulfilter til opfangning af svovlbrinte. Når dette filter er fyldt
med svovlbrinte og ikke er i stand til at opfange flere svovlbrintemolekyler, udskiftes dette. Der
vil derfor ikke være emissioner af svovlbrinte (H2S) til omgivelserne.
Input til og resultatet af beregningerne i OML-programmet ses i bilag 6. B-værdierne skal
overholdes der hvor mennesker opholder sig, og er i denne sammenhæng undersøgt ved
banelegemet i en afstand af 150 meter fra beregningscentrum. Disse afstande er markeret med
gult i resultatudskriften, gengivet i bilag 6.
Emissions beregningerne viser at alle tre undersøgte parametre overholder B-værdierne. De
beregnede værdier holdt op mod B-værdierne, er angivet i tabel 11.4.
Kvælstofbelastningen fra NOx og ammoniak (NH3) er desuden vurderet sammen ved
depositionsberegningen, og denne er beskrevet yderligere i kapitel 10 om natur.
11.5 Delkonklusion
Biogasanlægget opbygges, således at risikoen for at lugt spredes til omgivelserne mindskes. Det
er ønskeligt at lugten holdes i gassystemet og renses ud af gassen i forbindelse med opgradering
af gassen. Markafgrøder afdækkes i forbindelse med ensilering på plansiloen og fast
husdyrgødning overdækkes automatisk i en dertil indrettet sektion på plansiloen. Det vurderes
derfor, at anlægget ikke giver anledning til væsentlige lugtgener for nærmiljøet.
Det vurderes, at der fra oplag af ensilage kan forekomme diffuse lugtgener, der imødegås ved
overdækning af biomassen. Kun skærefladen er åben, og denne er indregnet i anlæggets
lugtbidrag. Kedelanlægget på biogasanlægget anvender naturgas, indkøbt fra gasnettet, og
etableres i henhold til almindelige regler for kedelanlæg og vurderes med den gældende
regulering ikke at give anledning til udledninger, der kan påføre nærmiljøet væsentlige gener.
En naturgaskedel giver ikke anledning til at undersøge andre emissioner end NOx og CO. Der er
ikke tale om støv fra kedlen og opgraderingsanlægget giver ikke anledning til udslip af H2S.
11.6 Afværgeforanstaltninger
For at sikre at anlægget ikke giver anledning til lugtgener pumpes rågylle til fortank med gastæt
overdækning og tilsluttet afkast med filter på anlægget. Ensilage og fast husdyrgødning, der
oplagres på plansiloen, skal være overdækket, dels for at undgå lugt, men også for at bibeholde
det fulde biogaspotentiale i biomasserne, samtidig med at muligheden for skadedyr reduceres.
Modtage- og substrattanke er ligeledes tilsluttet afkast med lokale filtre, for at minimere
lugtgener.
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Utætheder og spild forebygges ved løbende tilsyn med tæthed af tanke, overdækninger og
belægninger og ved konsekvent rengøring af befæstede arealer. Uheld afhjælpes hurtigst muligt
og evt. spild vil blive opsuget og tilført biogasanlægget.
Den faste husdyrgødning skal opbevares i en særlig sektion på plansiloen, en sektion, der er som
princip følger billeder og beskrivelse i bilag 15.
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12

Vurdering af overfladevand, grundvand og jord
Dette afsnit indeholder en beskrivelse af evt. påvirkning af grundvand, overfladevand og
spildevand for planområdet samt beskrivelse af tiltag på området.

12.1

Eksisterende forhold

12.1.1

Klima tilpasning og regnvand
Jævnfør Assens Kommunes klimakortlægning er der et enkelt ”BlueSpot” inden for området,
hvor det eksisterende anlæg er etableret, men området er ikke udpeget som indsatsområde i
Assens Kommunes klimatilpasningsplan (figur 12.1).

Figur 12.1 – På ovenstående kort ses det ”Blue Spot” område (markeret med rød cirkel), der er registreret indenfor
planområdet.

Disse Blue Spots er beregnet ud fra Danmarks Højdemodel, og beregningerne er foretaget som
worst case scenarier under antagelse af fx uendeligt meget regn på ingen tid og at intet vand
forsvinder / nedsiver naturligt. Højdemodellen er benyttet til at beregne, hvor vandet kan
samles i lavninger på terrænet i forbindelse med skybrud.
Det på kortet markerede område har en maksimal dybde på 0,35 meter, et areal på 758 m2 og
er placeret i kote 62,01.
Under etablering af det oprindelige anlæg har man planeret området og Blue spottet ligger nu i
kote 62,90 med Karlemosevej i kote 62,67. Samtidig er der lavet fald, således at alt
overfladevand fra området vil løbe mod det nordvestlige hjørne af lokalplanområdet til
opsamling i vandtanken (se figur 12.2). Under planlægningen af biogasanlægget er der altså
taget hensyn til dette Blue Spot og det vurderes ikke at blive et problem ift. opsamling af
overfladevand.
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Figur 12.2 – Oversigt over eksisterende anlæg med koter og fald.

12.1.2

Overfladevand
Der er ikke søer eller vandløb inden for lokalplanområdet. Der er ca. 320 meter til en mose syd
for anlægget. Alle søer og vandløb er minimum 500 fra centrum af biogasanlægget.
På eksisterende anlæg, opdeles og behandles overfladevand i to kategorier, hhv. urent
overfladevand belastet med organisk materiale og rent overfladevand fra tankoverdækninger.
Al befæstelse i området er udført i asfalt. Fra indkørslen til biogasanlægget og ned mod
opsamlingstanken i det nordvestlige hjørne af området er der etableret et fald på 8‰. Ligeledes
er der etableret fald fra teknikbygningen og plansiloområdet hen mod opsamlingstanken. Her
stiger terrænet 7‰ mod øst, således at der er fald ned mod vejen og opsamlingstanken (se figur
12.2). Al urent overfladevand vil løbe til opsamlingstanken. Skyllepladsen til skyl af køretøjer er

86

Flemløse Biogas ApS

etableret ved siden af opsamlingstanken og med direkte afløb hertil. Der er installeret et
sandfang i afløbet ved skyllepladsen. Når det urene overfladevand passerer sandfanget, vil
vandet få en lavere hastighed, og de tungere partikler kan synke til bunds, således at man ikke
får ført sand og grus tilbage i biogasanlægget under anvendelse af overfladevand. Der etableres
vold omkring opsamlingstanken sådan at overfladevandet ikke løber uden for planområdet.
Der er to kategorier af overfladevand på anlægget (se figur 12.3):
1. Urent overfladevand belastet med organisk materiale fra befæstede arealer og
plansiloer
2. Rent overfladevand
Kategori 1 vand fra plansiloer og befæstede arealer med transport og omlastning af biomasser,
samt saft fra ensileringsprocessen og udvendigt skyl af køretøjer opsamles i en
opsamlingsbeholder på 600 m3 placeret i nærheden af plansiloen. Herfra føres vandet til
biogasanlægget. I tilfælde af så store regnmængder at det hele ikke kan anvendes i anlægget,
ønskes mulighed for at udvanding af de overskydende vandmængder på den omkringliggende
landbrugsjord efter gældende regler herfor. Udvanding er ikke muligt i perioden fra 15.
november til 1. februar, og udvanding skal ske til marker med afgrøder. Der er på nuværende
tidspunkt ingen tilladelse til udvanding af overfladevand. Tilladelse hertil vil blive indhentet. For
at sikre at der ikke sker overvanding af et afgrænset område, vil udvandingen ske med en
vandingsmaskine. Beregning vedr. vandmængder ses i bilag 8.
Kategori 2 er rent overfladevand fra tankoverdækninger, som nedsives direkte langs
procestankene. Tagvand fra teknikbygningen opsamles sammen med kategori 1 vand. Denne
løsning vælges idet det er simpelt at lede til opsamling og det undgås at lave to typer håndtering
af overfladevand, og der er brug for vandet i processen.
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Figur 12.3 - Areal hvorfra der opsamles overfladevand er markeret med turkis. Der er tale om et samlet areal på ca.
10.000 m2.

Jf. beregning af overfladevand til opsamling i bilag 8 kan der forventes opsamlet ca. 6.970 m3 pr.
år (som gennemsnit). Der forventes et dagligt vandforbrug i anlægget på op til 20 m3, svarende
til 7.000 m3 pr. år. Denne overslagsberegning viser at der er behov for den mængde
overfladevand, der genereres og opsamles. I perioder med meget kraftig nedbør vil det
belastede overfladevand blive opmagasineret i opsamlingstanken. I lange perioder med kraftig
regn kan der blive behov for udsprinkling. Alternativt kan overskydende overfladevand ledes til
lagertanke for derefter at blive udspredt på landbrugsjord i de almindelige perioder for
udspredning af afgasset biomasse.
12.1.3

Grundvand
Planområdet for biogasanlægget er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser.
Områdets vandforsyning dækkes af Flemløse-Voldtofte vandværk. Vandværket er en
sammenslutning af Flemløse og Voldtofte vandværker og dermed også deres
forsyningsområder. Vandværket karakteriseres som et basisvandværk med en
indvindingstilladelse på 150.000 m3 pr. år. Det er forventeligt at områdets enkelt-indvindere
søger om tilslutning til vandværket. Nærmeste indvindingsboring er Karlemosevej 14.
Assens Kommune ønsker fortsat fokus på sikring af grundvandet, som følge af at der findes
pesticidrester og gødningsrester i flere boringer.
Da undergrunden er præget af lag af moræneler, betyder det at beskyttelsen af grundvandet er
god. [30]
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12.2

Efter udvidelse af anlægget

12.2.1

Overfladevand
Både under etablerings- og driftsfasen vil overfladevand fra de nye tankanlæg (reaktor 3 og 4 og
efterlagetank 2) nedsives lokalt ved naturlig infiltration (som beskrevet ovenfor), og vil derfor
ikke påvirke de nære ferske recipienter eller være skyld i afledning af overfladevand. Opsamling
af kategori 1 overfladevand fortsætter som nu og ændres ikke som følge af udvidelsen.

12.2.2

Grundvand
Der vurderes ikke at være behov for grundvandssænkning i forbindelse med biogasanlæggets
fysiske udvidelse, da tankene graves maksimalt 2 meter i jorden. Anlægget ligger i et område
hvor højt og/eller stigende grundvand ikke umiddelbart udgør et problem. Der er udført
geotekniske undersøgelser omkring planområdet, som viser at der er registreret grundvand i en
dybde af 12,5 – 14,3 meter under terræn på Karlemosevej 3 (svinestalden). Dette forventes i
værste tilfælde at stige til 6 meter frem mod 2050, hvilket giver mulighed for at nedgrave
tankene 2 meter under terræn uden grundvandssænkning.
Anlæggets etablering og drift vil ikke give risiko for forurening af grundvandet. Anlægget
påvirker derfor ikke dannelsen af grundvand i området.
Der vil ikke blive anvendt pesticider, og der vil alene blive opbevaret mindre mængder kemikalier
(fældningskemikalie) på anlægget. Fældningskemikalie i form af jernprodukt opbevares i
lukkede palletanke á 1 m3 i teknikbygningen hvor beholderen er beskyttet mod vejrlig. Se afsnit
15.2.4.
Der er intet oplag af diesel, hvilket betyder at maskiner på biogasanlægget tankes på den
nærliggende landbrugsejendom.
Grundvandsbeskyttelsen i øvrigt sikres gennem anlæggets miljøgodkendelse.

12.2.3

Grundvandsforbrug
Under byggefasen har der været et forbrug på ca. 60 m3 vand til skurvogne og lignende.
Under driftsfasen er der tilkøbt 5.000 m3 vand ved vandværket. Dette vand skal anvendes til
personalfaciliteter og lignende. Der vil ikke blive brug for procesvand under driften af
biogasanlægget, da der her anvendes opsamlet overfladevand fra planområdet. Der er fra
biogasanlæggets side ikke forventning om at have et forbrug på mere end hvad et almindeligt
parcelhus forbruger, dvs. maksimalt 170 m3 pr. år.
Dette forbrug sammenholdt med at vandværket nærmer sig at have brugt sin
indvindingstilladelse, vurderes ikke at ville skabe problemer.

12.2.4

Jordvold
I bilag 9 er beregnet en nødvendig højde på en jordvold på ca. 1,2 meter, for at kunne
tilbageholde løbsk biomasse fra en tank der springer læk. Såfremt en tank kollapser vil der
dannes en mindre bølge (et skvulp) som samme vold vil skulle tilbageholde. For at kunne
håndtere begge situationer vurderes det at en vold på minimum 1,5 meter vil være passende.

12.3

Delkonklusion
Via anlæggets indretning og etablering af jordvold forventes det at kunne drives uden risiko for
forureningen af grundvandet eller omkringliggende natur.
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Belastet overfladevand opsamles i en tank og genbruges så vidt muligt i anlægget og vil således
ikke belaste omkringliggende våd natur. Såfremt der er for meget opsamlet overfladevand, vil
dette blive udvandet på landbrugsjord, hvor plantedækket kan optage næringsstofferne, og
dette vil ikke give anledning til nedsivning af næringsstof til grundvandet eller anden forurening
af vandmiljøet. Alternativt vil det ledes til lagertank.
Anlægget etableres med en løsning hvor ubelastet vand fra bygningens tagflader afledes til
opsamling og brug i anlægget, for derved at have så få løsninger på anlægget som muligt.
Afledningen af rent vand fra tankoverdækninger foretages lokalt og giver ikke anledning til
forurening af grundvand eller overfladevand.
12.4

Afværgeforanstaltninger

12.4.1

Overfladevand
Belastet overfladevand, der kan indeholde biomasse og dermed næringsstoffer (overfladevand
fra ensilageplads) opsamles og som første prioritet benyttes dette vand i biogasprocessen og
alternativt udvandes det på landbrugsjord, hvor plantedækket kan optage næringsstofferne.
Der er etableret fald på befæstede arealer, således at vandet naturligt vil strømme mod
opsamlingstanken. Der etableres en vold på minimum 1,5 meter, som er beregnet til at kunne
holde volumenet af en procestank tilbage.

12.4.2

Grundvand
Grundvandet sikres ved ovenstående håndtering af overfladevand og ved overholdelse af krav i
Miljøgodkendelsen vedr. krav til tæthed af materialer, som anvendes til tanke/byggeriet.
I forhold til biogasanlæggets drift vil der være fokus på grundvandssikring i form af følgende
initiativer:
• Kemikalier, som fældningskemikalier til svovl, fx flydende jernklorid, opbevares i dunke
med spildbakker under og i øvrigt i bygning med tag over beholderen samt fast gulv
under spildbakken. Ved etablering af spildbakke vil det være muligt at observere evt.
begyndende udsivning fra beholderen. At dunken står indendørs i teknikbygningen,
betyder at der er mindre slitage pga. vind og vejr.
• Oplag af biomasser etableres på plansilo med befæstet og uigennemtrængelig bund.
Saft/vand fra dette område opsamles i vandtank og bruges så vidt muligt i processen.
(opgørelse heraf ses i afsnit om overfladevand).
• Der etableres befæstede arealer, hvor der vil foregå kørsel og arbejde med biomasser,
for at undgå at spild nedsiver.
• Tanke der etableres nedgravet, vil blive etableret med omfangsdræn med brønde, hvori
det er muligt at lugte/måle med ledningsevnemåler om der kan være gylleudslip i
drænvandet. Ved månedlig måling i disse brønde er det muligt meget tidligt at reagere
på ændrede ledningsevne værdier. Omfangsdræn har ingen forbindelse til almindelige
markdræn.
• Alle tanke etableres med niveaumålere og fortanken yderligere med
overfyldningsalarm, for at undgå at tanke løber over.
• Der etableres jordvold omkring anlægget for at undgå at evt. løbsk biomasse kan sprede
sig uden for anlægget. Såfremt der findes løbsk biomasse i form af en tank, der springer
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•

læk eller lignende, vil der være fald på området, således at biomasse naturligt løber ned
mod opsamlingstanken i nordvestlige del af området.
Biogasanlægget vil producere afgasset biomasse med kvælstof på en form som er mere
plantetilgængelig. Det vil på sigt give anledning til mindre nedsivning af kvælstof fra
markerne på nitrat form, hvilket betyder at udspredning af afgasset biomasse reducerer
påvirkningen af grundvandet med nitrat.
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13

13.1

Vurdering af støj
Eksisterende forhold
Området, hvor anlægget placeres, er karakteriseret som åbent land. Der er en afstand på
omkring 200 m fra biogasanlæggets centrum til matrikelskel ved nærmeste nabo (Karlemosevej
7).
Støjkravene er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Oversigt herfor ses i tabel 13.1.
Tabel 13.1 - Vejledende støjgrænser.

Tidspunkt/ Dag: Kl.
Mandag - fredag 07.00 - 18.00
Lørdag 07.00 – 14.00
Lørdag 14.00 – 18.00
Søndag 07.00 – 14.00
Søndag 14.00 – 18.00
Alle dage 18.00 - 22.00
Alle dage 22.00 - 07.00

13.2

Støjgrænser/dB(A)
55
55
45
45
45
45
40

Det eksisterende anlæg består af en lang række af de støjkilder, som også efter udvidelsen er
at finde på anlægget. Udvidelsen vil supplere de nuværende støjkilder på nogle punkter.
Betydningen af udvidelse af anlægget
På anlægget vil der være aktiviteter og komponenter, der frembringer støj, ligesom trafikken til
og fra anlægget giver anledning til støj.
Der er foretaget støjberegninger af støjbidraget fra de mobile og stationære kilder på anlægget
jf. Miljøstyrelsens vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder (nr. 5/1993). Dertil
er indregnet den mest markante trafiksituation, som finder sted i forbindelse med
kampagneperioden. På denne måde vil der være indregnet den værst tænkelige trafiksituation
på enhver dags støjbidrag.
Beregningsforudsætninger og resultater kan ses i bilag 10.

13.2.1

Støj som følge af anlægsarbejde
I anlægsfasen forekommer almindelige bygge- og anlægsaktiviteter. Det vurderes, at der i
anlægsfasen ikke vil være problemer forbundet med at overholde støjgrænser, svarende til
normale anlægsarbejder: 70 dB(A) mandag – fredag kl. 7-18 og 40 dB(A) uden for dette tidsrum.
Særligt støjende aktiviteter begrænses til dagperioden, som er mindst støjfølsom.

13.2.2

Støj fra samlet drift af biogasanlæg
På biogasanlægget vil pumper, omrører, opgraderingsanlæg med kompressor, afkast og blæsere
mm. frembringe støj. Heraf vil nogle være i drift døgnet rundt og nogle vil være i drift i nogle
perioder døgnet rundt, mens andre kun er i drift i dagtimerne. Væsentligt støjende installationer
placeres så vidt muligt indendørs eller evt. udendørs med støjafskærmning, mens andre er
nedsænket i biomasserne i tankene. Se figur 13.1 for placering af stationære støjkilder på
Flemløse Biogas. Input vedrørende de enkelte støjkilder ses i bilag 10. Nummereringen passer
med nummereringen på figur 13.1.
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Figur 13.1 - Placering af støjkilder på Flemløse Biogas.

Det fremgår af støjberegning for hele aktiviteten på Karlemosevej 5 med de ovennævnte
støjkilder at støjbelastningen ved enkeltboliger i det åbne land for dag/aften/nat på 55/45/40
dB(A) vil kunne overholdes med god margin.
Støjberegningerne bygger på et absolut maksimum i forhold til transporter under en kampagne
periode, for at vurdere om dette er en mulighed uden at støjgrænserne overskrides ved naboer.
Beregningen vurderer støjbelastningen ved en række naboejendomme. Heraf er Karlemosevej
7 den nærmest beliggende nabo beboelse og der er ved denne adresse ikke problemer med
overholdelse af støjgrænserne. Resultater for hverdage, lørdag og søndag samt tidspunkt på
døgnet kan ses i bilag 10. Udpluk af støjrapporten for anlægget ses i tabel 13.2. Her er den
beregnede maksimalværdi holdt op mod den mindste grænseværdi, som er grænseværdien for
nat perioden. Grænseværdien overholdes for alle referencepunkter.
Tabel 13.2 - Beregnede maksimalværdier (natperiode) for alle referencepunkter sammenlignet med grænseværdier.

Referencepunkt
Karlemosevej 6
Karlemosevej 7

Beregnet maksimalværdi
(Lmax)
26,3
35,0

Grænseværdi
(Lmax)
40
40
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Karlemosevej 13
Karlemosevej 14
Karlemosevej 19
Langgade 68
Langgade 75
Langgade 81
Langgade 82
Springenbjergvej 27
Springenbjergvej 22

24,5
16,7
20,9
27,7
28,1
29,5
30,9
14,0
22,9

40
40
40
40
40
40
40
40
40

På figur 13.3 ses støjudbredelsen i nærområdet for den mest følsomme periode på døgnet,
natten. Alle støjkort ses i den samlede virksomhedsstøjrapport bilag 10.

Figur 13.3 - Støjkort – nattetimer. Alle grønne og gule nuancer er 40 dB(A) og derunder.

Det vurderes desuden, at der ikke er aktiviteter på biogasanlægget, som giver anledning til
lavfrekvent støj og infralyd samt vibrationer.
13.3

Delkonklusion
Støjberegningerne for biogasanlægget er foretaget ud fra maksimal støj fra de mobile støjkilder
som transport og udfra middelstøjen for de stationære støjkilder som kompressor mm. Der er
desuden taget hensyn til afskærmning af støjen i form af tanke og bygninger. I beregningen er
der desuden taget hensyn til de omgivende terrænforhold.
Med disse indregnet er det ved beregningerne vist at støjpåvirkningen ved nærmeste nabo
beboelse, Karlemosevej 7, ikke overskrider de opstillede støjkrav, hverken i dagtimerne, hvor
den største aktivitet er at finde på biogasanlægget eller i nattetimerne, hvor støjkravene er
skrappest.
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Jf. støjberegningen overholdes støjkravene ved såvel nærmeste nabo som øvrige naboer.
13.4

Afværgeforanstaltninger
Assens Kommune vil stille krav til maksimal tilladt støj fra anlægget i anlæggets
Miljøgodkendelse. Anlægget skal derfor opbygges og drives således, at disse krav kan
overholdes.
Dette betyder bl.a. at installationer, der etableres på anlægget og som kan give anledning til
støj, skal monteres indendørs/neddykkede i tanke eller på anden måde støjafskærmet. På det
nuværende anlæg er alle pumper indbygget i pumpehuse og dette princip fortsætter i
forbindelse med udvidelsen.
Samlet set for hele anlægget vil der fremadrettet være en del støjafskærmende elementer. De
ansøgte tanke og bygninger vil afskærme for støj, der stammer fra midten af anlægget.
Derudover etableres der en vold og god beplantning rundt om anlægget.
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14

Vurdering af råstoffer, jord, affald, biomasse, støv og lys

14.1

Eksisterende forhold

14.1.1

Råstoffer
Der er ikke råstofinteresser på lokaliteten.

14.1.2

Jord
Den sydlige del af Fyn består hovedsageligt af moræneler med få indslag af smeltevandssand,
ler og -grus.

14.1.3

Affald
Der genereres en smule affald på lokaliteten i dag, i form af det husholdningsprægede affald der
genereres af personalet, og det pap/papir, metalrester samt olieaffald, som vedligeholdelse af
anlæg giver anledningen til.

14.1.4

Biomasser
Udover almindelig markdrift forekommer der ikke biomasser på lokaliteten før etablering af
anlægget.

14.1.5

Støv
Der er på nuværende tidspunkt en indkørsel fra Karlemosevej ind til biogasanlægget, som er
asfalteret. Denne giver ikke anledning til støv.

14.1.6

Lys
Der er på nuværende tidspunkt belysning monteret på anlæggets teknikbygning. Belysning der
er nedadrettet og rettet ud mod plansiloområdet samt mod køreveje på lokaliteten.

14.2

Betydningen af udvidelsen af anlægget

14.2.1

Råstoffer
Der ikke er råstofinteresser på lokaliteten.

14.2.2

Jord
Det har ingen geologisk betydning at udvide biogasanlægget.
Ved etablering af anlægget vil der blive rømmet muld fra planområdet. Mulden benyttes til at
etablere en jordvold omkring den sydlige del af biogasanlægget. Denne jordvold etableres af
hensyn til at kunne styre eventuel udstrømmende biomasse. Denne jordvold vil udover at have
en sikkerhedsmæssig funktion også kunne afskærme biogasanlægget visuelt.
Asfalteringen på anlægget er anlagt således at der er skabt fald ned mod anlæggets
opsamlingstank i det nordvestlige hjørne, både fra Karlemosevej og fra den østlige side af
anlægget. Bag ved opsamlingstanken er asfalten lagt så den stiger igen. Ydermere etableres der
en vold rundt om hele anlægget.
Jord der fremkommer ved nedgravning af de nye procestanke eller første sektion af gasledning
til ekstern virksomhed, skal benyttes som påfyldning til jordvolde.
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Dermed vil der ikke være overskudsjord, der skal transporteres væk fra Karlemosevej 5 eller fra
traceet til gasledningen.
14.2.3

Affald
Der kan genereres bygningsrelateret affald på lokaliteten i forbindelse med etablering af
udvidelsen. Dette afhændes jf. Assens Kommunes affaldsregulativ.
På anlægget genereres mindre mængder dagrenovation fra mandskabsfaciliteterne, da al
indgående biomasse efter afgasning anvendes som gødning. Derudover kan der være pap,
metalaffald og rester af hydraulik olie. Opsamlet olieaffald samles i tromler og disse tømmes
sammen med nærliggende landbrugsejendom. Disse afhændes jf. Assens Kommunes
affaldsregulativ.

14.2.4

Biomasse
Biogasanlægget skal anvende fast og flydende husdyrgødning, energiafgrøder samt vegetabilske
restprodukter fra industrien. Biomasser til produktion af biogas er i stor udstrækning til stede i
lokalområdet.
Biogasanlægget skal anvende ca. 70.000 ton fast og flydende gødning, planterester og
energiafgrøder, der leveres fra ejerne samt landmænd i lokalområdet. Der er dermed sikkerhed
for, at de nødvendige ressourcer er til stede. Derudover skal benyttes ca. 20.000 ton vegetabilsk
affaldsprodukt, som fx glycerin, melasse, kartoffelpulp eller lignende.
Der er i landbruget planterester m.m., som kan anvendes til biogasfremstilling. Dette er bl.a.
halm, der i dag nedmuldes, frøgræshalm, efterafgrøder, der i dag nedpløjes m.m.
Indholdet af zink og kobber i de danske landbrugsjorde, der har fået husdyrgødning fra svin, er
steget de senere år. For højt zink- og kobberniveau kan være til skade for faunaen i jordbunden.
Miljøstyrelsen har i vejledning af 18. maj 2016 bedt kommunerne foretage en vurdering i
forbindelse med miljøgodkendelser, især når der indgår smågrise i produktionen, fordi disse ofte
behandles med medicinsk zink.
Miljøstyrelsen angiver, at det ikke er nødvendigt at stille særlige vilkår i miljøgodkendelsen, hvis
husdyrgødningen fra smågrise afsættes til et biogasanlæg, hvor husdyrgødningen opblandes
med andre gødningstyper, eller hvis maksimalt 40% af den samlede mængde udbragt gødning
er fra smågrise.
I den ansøgte produktion er maksimalt 25% af den udbragte gødning fra produktionen af grise,
der er derfor ikke stillet særlige vilkår i forhold til brugen af medicinsk zink eller kobber [31].
Herudover udfases brugen af zink i produktionen af smågrise, og det er derfor helt væk i
landbruget i år 2022.

14.2.5

Støv
Under etablering af anlægget kan der dannes støv som følge af gravearbejdet, såfremt dette
sker i en meget tør periode. Der forventes ikke at forekomme støvgener, der påvirker naboer.
I tilfælde af yderst tørt vejr kan en kort vanding af området være en støvreducerende
foranstaltning.
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Der kan dannes støv ved indkøring af biomasser. Dette vurderes dog ikke at være tilfældet, da
biomasserne indeholder en del saft på indkøringstidspunktet. Biomasserne overdækkes for at
disse kan holdes saftige og fugtige.
Indkørslen til biogasanlægget er allerede asfalteret, hvilket gør at der ikke forventes støv fra
kørsel på vejen til biogasanlægget.
14.2.6

Lys
Der kan være behov for lys under anlægsfasen, såfremt at denne foregår i vinterhalvåret. Det er
uvist hvornår etablering af tanke vil finde sted. Såfremt der er behov for lys, kan de på anlægget
eksisterende lyskilder benyttes.
Lyskilderne tænder ved aktivering af en censor og tænder derfor kun når der er personale på
anlægget.

14.3

Delkonklusion
Grunden er velegnet til udvidelse af biogasanlægget.
Ved etableringen af anlægget var der behov for omplacering af jord på matriklen. Jord er blevet
brugt til at skabe fald på plansiloen og til at etablere jordvold mod øst.
Anlægget vil, ud over mindre mængder dagrenovation, producere mindre mængder affald, som
fx pap, metalaffald og hydraulikolie og lignende.
Anlægget vil kunne forsynes med biomasser hovedsageligt fra lokalområdets
landbrugsproduktion. Her er der i langt overvejende grad tale om biomasser, som ikke vurderes
at give anledning til støv.
Da belysningen er etableret nedadrettet og monteret på anlæggets teknikbygning, vil dette ikke
give anledning til gener hos naboer.

14.4

Afværgeforanstaltninger
Der er ikke behov for afværgeforanstaltninger, udover den anlagte/planlagte vold til at sikre
anlægget mod løbsk biomasse.
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15

15.1

Vurdering af betydningen for mennesker, sundhed og samfund
Eksisterende forhold
Området hvor anlægget placeres er relativt tyndt befolket. Der er ikke i området kendte forhold
der har negativ betydning for menneskers sundhed eller almene levevilkår.

15.2

Betydningen af etableringen af anlægget

15.2.1

Menneskers sundhed
I forhold til etablering af et biogasanlæg indenfor planområdet vil de miljøfaktorer, der kan
påvirke menneskers sundhed primært relatere sig til trafik herunder trafiksikkerhed samt støj
fra selve anlægget.
Herudover kan biogasanlægget påvirke befolkningen via lugt fra selve anlægget. Anlæggets
udformning og miljøgodkendelse sikrer, at gældende grænseværdier for såvel lugt som støj kan
overholdes, og sundheden for de omkringboende vil, som udgangspunkt, derfor ikke påvirkes.
[26], [32]
De enkelte miljøfaktorer er vurderet individuelt i afsnit 11 og 12 særligt i forhold til de
omkringliggende naboer.
Der er kun meget begrænset risiko for spredning af mikroorganismer fra husdyrgødning til
mennesker.
Når husdyrgødningen afgasses, vil risikoen blive yderligere reduceret, idet bakterier og vira
vanskeligt tåler den varmebehandling, der sker i biogasanlægget .

15.2.2

Samfundspåvirkning
Produktion af biogas og afsætning af gassen til naturgasnettet samt direkte til en nærliggende
industrivirksomhed er medvirkende til, at der på lang sigt kan opretholdes en gasforsyning og
dermed muligheden for at virksomheder og almindelige forbrugere kan forsynes med gas som i
dag, samt for en forøgelse af anvendelsen af gas til transport.
Etablering af et biogasanlæg vil medføre en øget aktivitet og beskæftigelse både i etableringsog driftsfasen. Det gælder i kraft af drifts- og transportpersonale, der er tilknyttet anlægget, men
også i tilknyttede servicevirksomheder.
Den samlede beskæftigelseseffekt vurderes til ca. 3-4 helårs beskæftigede, fordelt på tre
områder:
• biogasanlæg,
• transport til og fra biogasanlægget, og
• beskæftigelse ved tilvejebringelse af råvarer til anlægget

15.2.3

Ejendomspriser
Aarhus Universitet og Københavns Universitet har gennemført en analyse af effekten på
huspriserne ved henholdsvis biogasfællesanlæg og gårdbiogasanlæg. De har analyseret
salgspriserne for 7.235 ejendomme indenfor 6 km fra 27 biogasfællesanlæg og 4.044
ejendomme indenfor 4 km fra 38 gårdbiogasanlæg i perioden 2007-2015. [33]
Analysen viser, at der er en beskeden negativ effekt på huspriserne nær biogasfællesanlæg
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på ca. 9.500 kr. og en lille positiv effekt på ca. 8.500 kr. nær gårdbiogasanlæg. Sammenhængen
beskrives således, at huspriserne falder med 0,0668 pct. for hver 1 pct., man kommer tættere
på et fællesanlæg og stiger med 0,0773 pct. for hver 1 pct., man kommer tættere på et
gårdbiogasanlæg.
Tilsvarende vurderer de, at de lokale beboere udover de personlige fordele også vægter de mere
overordnede miljømæssige og samfundsmæssige fordele, herunder drivhusgasreduktion,
affaldshåndtering, beskæftigelse og forsyningssikkerhed på energiområdet. De påpeger, at
mange undersøgelser underbygger, at lokalbefolkningens accept af vedvarende energianlæg
bygger på en samlet vurdering af fordele og ulemper.
De påpeger endvidere, at psykologiske faktorer som tilliden til dem, der står bag
biogasanlægget, også kan påvirke afvejningen. Desuden citeres andre undersøgelser for, at den
lokale accept er større, hvis anlæggene drives af lokale.
Forskerne understreger, at analysen ville blive styrket, hvis det havde været muligt at analysere
huspriserne henholdsvis før og efter etableringen af biogasanlæggene.
De vurderer endvidere, at etablering af store biogasanlæg nær beboelse måske ikke er vejen
frem på grund af den stærke lokale modstand. Men de vurderer samtidig, at selv om gårdanlæg
synes at have den største lokale opbakning, så er det ikke nødvendigvis den mest optimale vej
til realisering af mål om biogasudbygning. [33].
Den ansøgte udvidelse af biogasanlægget vurderes derfor til at have en uvæsentlig påvirkning
af ejendomspriserne i området.
15.2.4

Samfundsøkonomi
På sigt kan biogas komme til at udgøre en stor del af den danske energiforsyning. Der er som
udgangspunkt tilstrækkeligt med ressourcer (husdyrgødning, spildevandsslam, organiske
industrielle restprodukter, kød- og benmel, husholdningsaffald, lossepladsgas og
energiafgrøder), der med stor miljømæssig fordel kan anvendes til en biogasproduktion.
Der er et ønske fra Folketinget om at 50 % af husdyrgødningen skal udnyttes til energiproduktion
i 2020. I dag anvendes blot en lille del af husdyrgødningen, og der er dermed et stort uudnyttet
potentiale. Biogasprojektet vil kunne benytte noget af det uudnyttede potentiale og bidrage til
at nå den nationale målsætning.
I et samfundsøkonomisk perspektiv er det fordelagtigt at købe energien af indenlandske
leverandører i stedet for at importere fossile brændsler. Desuden viser flere analyser, at
biogasproduktion baseret på husdyrgødning er den samfundsmæssigt billigste metode til
reduktion af emission af drivhusgasser.
Endelig betyder biogasproduktionen, at der kan opretholdes et sammenhængende naturgasnet,
dels til lagring af energi, dels til distribution af brændsler til anvendelse i f.eks.
transportsektoren.

15.3

CO2-regnskab
Produktionen af biogas vil resultere i en CO2 udledning fra eget energiforbrug til transport,
procesopvarmning samt el. Biogassen vil blive tilført naturgasnettet og her substituere fossil
naturgas og dermed give en reduktion i CO2 udledningen. Udregningen følger anvisningen i notat
af Naturstyrelsen, 2014: ”Vurdering af Virkningerne på Miljøet for biogasprojekter –
drivhusgasser [34].
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Tabel 15.1 - CO2 effekter for biogasproduktionen (se beregning i bilag 12)

Medregnede effekter
Substitution af naturgas
Sparet metanfordampning på marker (kvæggylle)**
Sparet metanfordampning på marker (svinegylle)
Ændringer i transport behov
Elforbrug på anlæg

Ton CO2 ækvivalenter
30.137
428
495
-164
-5.946

Gasemission fra opgraderingsanlæg

-335

Naturgasforbrug på anlæg

-399

SUM (drivhusgasreduktion)
**kvæggylle + dybstrøelse

24.215

Pt. er ”erstatning af kunstgødning” udeladt af beregningen, da Naturstyrelsen ikke er i stand til
at angive en omregningsenhed. Dette bidrag vil yderligere give et positivt bidrag til det samlede
CO2 regnskab, da brug af afgasset biomasse vil reducere brugen af kunstgødning.
Som det kan ses af tabel 15.1, vil etablering af biogasanlægget betyde en reduktion af
udledningen af drivhusgasser svarende til ca. 24.215 ton CO2. Gennemsnitligt udleder hver
borger i Assens Kommune ca. 6,8 ton CO2 pr. år. Etableringen og driften af anlægget vil således
svare til at ca. 3.561 indbyggere i kommunen gøres ”CO2 neutrale”. Det er udregnet at der er et
egetforbrug af CO2 ækvivalenter på anlægget på ca. 1%.
Ved vurderingen af CO2 effekten er der ikke taget hensyn til mindre udledning af lattergas ved
anvendelse af afgasset gylle og ved evt. besparelse som følge af anvendelse af mindre
kunstgødning samt ved betydningen af eventuelle udslip fra biogasanlægget. Det har ikke fra
Naturstyrelsens side været muligt at give anvisninger til beregning heraf.
Beregningen af CO2 besparelsen for det ansøgte biogasanlæg er foretaget på baggrund af en
gennemsnitlig afstand på 10 km (i alt 20 km) til mark og 3.420 transporter som flytter de tilkørte
biomasser. (dvs. 3.420 kørsler til og 3.420 kørsler fra anlægget). Detaljerne herfor ses i bilag 12,
og hovedtrækkene i tabellen ovenfor.
15.4

Risikoforhold
Der vil efter en eventuel udvidelse af tankkapaciteten på anlægget opbevares mere end 10 ton
biogas (ca. 16.276 m3 biogas, svarende til ca. 18.048 kg biogas). Gasoplaget er beregnet som
følge af ændringerne på anlægget ved en temperatur på 40°C og med en biogassammensætning
på 56% metan (CH4) og 44% kuldioxid (CO2) (gaslagerberegning ses i bilag 7). Anlægget omfattes
derfor af risikobekendtgørelsen og klassificeres som kolonne 2-virksomhed, hvis tankapaciteten
øges. Der i forbindelse med planarbejdet derfor udarbejdet en risikovurdering af virksomheden
efter en potentiel udvidelse. Assens Kommune har gennemgået risikovurderingen og vurderet
at den er retvisende.
I risikovurderingen klarlægges de risici og sikkerhedsbarrierer, der er på virksomheden via en
kvantitativ risikoanalyse for Flemløse Biogas.
I den kvantitative analyse er der foretaget beregninger for sandsynligheden og hyppigheden af
større uheld, samt de konsekvensafstande et større uheld vil resultere i.
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Denne risikoanalyse er foretaget for anlægget efter en eventuel udvidelse af tankkapaciteten.
Beregningerne i den kvantitative risikoanalyse er foretaget på baggrund af yderst konservative
betragtninger, da de er foretaget uden hensyntagen til afskærmende elementer såsom
jordvolden omkring anlægget samt store bygningselementer (staldbygning) i nærheden af
anlægget. Sådanne specifikke elementer kan ikke medregnes i den kvantitative risikoanalyse,
hvilket medfører, at de fremførte konsekvenszoner, figur 15.1 vil være mindre end de fremstår
på figuren.
Derudover er det vigtigt at påpege, at tankene, som er anvendt i beregningerne, er trykløse
fastoverdækkede tanke, og ikke, som aktuelt på anlægget; betontanke med fastgjort fleksibel
pvc-overdækning. I tilfælde af eksplosion i en procestank, vil den fleksible pvc-overdækning
medføre, at overdækningen ”letter på sig”, hvilket vil resultere i dannelsen af brand og dermed
ikke en decideret eksplosion af hele tanken.
Det kan via ovenstående fastslås, at de nedenstående resultater er yderst konservative, men
som en worst case betragtning af de konsekvenser anlægget kan have, hvis alle
sikkerhedsbarrierer har svigtet, er det dog valgt at præsentere nedenstående konsekvenszoner.
Her fremgår konsekvensafstandene ved eksplosion i to tanke (dominoeffekt), som er den
ultimativt største konsekvenszone, der kan forekomme. Der er også foretaget beregninger ift.
brand og eksplosion i enkelte tanke, men konsekvensafstandene herfor er alle mindre end den
på figur 15.1.
Figur 15.1 viser konsekvenszonerne for en såkaldt intern dominoeffekt efter en udvidelse af
tankkapaciteten på Flemløse Biogas. Der ses, at konsekvenszonen for tryk (5 kPa) ved en
eksplosion foranlediget af en dominoeffekt, kan skabe en konsekvenszone på 356 meter fra
centrum af de to tanke. Ligeledes ses det, at konsekvenszonen for tryk (20 kPa) ved en
eksplosion foranlediget af en dominoeffekt, kan skabe en konsekvenszone på 163 meter fra
centrum af de to tanke.
Det ses at konsekvensafstanden ikke vil berøre nærmeste naboer med eksplosionstryk på 20 kPa
og derved berøres naboejendommen stadig ikke, på trods af at to tanke eksploderer. Dog ses
det at konsekvensafstanden ved et eksplosionstryk på 5 kPa rammer både naboejendommen,
banelegemet og hjørnet af bedriften (Karlemosevej 3 -svinestald) sydvest for biogasanlægget.
Dertil skal det dog nævnes at grundet konstruktionen af tankene og den måde dugene er
fastgjorte på er en eksplosion dog højst utænkelig og dermed også eksplosion i to tanke.
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Figur 15.1 - Konsekvenszoner for dominoeffekter ved eksplosion på anlæggets tanke. Tankene er markerede med blå
prikker og opgraderingsanlægget med lilla prik. Afskærmende foranstaltninger på anlægget, som vil afbøde en
eventuel eksplosionstrykbølge, såsom en vold og bygninger, opført i stål og beton, er ikke medtaget i disse
beregninger. Dette resultat skal derfor betragtes som et yderst konservativt estimat ved en eventuel eksplosion på
Flemløse Biogas. Dominoeffekten, og de pågældende konsekvenszoner, indgår i den ovenstående ISO-kurve og FNkurve.

Ud fra ovenstående figur fremgår at, hvis det utænkelige skulle ske at, der skulle forekomme en
eksplosion på anlægget i ikke bare én, men to tanke, hvor alle sikkerhedsbarrierer har svigtet,
så bliver nærmeste nabo, som ikke er ejendomme ejet af bygherre, ikke berørt som følge af
udvidelsen af anlægget.
Nedenstående er et oversigtskort (figur 15.2), med angivelse af ISO-risikokurver fra den
kvantitative risikoanalyse, som viser fordelingen af stedbunden (individuel) risiko omkring
anlægget. Den stedbundne risiko er defineret som risikoen for, at en person som befinder sig
uafbrudt og ubeskyttet på et bestemt sted, dør på grund af et uheld på virksomheden2. Den
stedbundne risiko beskriver den geografiske fordeling af virksomhedens risiko og beregnes
primært for at sikre, at ingen enkeltpersoner som følge af naboskabet til anlægget udsættes for
en væsentlig større risiko end den øvrige befolkning.
Som nævnt tidligere lægges risikoen for alle uheldsscenarier sammen, og summen udgør den
geografiske fordeling af stedbunden risiko for virksomheden. Denne stedbundne risiko angives
som ISO-risikokurver, hvor hvert punkt (forbundet af streger (grøn, gul og sort)) er baseret på
sandsynligheden for de forskellige scenarier. Dvs. at der for hvert uheldsscenarie, der har samme
stedbundne risiko, optegnes ISO-risikokurver (figur 15.2).
Stedbunden risiko anvendes til at vurdere om enkeltindivider bliver udsat for mere end en
acceptabel risiko på de steder, de kan opholde sig. Praksis i Danmark er et acceptkriterie på

2

”Acceptkriterier i Danmark” og EU, Miljøstyrelsen september 2008, v.1.0.
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10-6 dødsfald pr. år (1 pr. 1.000.000 år), hvilket ikke må overskrides udenfor virksomhedens
område. Dette svarer til den sandsynlige risiko, man udsættes for ved almindelige daglige
livsbetingelser.

Figur 15.2 - ISO-risikokurver for Flemløse Biogas ApS (fremtidigt anlæg). Det ses at hændelserne på Flemløse Biogas,
vil ske med en hyppighed på mellem 10-6-10-7 pr. år, inden for biogasanlæggets område (gul kurve).

Figur 15.2 viser konsekvensafstandene omkring Flemløse Biogas, for hændelser med en
hyppighed på 1*10-7 pr. år til 1*10-9 pr. år. Her fremgår det, at sandsynligheden for, at der sker
et dødsfald som følge af brand, eksplosion eller udslip af biogas er mellem 10-6-10-7 (dvs. mellem
1 dødsfald pr. 1.000.000 og et dødsfald pr. 10.000.000 år) inde på biogasanlæggets område (se
figur 15.2). Dvs. at der ikke er nogen områder indenfor, og dermed heller ikke udenfor
biogasanlæggets område, hvor den individuelle risiko er 10-6 pr. år eller større. Anlægget
overholder dermed det danske acceptkriterie på maksimum 10-6 dødsfald pr. år udenfor
anlæggets område.
Den afstand, indenfor hvor, der forventes dødsfald eller alvorlige skader ved en hyppighed af 1
gang på 109 år observeres som den sorte kurve. Den største konsekvensafstand for anlægget kan
derved vurderes til maksimalt 160 meter fra centrum af de seks tanke, se figur 15.2.
Denne figur viser altså at afstanden omkring anlægget, hvorved et uheldsscenarie resulterende
i dødsfald, forekommer med hyppigheder mellem >10-6 pr. år (gul kurve) til 10-9 pr. år (sort
kurve). Det kan derfor konkluderes, at virksomheden uden for denne maksimale
konsekvensafstand (10-9) ikke medfører risiko for menneskeliv3, herved også indbefattende
naboejendommen øst for og banelegemet vest for biogasanlægget, da begge dele ligger udenfor
grænsen for hyppigheder på 10-9 pr. år, på trods af de konservative forudsætninger beregningen
3

“Risikohåndbogen” Miljøstyrelsen, december 2018, v.2.
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er foretaget under. Folk der opholder sig på de pågældende steder, er altså ikke udsat for en
væsentlig større risiko end den øvrige befolkning/beboere omkring Flemløse Biogas.
Figur 15.3 viser resultatet af FN-kurven for det fremtidige Flemløse Biogas. FN-kurven er et
udtryk for samfundsrisiko og viser sandsynligheden for, at en gruppe mennesker på samme tid
udsættes for konsekvenser af et enkelt uheld.
FN-kurven udtrykker altså relationen mellem uheldets forventede hyppighed og det antal
mennesker som dør (eller bliver skadet) som følge af uheldet.

Figur 15.3 - FN-kurve for Flemløse Biogas (fremtidigt anlæg). Det ses at der er sandsynlighed for ét dødsfald med en
hyppighed på 4,3*10-7 pr. år.

Her er F den (kumulative) hyppighed af et uheld med mere end N dødsfald. Resultatet giver
udtryk for samfundets samlede og samtidige forventede tab. I beregningen af FN-kurven indgår
sandsynligheden af ovenstående uheldsscenarier samt en vurdering af hvor mange folk der kan
blive udsat for konsekvenser ved disse scenarier, baseret på befolkningstæthed.
Det ses af figur 15.3, som output fra PHAST Safeti, at det ikke er sandsynligt, at der vil være to
eller flere personer, som dør ved samme hændelse.
Sandsynligheden for ét dødsfald er ca. 4,3*10-7 pr. år, hvilket er under kurven for ”As Low As
Reasonably Practicable” (ALARP) acceptkriteriet (rød kurve).
Der er, som nævnt tidligere, ikke taget højde for de eventuelle afskærmende effekter, såsom en
vold, bygninger og beplantning vil have i tilfælde af de fremsatte scenarier, der indgår i
beregningerne.
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Ligeledes skal ovenstående konsekvensafstande for dominoeffekt sammenholdes med
resultatet for beregningen af ISO-risikokurverne, der er udtryk for den samlede
konsekvensafstand for summen af de pågældende uheldsscenarier (skybrand, jetbrand,
eksplosion og udslip af biogas).
Samtidig viser FN-kurven i figur 15.3 at sandsynligheden for ét dødsfald som følge af et stort
uheld på Flemløse Biogas sker med en hyppighed på 4,3*10-7 (0,0000043) pr. år.
Det vurderes derfor at området hvor Flemløse Biogas ønskes placeret på sigt godt kan rumme
en risikovirksomhed, såfremt der etableres de nødvendige afskærmende og sikkerhedsmæssige
foranstaltninger. Disse foranstaltninger er beskrevet i lokalplanens bestemmelser.
Ved et stort uheld kan der i værste fald gå hul på selve tankvæggen. Dette betyder, at en del af
den biomasse, der er i tankene, løber ud, og derved vil kunne bevirke en forurening, samt udslip
af biogas.
Ved udløb af biomasse vil der kun meget langsomt ske en nedsivning, der kan give risiko for
forurening af grundvand. For at kunne styre den afgassede biomasse er det en væsentlig
parameter at have den etablerede vold omkring anlægget. Volden sikrer, at der ikke vil ske
overløb til nærliggende vandløb eller følsomme naturområder i anlæggets umiddelbare nærhed.
Derudover er størstedelen af anlægsområdet belagt med asfalt, hvilket mindsker risikokoen for
nedsivning og faciliterer opsugning/opsamling af biomasse. Udslip af biogas må betegnes som
en mindre miljøpåvirkning (udslip af klimagas). Dog kan biogassen antændes ved den rette,
begrænsede, opblanding med luft, og tilstedeværelsen af en tændkilde. Det må dog forventes
at biogassen hurtigt opblandes i den omkringliggende atmosfære, hvorved antænding ikke er
mulig. Samtidig kan biogas i sig selv heller ikke brænde.
Ved uheld udløses en tilkaldealarm og beredskabet kontaktes straks. Beredskabet iværksætter
sammen med biogasanlæggets personale straks de nødvendige afværgeforanstaltninger,
herunder inddæmning samt opsugning/opsamling af den udstrømmende biomasse, samt
eventuel brandslukning. Dette er ligeledes beskrevet i anlæggets interne beredskabsplan.
Kemikalier opbevares i tætte beholdere med tætsluttende låg eller lukkede tanke. Beholderne
er egnet til formålet og er placeret på et dertil indrettet sted. Stederne skal være indrettet så
spild ved uheld, aftapning eller omhældning kan opsamles. Dette gøres ved at placere
beholderne på spildbakker. Opsamlingskapaciteten rummer et indhold, der minimum svarer til
volumenet af den største beholder i oplaget. Kemikalier placeres i teknikbygningen, på fast
underlag og beskyttet mod vejrlig.

15.5

Delkonklusion
Anlæggets etablering og drift forventes ikke at påvirke menneskers sundhed negativt.
Planerne har en positiv effekt på beskæftigelsen lokalt og forventes ikke at have en negativ
påvirkning af huspriserne i området.
Det vurderes, at med de krav, der stilles til driften af anlægget i miljøgodkendelsen, vil driften af
anlægget ikke give anledning til hverken støj-, lugt- eller støvgener i området.
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Der kan gennem projektering og udvidelse af anlægget iht. regler fra arbejdstilsynet og
bekendtgørelse om sikker udførelse, drift og vedligeholdelse af gasanlæg, samt gasreglement
sikres en sikker udvidelse og drift af biogasanlægget. Derudover foreligger der en risikovurdering
af virksomheden efter udvidelse, som er udarbejdet i forbindelse med planarbejdet.
Udvidelsen af Flemløse Biogas vurderes ikke at have nogen væsentlig risiko for de nærmeste
naboer.
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16

16.1

Afværgeforanstaltninger på anlægget
Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen
Gennemgangen af miljøpåvirkningerne i anlægsfasen er vurderet at være uvæsentlige. Der er
derfor ikke foreslået afværgeforanstaltninger for denne periode.

16.2

Afværgeforanstaltninger i driftsfasen
Der fastsættes afværgeforanstaltninger i henhold til miljølovgivningen.
Derudover skal tilladelser og godkendelser i medfør af Miljøbeskyttelsesloven fastsætte
afværgeforanstaltninger således, at anlæggets drift ikke påfører omgivelserne gener.
Disse afværgeforanstaltninger kan på nuværende tidspunkt opsummeres som:
Overvågning:

Hele biogasanlægget udstyres med et automatisk styrings-,
regulerings- og overvågningsanlæg (SRO-anlæg)
Lugt:
Alle procestanke er lukkede og tilsluttet gassystemet og har
dermed ikke kontakt til udeluften
Overdækning af biomasser i plansilo
Overdækning af indfødningsenhed
Gastætte lagertanke
Generel renholdelse på anlæg
Lugtende afkast tilsluttet lugtfilter (hybridfilter eller kulfilter)
Kondensatbrønd og reaktorer udføres med vandlås, så gas
indesluttes
Grundvand:
Krav til befæstelse af arealer, materialers tæthed og håndtering af
overfladevand herunder opsamling og udvanding af urent
overfladevand
Støj:
Støjgrænser jf. miljøgodkendelsen af anlægget
Visuelt:
Vold suppleret af afskærmede beplantning
Trafik:
Tidspunkt for transporter (almindelig arbejdstid 06.00 – 18.00 på
hverdage og 07.00 – 14.00 på lørdage)
Udslip af biomasse:
Tanke og beholdere opstilles inden for et område hvortil evt.
udslip kan begrænses, bl.a. af den ønskede vold omkring
anlægget.
Emission fra procesvarme: Der anvendes naturgas
Sikkerhed
Lukkede tanke forsynes med tryk-vakuumventiler
Anlægget sikkerhedsgodkendes af beredskabsstyrelsen
I forbindelse med etablering af de tre tanke i nærværende
udvidelse vil der opstarte et forløb om at få anlægget
sikkerhedsgodkendt af arbejdstilsynet.
16.3

Udkast til overvågningsprogram
Assens Kommune foretager miljøtilsyn på virksomheden i henhold til virksomhedens
Miljøgodkendelse.
Efter anmodning fra Assens Kommune, skal virksomheden lade foretage målinger og
beregninger til dokumentation for, at de fastsatte grænser for luft, støv og lugt i vilkår i
Miljøgodkendelsen er overholdt. Måle- og beregningspunkter fastsættes efter nærmere aftale
med tilsynsmyndigheden.
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Ligeledes efter anmodning fra Assens Kommune, skal virksomheden lade foretage støjmålinger
og –beregninger til dokumentation for, at støjgrænserne i vilkår i Miljøgodkendelsen er
overholdt. Måle- og beregningspunkter fastsættes efter nærmere aftale med
tilsynsmyndigheden. Kontrolmålinger og –beregninger for støj skal foretages og afrapporteres
efter retningslinjer fastsat i Miljøgodkendelsen.
Hvis de fastsatte immissionsgrænser overskrides, skal der, sammen med rapport om målinger/
beregninger, fremsendes forslag til afhjælpning til de i Miljøgodkendelsens vilkår fastsatte
grænseværdier og med tidsplan for gennemførelse.
Tilsynsmyndigheden kan forlange emissionsmålinger og -beregninger gentaget, dog højst én
gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdt.
16.3.1

Egenkontrolprogram
Biogasanlægget skal have et egenkontrolprogram og udføre egenkontrol. Virksomhedens
egenkontrolresultater skal indberettes til tilsynsmyndigheden mindst en gang årligt.
Virksomheden skal derudover udarbejde en driftsjournal, der skal være tilgængelig for
tilsynsmyndigheden.
Egenkontrolprogram og driftsjournal tager udgangspunkt i standardvilkår for biogasanlæg. Der
er forslag til egenkontrolprogram i bilag 16.
Virksomheden skal desuden i henhold til Biproduktforordningen [35] [11]og den veterinære
godkendelse gennemføre veterinær egenkontrol i henhold til HACCP standard. Dette omfatter
bl.a. kontrol af bakterier i den afgassede biomasse og dokumentation for temperatur og
opholdstider i rådnetanken.
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17

Manglende viden og begrænsninger
Denne miljøkonsekvensrapport er udarbejdet ud fra de oplysninger, der er til rådighed og de
forhold der er gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.
I forhold til de elementer, der skal belyses, har der ikke været fundet mangler i vidensniveau.
Der kan i anlæggets levetid forventes ændringer i landbrugsstrukturen, der vil betyde ændring i
biomasserne til anlægget og dermed transportmønstret og den påvirkning af omgivelserne
transporterne giver anledning til.
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18

Bilag
Bilag 1: Afgrænsningsudtalelse vedr. miljøkonsekvensrapport
Bilag 2: Situationsplan / oversigtsplan
Bilag 3: Trafik
Bilag 4: OML-model
Bilag 5: OML - Lugt
Bilag 6: OML - Emission
Bilag 7: OML - Deposition
Bilag 8: Regnvandshåndtering
Bilag 9: Jordvoldens højde
Bilag 10: Støjpåvirkning
Bilag 11: Gaslager
Bilag 12: CO2 effekter
Bilag 13: Geoteknisk rapport
Bilag 14: Visualiseringer
Bilag 15: System til håndtering af fast husdyrgødning
Bilag 16: Egenkontrolprogram /driftsjournal
Bilag 17: Argumenter for manglende basistilstandsrapport
Bilag 18: Udbygningsaftale
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