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1. DEN SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE 

1.1 Indhold 
 
Indholdet af den sammenfattende redegørelse skal ifølge VVM-bekendtgørelsens § 12, 
stk. 2 omfatte:  

 Indholdet af den forventede afgørelse og de vilkår, der eventuelt er knyttet til 
den.  

 De vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for den forven-
tede afgørelse, herunder hvordan miljøhensynene er integreret i afgørelsen, og 
hvordan miljøvurderingen er taget i betragtning.  

 Hvordan udtalelser og bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsfasen, er 
taget i betragtning.  

 Om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger for at undgå, ned-
bringe og om muligt neutralisere de væsentligste skadelige virkninger.  

 Oplysning om hvordan og i hvilket omfang virkningerne på miljøet som følge af 
anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes overvåget.  

 

1.2 Proces 
 
I overensstemmelse med VVM-bekendtgørelsens § 12 har Miljøstyrelsen haft den 
sammenfattende redegørelse, kopi af indkommende bemærkninger fra 2. offentligheds-
fase og opdaterede udkast til tilladelser og godkendelser i høring ved Holstebro Kom-
mune.  
 
Det fremgår af Holstebro Kommunes høringssvar af 17. april 2013, at kommunen ikke 
finder  anledning til at gøre bemærkninger til indholdet.  
Holstebro Kommune vurderer, at materialet er i overensstemmelse med de af Byrådet 
vedtagne planer til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan nr. 1085, der blev vedtaget 
i Holstebro Kommunes byråd den 16. april 2013. 
 
Miljøstyrelsen vil på dette grundlag træffe afgørelse om udstedelse af kommuneplan-
retningslinjer, der muliggør projektet, og udarbejde tilladelser i overensstemmelse med 
de ændringer, der fremgår af denne sammenfattende redegørelse. 
 
 

2. FORVENTET AFGØRELSE 

2.1 Afgørelsen 
 
Miljøstyrelsen træffer endelig afgørelse i sagen på baggrund af  

 de offentliggjorte forslag/udkast til hhv. kommuneplantillæg med tilhørende 
VVM-redegørelse, VVM-tilladelse og miljøgodkendelser. 

 udtalelser fra Holstebro Kommune vedrørende den sammenfattende redegørel-
se.  

 
Der er ikke i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen eller i den efterfølgen-
de høring fremkommet oplysninger, som betyder, at projektet ikke kan gennemføres. 
Kommuneplanretninglinjerne vil være uændret som offentliggjort i ”Forslag til kom-
muneplantillæg” i 2. høringsfase.   
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På baggrund af ovenstående forventer Miljøstyrelsen at træffe afgørelse om, at projek-
tet kan gennemføres.  
 
Afgørelsen vil omfatte udstedelse af et tillæg til kommuneplan for Holstebro Kommune 
og meddelelse af VVM-tilladelse og miljøgodkendelse til de respektive anlæg indenfor 
for Maabjerg Energy Concept (MEC) I/S. 
 

2.2 Projektet som afgørelsen omfatter 
 
Projektet omfatter tre industrianlæg ved Maabjerg i den nordlige udkant af Holstebro, 
der skal kobles sammen for at få størst mulig fælles udnyttelse af energi og ressourcer. 
MEC bygger på en helhedstænkning af flere energiproducerede enheder i et koncept, 
hvor synergien mellem de enkelte løsninger udnyttes optimalt gennem nyttiggørelse af 
masse- og energistrømmene mellem de enkelte anlæg.  

Synergien mellem de forskellige anlæg understøttes ved, at restprodukter fra én proces 
kan anvendes som råvarer i en anden proces eller afsættes som gødning til landbrug 
eller til andre industrier. VVM-anmeldelsen er indsendt af Maabjerg Energy Concept 
I/S på vegne af de tre virksomheder, som indgår i Maabjerg Energy Concept. De tre 
virksomheder har samtidigt indsendt ansøgninger om miljøgodkendelser af de tre an-
læg, der indgår i det VVM-anmeldte projekt. 

 Maabjerg Bioethanol (nyetablering). Ejeren er Maabjerg Energy Concept I/S. 

 Måbjergværket med Renescience (udvidelse af eksisterende anlæg). Ejeren er 
DONG Energy Thermal Power A/S. 

 Maabjerg BioEnergy og Maabjerg Hydrogen (udvidelse af eksisterende anlæg). 
Ejeren er Maabjerg BioEnergy Drift A/S. 

Det forventes, at de fleste anlægsarbejder er afsluttet ved udgangen af 2015. Anlægsar-
bejdet vil således strække sig over en ca. 3-årig periode. 
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Figur 1 Placering af MEC-projektets virksomheder (Maabjerg BioEnergy; rød, Maabjerg 
Bioethanol; gul og Måbjergværket; lyseblå) og de omkringliggende virksomheder. Den sorte 
linje markerer grænsen for Holstebro Kommunes kommuneplanrammer i kommuneplan-
tillæg nr. 20. Afgrænsningen af MEC-projektet er en delmængde af området i kommune-
plantillægget. 

 

2.3 Vilkår 
Der er i forbindelse med kommuneplanretningslinjerne i kommuneplantillægget stillet 
vilkår i VVM-tilladelsen, der omfatter det anmeldte MEC-projekt. Den omfattende vil-
kårsfastsættelse i VVM-tilladelsen er anvendt for at fastholde de forudsætninger, der 
ligger til grund for vurderingerne i VVM-redegørelsen af hensyn til det anmeldte pro-
jekts foreløbige stade.  
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Der er fastsat vilkår i afsnit 2.1 i de respektive miljøgodkendelser for de anlæg, der ind-
går i projektet. Se også pkt. 5.3. 
 
 
3. OFFENTLIG HØRING 

Miljøstyrelsen har offentliggjort forslag til kommuneplanretningslinjer med tilhørende 
VVM-redegørelse og ikke teknisk resume, udkast til VVM-tilladelse for Maabjerg Ener-
gy Concept samt udkast til miljøgodkendelse for Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hy-
drogen, Måbjergværket og Maabjerg Renescience samt Maabjerg Bioethanol 
 
Materialet var i offentlig høring fra den 5.december 2012 til den 30. januar 2013 og har 
været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside.  
 
Der indkom fem indsigelser og bemærkninger i høringsperioden til det konkrete pro-
jekt, og Holstebro Kommune har her ud over modtaget seks indsigelser, der vedrører 
lokalplan 1085, som projektet er omfattet af.  
 

3.1 Sammenhæng til kommuneplan nr. 20 og lokalplan nr. 1085 
 
Holstebro Kommune offentliggjorde umiddelbart forud for ovennævnte offentligheds-
fase forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan nr. 1085, der omfatter Holstebro 
Kommunes planlægning og myndighedsopgaver i forhold til det anmeldte projekt.  
 
Der var sammenfald mellem planernes offentlighedsperiode. Det betyder, at Miljøsty-
relsen kan modtage høringssvar, der reelt skal håndteres af Holstebro Kommune, fordi 
emnet ligger udenfor den myndighedskompetence, der er tildelt Miljøstyrelsen, jævnfør 
VVM-bekendtgørelsens § 10 stk. 2.  
 

3.2 Indsigelse nr. 1, Asmosevej 1 
 Indsigelsen omfatter: 

a. Omlægning af Hjermvej: Indsiger ønsker ikke omlægningen gennemført 
b. Fjernelse af volde: Indsiger ønsker voldene og beplantningen på disse beva-

ret dels for at afskærme det påtænkte byggeri dels for at dæmpe støjen. 
c. Lysgener fra biler: Den nye vej vil betyde lysgener på indsigers ejendom. Der 

foreslås derfor etableret en vold langs indsigers side af Hjermsvej i forlængelse 
af de plantede træer. 

d. Vejomlægning får konsekvenser for indsigers dyrehold: Indsiger fore-
slår, at der sker jordopfyldning af lavbundet område, hvis vejen flyttes. 

e. Ændring af byggehøjden fra 12½ meter til 30 meter er ifølge indsiger ikke 
acceptabel, når der samtidig fjernes en vold. Indsiger frygter, at denne ændring 
vil reducere gårdens værdi væsentlig. 

f. Forslår skiltning: Forbud mod gennemkørsel for lastbiler, da vejen ikke kan 
bære dette, og naboer vil blive generet af støj. 

g. Støjreducerende tiltag: Indsiger foreslår, at lastbiler der holder og venter, 
skal slukke motoren. 

 
Miljøstyrelsens svar: 

 Vej (pkt. a, d og f): Vejforhold er behandlet af Holstebro Kommune i forbindelse 
med kommuneplanrammer og lokalplan. 

 Lys (pkt. c): Indsigelsen imødekommes, idet lysforhold håndteres ved etable-
ring afskærmende volde og beplantning . 
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 Støj (pkt. g og b): Indsigelsen imødekommes, idet der etableres volde som angi-
vet på figur 1 (side 4), og der er fastsat vilkår for støj i VVM-tilladelsen for det 
samlede projekt og i miljøgodkendelserne for de enkelte anlæg i projektet.  

 Byggehøjde (pkt. e): Indsigelsen imødekommes, idet Holstebro Kommune i lo-
kalplanen indskrænker muligheden at bygge i højden. Området er udlagt til er-
hvervsformål, og dette udlæg ændres ikke. 

 

3.3 Indsigelse nr. 2, Hjermvej 36 
Indsigelsen omfatter: 

a. Volden ønskes opretholdt mod nord med beplantning 
b. Højde i lokalplanen: Ændring af lokalplanens bygningshøjde fra 12½ til 30 

meter giver et massivt indtryk i området, og indsiger er derfor bekymret for, at  
boligens værdi  falder. 

c. Miljøpåvirkninger fra lokalplanen: Indsiger er bekymret for forurening af 
jord og søer, hvis lokalplanen realiseres. 

d. Støj og lugt fra bioethanolanlægget: Indsiger frygter, at værdien på boli-
gen falder, hvis ethanolanlægget etableres som ansøgt, og når så også jordvol-
den fjernes, frygtes det, at støjgener øges. 

e. Trafik: Indsiger ønsker forbud mod lastbiler på Hjemvej, herunder at der ikke 
køres med halm af hensyn til risikoen for spild af halm. 

f. Lokalplanen som sådan: Indsiger frygter, at husprisen vil falde drastisk ved 
realisering af lokalplanen og etablering af ethanolanlægget og ønsker erstatning 
for det tab der lides. 

 
Miljøstyrelsens svar: 

 Volden og trafik (pkt. a og e): Indsigelsen imødekommes, idet der etableres vol-
de som angivet i figur 1, der fastsættes vilkår i VVM-tilladelsen for det samlede 
projekt og i miljøgodkendelserne for de enkelte anlæg i projektet. 

  Lokalplanen (pkt. b og f): Lokalplanspørgsmål er behandlet af lokalplanmyn-
digheden Holstebro Kommune. 

 Lugt og støj (pkt. d): Indsigelsen imødekommes, idet der etableres volde, og der 
fastsættes vilkår i miljøgodkendelsen for bioethanolanlægget vedrørende lugt og 
støj. 

 Miljøpåvirkninger generelt (pkt. c): Indsigelse imødekommes, idet VVM-
redegørelsen behandler de potentielle miljøpåvirkninger, der er for det anmeld-
te projekt. Gennem vilkår i VVM-tilladelsen og de tre miljøgodkendelser vil 
bygherre blive forpligtet til at reducere risikoen for miljøgener.  

 

3.4 Indsigelse nr. 3, Struer Landevej 20 
Indsigelsen omfatter: 

a. Etablering af anlæg skæmmer landskabet: Den massive bygningsmasse 
vil skæmme landskabet ved indfaldsveje til Holstebro. 

b. Miljøfare for padder: Udslip fra anlægget vil skade padder i de vandhuller, 
der er i området. 

c. Anlæg skal samles: Indsiger mener, at anlæggene bør samles i en klynge 
frem for at sprede anlæggene mellem Hjermvej og Struer Landevej. 

d. Lokalisering: Mulighed for lokalisering af innovative og videns tunge erhverv 
skal sikres. Indsiger mener, at dette hindres ved det offentliggjorte forslag. 

e. Forslag om at samle i klynge: Om at biogasanlægget (der menes nok bio-
ethanolanlægget) flyttes så tæt på Nomi/Måbjergværket som muligt. 

f. Forslag om at området nord for Hunsballe Frø reserveres til innovative og 
videnstunge erhverv 
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g. Højde: Forslag om at der sikres lav bygningshøjde mod Struer Landevej - høj-
den kan så stige op mod Nomi og Måbjergværket. 

h. Forslag om beplantningsplan for området, så der opnås en positiv signalef-
fekt samtidig med, at negative landskabseffekter nedtones. 

 
Miljøstyrelsens svar: 

 Lokalplanen (pkt. a, c, d, e, f, g og h): Lokalplanen er behandlet af Holstebro 
Kommune, som har justeret lokalplanforslaget med henblik på at imødekomme 
indsigelsen. 

 Miljøfare (pkt. b): Indsigelsen imødekommes, idet der fastsættes vilkår i VVM- 
tilladelsen vedrørende overvågning i forhold til overfladevand.  

 

3.5 Indsigelse nr. 4, COWI på vegne af bygherre MEC 
Indsigelsen omfatter: 

a. Vilkår om emissionsgrænse for furfural på 0,1 mg/Nm3 for RTO-
anlægget. Bygherre mener ikke, at det er muligt at overholde den fastsatte 
grænseværdi i udkastet til miljøgodkendelse for denne anlægstype. Der etable-
res en skorsten, så grænseværdien i omgivelserne for furfural (B-værdi på o,oo2 
mg/m3) kan overholdes ved en emission på 30 mg/Nm3 furfural. 

b. Vilkår om emissionsgrænse for lugt på 4.000 LE/Nm3 for RTO-anlægget. 
Bygherre mener ikke, at den fastsatte grænseværdi i udkastet til miljøgodken-
delse kan overholdes. Skorstenen er dimensioneret efter en emission af lugt på 
6000LE/Nm3, så den vejledende lugtgrænse værdi på 5 LE/Nm3 i omgivelserne 
kan overholdes. 

 
Miljøstyrelsens svar:  

 Furfural (pkt. a): Bygherre har efterfølgende tilkendegivet, at man er bekymret 
for om vilkåret kan overholdes, da man ikke kender de endelige mulige tekniske 
løsninger for det konkrete anlæg. Yderligere målinger i marts 2013 på et anlæg, 
der minder om det, der søges etableret, viser en emission på 4 mg/Nm3 furfural 
i afkastet. Det afgørende er, at anlægget ikke bidrager til en miljøbelastning i 
omgivelserne, der ikke kan accepteres. Der fastsættes vilkår i VVM-tilladelsen, 
så forudsætninger for miljøvurderingerne i VVM-redegørelsen om acceptabel 
miljøbelastning i omgivelserne fastholdes over for bygherre.   
Vilkår om emissionsgrænse for furfural i miljøgodkendelsen fastholdes. Fordi 
anlægget forsat er under udvikling, er det i miljøgodkendelsens vurderingsafsnit 
kapitel 3.2.4 angivet, at der på baggrund af den endelige udformning af det 
konkrete anlæg med tilhørende målinger og vurderinger, vil blive taget stilling 
til en eventuel revurdering af vilkåret. Bygherre frafalder på dette grundlag den 
fremsendte indsigelse. 

 
 Lugt (pkt. b): I VVM-redegørelsen er lugtemissioner for det anmeldte projekt 

vurderet. Det er forudsat, at skorstenen dimensioneres så lugtgrænsen på 5 
LE/Nm3 i omgivelserne fastholdes. Yderligere målinger i marts 2013 på et an-
læg, der mindet om det, der søges etableret, viser en emission på 4.300 LE/Nm3 

i afkastet.  
Vilkår om emissionsgrænse for lugt i miljøgodkendelsen fastholdes. Fordi an-
lægget forsat er under udvikling, er det i miljøgodkendelsens vurderingsafsnit 
kapitel 3.2.5 angivet, at der på baggrund af den endelige udformning af det 
konkrete anlæg med tilhørende målinger og vurderinger, vil blive taget stilling 
til en eventuel revurdering af vilkåret. Bygherre frafalder på dette grundlag den 
fremsendte indsigelse. 
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3.6 Indsigelse nr. 5 Holstebro Kommune,  
Forslag til retningslinjer er i overensstemmelse med Byrådets vedtagne forslag til 
kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan nr. 1085. 
 
Miljøstyrelsens svar: Taget til efterretning. 

 

3.7 Øvrige indsigelser modtaget via Holstebro Kommune,  
 
Holstebro Kommune har orienteret Miljøstyrelsen om, at kommunen har modtaget 
indsigelser fra: 

·         Morsø Provsti, e-mail med protokoludskrift (ingen bemærkninger) 
·         Ulla Sand og Tage Bilgrav Jensen, Asmosevej 4 
·         Vejdirektoratet, e-mail med brev 
·         Vestforsyning, e-mail med samlet notat og bilag 
·         MEC, e-mail med brev 
·         Nomi, e-mail med brev 

 
Miljøstyrelsens svar: Orienteringen tages til efterretning, idet indsigelserne alene 
vedrører lokalplanen.  
 

 
4. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 

Det vurderes, at der ikke er behov for at kræve afværgeforanstaltninger ud over, hvad 
der er stillet vilkår om i udkastet til VVM-tilladelse. VVM-tilladelsen indgik som del 3 i 
det materiale, der blev offentliggjort fra den 5. december 2012 til den 30. januar 2013.  
 
 
5. GRUNDLAGET FOR AFGØRELSEN 

5.1 Forudsætninger 
Projektet tilfredsstiller flere formål. Der produceres varme og el, der produceres biogas 
og transportbrændstof. MEC vil dermed erstatte så store mængder fossile brændsler, at 
det vil gøre Holstebro og Struer Kommuner selvforsynende med varmeproduktion 
uden brug af fossile brændstoffer som olie og kul. Det vil reducere kommunernes ud-
ledning af CO2 og andre klimagasser markant. 
 
Der produceres bioethanol af halm. Restmængderne fra produktionen af bioethanol, 
som består af lignin og melasse, udnyttes til energifremstilling. Ligninet anvendes til 
produktion af damp (og el) på kraftvarmeanlægget, og melassen anvendes til at produ-
cere biogas på Maabjerg BioEnergy. Husholdningsaffald bearbejdes ved hjælp af "Re-
nescience" teknologien, der via enzymbehandling opdeler affaldet i en biovæske, som 
anvendes til produktion af biogas, og en fast del, der efter frasortering af genanvende-
ligt indhold, anvendes til produktion af varme og el. Den faste del er lagerstabil og kan 
derfor anvendes, når der er behov herfor. 
 
Den biogas, som ikke bliver anvendt i processen og lokalt, opgraderes til naturgaskvali-
tet (VE-gas) ved hjælp af brint som produceres af vandtryk fra Måbjergværket. Den 
såkaldte VE-gas distribueres via naturgasnettet. 
 
For at optimere klima- og miljøaspektet i projektet, udformes de kedelanlæg, som an-
vendes til at forbrænde fiberen fra biogasanlægget og lignin fra produktionen af bio-
ethanol, så næringsstoffer fra den afbrændte fiber lignin kan opsamles og udnyttes som 
gødning på landbrugsarealer.  
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Maabjerg Bioethanol 
Der opføres et 2. generations bioethanolanlæg, der producerer mellem 50 og 75 mio. 
liter bioethanol om året. Anlægget baseres på anvendelse af halm. Der skal årligt trans-
porteres 400.000 tons halm til anlægget, hvilket vil forøge trafikken i området betyde-
ligt, især på Hjermvej. I forbindelse med produktionen, kan der forekomme især lugt-
gener, men også støv vil blive dannet. Anlægget har et stort vandforbrug, der skal dæk-
kes ved forsyning fra eksisterende fælles vandværker. Der er desuden en høj grad af 
genanvendelse af vand i anlægget.  
 
Der produceres spildevand, der skal renses, lignin der skal afbrændes, og melasse, der 
skal udnyttes på biogasanlægget. Den afgassede biomasse og slam skal derefter udbrin-
ges på landbrugsarealer efter slambekendtgørelsen og gødningsbekendtgørelsen og i 
overensstemmelse med habitat- og VVM-reglerne.  
 
Mængden af bioethanol, der håndteres og oplagres, er under grænsen for, hvornår en 
virksomhed defineres som risikovirksomhed. Der vil være oplag og udskibning af bio-
ethanol fra Struer Havn eller andetsteds, der er godkendt til formålet. På Maabjerg 
Bioethanol vil der være et lager til bioethanol på 2.173 tons til midlertidigt oplag. Det 
svarer til ca. 12 dages produktion inden transport til aftagere. 
 
Maabjerg BioEnergy og Maabjerg Hydrogen (gasopgraderingsanlæg) 
Det eksisterende biogasanlæg Maabjerg BioEnergy udbygges til mere end en fordob-
ling, så det kan modtage restprodukter fra halm (melasse) fra Maabjerg Bioethanol og 
omdanne denne til biogas. Erfaringsmæssigt er især lugtgener et problem med biogas-
anlæg, da der behandles organisk affaldsmateriale. Derudover kan der forekomme støj 
og udledning (emission) af andre luftforurenende stoffer som kvælstofoxider, ufor-
brændte kulbrinter, kulilte og lugt fra biogasmotorer. Det samlede anlæg er omfattet af 
risikobekendtgørelsen.  
 
Måbjergværket og Maabjerg Renescience 
Det eksisterende Måbjergværk ombygges, så det kan forbrænde fiberen fra biogaspro-
duktionen og lignin fra fremstillingen af bioethanol. Damp fra Måbjergværket indgår i 
fremstillingen af bioethanol. Forbrænding af affald vil medføre udledninger til luft og 
vand fra selve forbrændingsprocessen, herunder lugt. Derudover kan der forekomme 
støj og vibrationer fra anlægget. Måbjergværket udbygges med et affaldsbehandlings-
anlæg (Renescience), der behandler husholdningsaffald på en måde, hvor affaldet skil-
les ad i en organisk del, der anvendes til at producere biogas i Maabjerg BioEnergy, og 
en fast og forbrændingsegnet del, der forbrændes på Måbjergværket. Desuden vil der 
blive en mindre del til genanvendelse, primært bestående af metal og glas. Håndterin-
gen af affaldet kan give støv- og lugtgener, men dette foregår hovedsageligt indendørs. 
Måbjergværket får et stort vandbehov. 
 

5.2 Miljøhensyn i afgørelsen 
I VVM-redegørelsens kapitel 7-15 er der redegjort for miljøpåvirkningerne. Der er i 
plandokumentet med kommuneplanretningslinjer, VVM-redegørelsen, VVM-
tilladelsen og de tre miljøgodkendelser redegjort og sat vilkår for tænkelige miljøpå-
virkninger. 
 
VVM-redegørelsen omfatter både nye og eksisterende anlæg indenfor MEC. Mil-
jøpåvirkningerne er vurderet både ud fra den totale påvirkning fra hele MEC, når det er 
fuldt udbygget, og alene ud fra den øgede påvirkning som følge af nye anlæg. VVM-
redegørelsen behandler de tre anlæg som ét samlet projekt, fordi de er processuelt og 
geografisk tæt knyttet sammen. VVM-processen for det anmeldte projekt udmøntes i 
en VVM-tilladelse samt en miljøgodkendelse for hvert af de tre anlæg. 
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Den afgassede biomasse, der skal udbringes som gødning på landbrugsarealer, er 
VVM-vurderet i 2008 og 2012 af Holstebro Kommune . Den afgassede biomasse fra 
MEC-projektet forventes ikke at overstige den mængde, der tidligere er VVM-vurderet 
for Maabjerg BioEnergy. Hvis det viser sig, at der er behov for yderligere udbringning-
sarealer, når projektet er fuldt etableret i 2015, skal disse vurderes i overensstemmelse 
med de gældende VVM- og habitatregler. 

 
De indkommende indsigelser, jf. afsnit 3 ovenfor, har givet anledning til følgende æn-
dringer og præciseringer: 
 

 Holstebro Kommune har inddraget volde og beplantninger i lokalplanen. Lo-
kalplanens muligheder er reduceret, idet der foretages aftrapning af bygnings-
højden mod øst og vest. Bebyggelsen samles i størst mulig omfang indenfor det 
anmeldte projektet. 

 Miljøstyrelsen har foretaget præciseringer og ændringer af vilkår for det an-
meldte projekt på grundlag af indsigelser og bemærkninger, der er modtaget i 
høringsfasen reguleres i VVM-tilladelsen og miljøgodkendelserne, se pkt. 5.3.  

 
Vedrørende håndtering af fiber fra den afgassede biomasse skal det præciseres, at 
VVM-processen er gennemført på grundlag af det anmeldte projekt, og derfor er det i 
VVM-redegørelsen forudsat, at omfanget af afgasset biomasse fra projektet er mindre 
den mængde afgasset biomasse, der er VVM-vurderet i 2008, og at den afgassede bio-
masse, herunder fiber der afsættes til 3. mand, håndteres af miljøgodkendte virksom-
heder.  
 
Det fremgår ligeledes af det anmeldte projekt, at spildevand fra projektet ledes til spil-
devandsrensningsanlægget i Holstebro. Eventuelle efterfølgende ændringer, uanset om 
de vedrører biomasse, spildevand, teknisk installationer eller andet af det anmeldte og 
VVM-vurderede projekt, skal behandles i overensstemmelse med VVM-
bekendtgørelsens § 2 om anmeldepligt af VVM-myndigheden, jf. VVM bekendtgørel-
sens § 10 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentli-
ge og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af planloven.  
 
Forholdet til vandplanerne 
Under VVM-processen for MEC-projektet og efter igangsætning af 2. offentlighedsfase 
og udarbejdelse af VVM-redegørelsen for projektet, har Natur og Miljøklagenævnet  
den 6. december 2012 ophævet vedtagelsen af de statslige vandplaner.  
 
Naturstyrelsen har den 24. april 2013 orienteret om følgende meddelelse til landets 
kommuner: 
 ”Naturstyrelsen udsendte den 12. december 2012 et brev til landets kommuner 
om Natur- og Miljøklagenævnets ophævelse af de statslige vandplaner 
og konsekvenserne for kommunernes administration. Det følger bl.a. heraf, at målene 
for vandforekomster i de tidligere amtsregionplaner, som blev afløst af miljømålene i 
vandplanerne og som i forbindelse med strukturreformen fik retsvirkninger som 
landsplandirektiver, genopstår. Det er desuden i brevet oplyst, at Naturstyrelsen i 
øjeblikket vurderer en række yderligere spørgsmål om håndteringen af aktiviteter, 
som i større eller mindre grad hviler på en forudsætning om, at der foreligger ende-
ligt vedtagne statslige vandplaner. 
  
Et af de spørgsmål, der nu er afklaret, omhandler planlægning indenfor særlige drik-
kevandsområder (OSD og NFI).  Naturstyrelsen udsendte i oktober 2012 "Statslig 
udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden 
ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og ind-
vindingsoplande". Udmeldingen om vandplanernes målsætning danner grundlaget 
for anvendelsen af arealer og planlægning indenfor OSD og indvindingsoplande. 
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Selvom vandplanerne er ophævet, varetages statens interesser i planlægning i for-
hold til rent drikkevand/grundvand - sammen med de øvrige statslige interesser i 
kommunernes planlægning - i overensstemmelse med statens udmeldinger herom 
i Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013.  
  
Derfor opretholder Naturstyrelsen planlægningsprincipperne i den statslige udmel-
ding (retningslinje 40 og 41) med baggrund i den statslige interesse om rent drikke-
vand/grundvand. Kommunerne skal derfor fortsætte med at følge fremgangsmåden 
(trinmodellen) i den statslige udmelding fra oktober 2012.” 
 
I VVM-redegørelsen for MEC-projektet er der i kapitel 6.3.2 redegjort for de planprin-
cipper, der ligger til grund for projektet. I kapitel 13 er hensynet til ovennævnte ret-
ningslinje 40 og 41 imødekommet. I og med at Naturstyrelsen har angivet at princip-
perne fastholdes af hensyn til de statslige interesser i OSD områder og indvindings op-
lande foretages der ikke ændringer. 

5.3 VVM-tilladelse og miljøgodkendelser 
Projektet er omfattet af bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse 
nr. 879 af 26. juni 2010, og kræver nye miljøgodkendelser, jf. bekendtgørelse om god-
kendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse nr. 1454 af 20.december 2012. Hjemlen 
for VVM-tilladelsen er VVM-bekendtgørelsens § 9, jf. bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010. 
 
I VVM-tilladelsen fastsættes de nærmere krav til, hvordan det anmeldte projekt som 
helhed skal drives, og hvilke emissioner det samlede projekt vil give anledning til. 
 
I miljøgodkendelserne fastsættes de nærmere krav til, hvordan de respektive anlæg skal 
drives, og hvilke emissioner anlæggene må give anledning til. I forhold til de konkrete 
emissioner - altså udsendelse af stoffer til luften, støjpåvirkninger og andre miljøpå-
virkninger - vil vilkårene i miljøgodkendelsen regulere driften af anlægget. 
 
Udkastet til VVM-tilladelse og de tre miljøgodkendelser har været vedlagt som bilag til 
kommuneplantillæg og VVM-redegørelsen og indgik i de 8 ugers offentlige høring. De 
indkomne bemærkninger ændrer på følgende af de opstillede vilkår:   
 
Ændringer i VVM-tilladelsen: 
Støj: Der er tre indsigelser, der omfatter støj. Indsigelserne giver anledning til dels at 
undersøge muligheden for at bevare og etablere volde og beplantning samt dels at un-
dersøge de tekniske og økonomiske muligheder for støjreduktion.  Bygherre har angi-
vet, at det er muligt at sikre støjhensynet i forbindelse med udbud. Der fastsættes der-
for vilkår herom. Da etableringen af voldene vil reducere støjen vil VVM-tilladelsen 
indeholde vilkår herom. Støjvolde er vurderet både visuelt og af hensyn til støj i Bilag 
B: ”Notat om etablering af volde og beplantning i forhold til VVM-redegørelsen kapitel 
11”.



 

  
 
Den reducerede effekt ved etablering af støjvolde og beplantning sammenholdt med de 
konkrete vilkår i VVM-tilladelsen for projektet og de respektive miljøgodkendelser for 
de enkelte anlæg i projektet er efter Miljøstyrelsens vurdering fyldestgørende.  
 
Landskab, tilkørselsforhold og højder: Indsigelserne gav anledning til justeringer, der 
er foretaget i lokalplanen af Holstebro Kommune. Der foretages derfor ikke ændringer 
af vilkår i VVM-tilladelsen vedrørende landskab og byggehøjder, idet det forudsættes at 
projektet gennemføres i overensstemmelse med Holstebro Kommunes lokalplan 1085.  
 
Vilkår om overvågning af overfladevand: Den sidste del af vilkåret vedrørende overvåg-
ning af overfladevand er på grund af en opsætningsfejl ikke kommet med i den offent-
liggjorte udgave. Den korrekte formulering er derfor gengivet her: 

o Af hensyn til egenkontrol af risiko for forurening af overfladevand skal 
der 12 måneder efter udstedelse af VVM-tilladelsen til MEC-projektet 
fremsendes en plan for monitering af overfladevand, så en eventuel på-
virkning af næringsstoffer, organisk stof og miljøfarlige stoffer, der kan 
hindre målopfyldelsen i vandløb og Nissum Fjord, kan registreres og 
imødegås på et tidligt tidspunkt. 

 
Da det er den første del af vilkåret, som fremgik af det offentliggjorte materiale, der er 
byrdefuld for bygherre, giver den manglende formulering ikke anledning til en ny hø-
ring.  
 
 
Ændringer i udkast til miljøgodkendelse for Maabjerg Bioethanol:  
Ny godkendelsesbekendtgørelse medfører en opdatering af listepunktet til: 
Listepunkt nummer:  4.1, b: Fremstilling af organiske kemikalier, som f.eks.: Ilt-
holdige kulbrinter som f.eks. alkohol, aldehyder, ketoner, kulstofsyrer, estere og blan-
dinger af estere, acetater, ethere, peroxider og epoxyharpikser 
 
BREF(er) der udløser 
revurdering:  Spildevands- og luftrensning og dertil hørende sty-

ringssystemer. 
 
Rettelser af vilkår:  
 
A3  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode, eller hvis hele eller dele af 

virksomheden ophører permanent. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. 
 
A4 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godken-

delse ikke overholdes. 
 
A5 Såfremt den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar fare for 

menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet ne-
gativt skal driften af virksomheden eller den relevante del af virksomheden 
straks indstilles. 

 
A6 Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at 

vilkårene igen overholdes. 
 
B2 Virksomhedens oplag af særskilt nævnte produkter og råvarer m.m. må højst 

udgøre:  
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Produkter/råvarer Klassificering Maks. 0plag tons 

Ethanol F; R11 2180 

C5 Melasse - 2000 

Lignin (Biobrændsel-
spiller) 

- 3200 

Halm - 3250 

Enzymer Xn 400 

Natriumhydroxid C; R35 200 

CIP (rengøringsvand) - 150 

Ammoniakvand, 24% C; R34 36,5 

Fusel R10 3,8 

Ethanol, over kogepkt.1 Fx 3,5 

 
 
Årsindberetning 
K4 Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden 

med følgende oplysninger: 
- Anvendte mængder råvarer 
- Anvendte mængder hjælpestoffer 
- Producerede mængder færdigvarer 
- For hver type affald: Afleverede mængder og afleveringssted, for farligt af-

fald oplyses endvidere EAK-kode 
- Forbrug af energi og vand 
- Oplag af råvarer pr. statustidspunkt 
- Oplag af hjælpestoffer pr. statustidspunkt 
- Oplag af affald pr. statustidspunkt 
- Oplysninger om uheld 
- Oplysninger om nedbrud på forureningsbegrænsende udstyr. Både antal 

gange og samlet udetid. 
- Oplysninger om modtagne klager over luft, lugt eller støj. 
- Indberetning af gennemført egenkontrol, jf. miljøgodkendelsens vilkår 

 
 
Ophør 
O1 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at 

imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet 
tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. Virksomheden skal se-
nest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde dette til tilsyns-
myndigheden med et oplæg til vurderingen efter §38, stk. 1 i lov om foru-
renet jord. 

 
 
Øvrige ændringer (i vurderingsafsnit): 
 
3.2.9 Overjordiske olietanke  
Virksomheden har den 13. marts 2013 fremsendt opdateret kemikalieliste, hvoraf det 
fremgår at det oprindeligt ansøgte oplag af benzin erstattes af et oplag af 24 % ammo-
niakvand. 
 
3.2.10 Jord og grundvand 

 



 

Maabjerg Bioethanol er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 
1454 af 20. december 2012). Det indebærer, at der skal træffes afgørelse efter § 15, stk. 
1 om, hvorvidt virksomheden er omfattet af § 14, og dermed skal udarbejde en basistil-
standsrapport, før der kan meddeles miljøgodkendelse. 
 
Miljøstyrelsen har den 9. april 2013 truffet afgørelse om, at de ansøgte aktiviteter på 
virksomheden ikke er omfattet af §14, idet de stoffer som virksomheden bruger, frem-
stiller eller frigiver i forbindelse med produktionen, ikke vurderes at udgøre en særlig 
risiko for forurening af jord- eller grundvand, når virksomhedens vilkår overholdes. 
Virksomheden skal dermed ikke udarbejde en basistilstandsrapport. 
 
3.2.16 Ophør 
I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 45 er der fastsat supplerende vilkår med 
henvisning til kapitel 4b i lov om forurenet jord. Dette indebærer, at virksomheden 
senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør skal anmelde dette til tilsynsmyndighe-
den med et oplæg til den vurdering, der skal foretages i henhold til ovennævnte lov. 
 
3.2.17 Bedst tilgængelige teknik 
I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 25, stk 1, skal godkendelsesmyndigheden 
som udgangspunkt lægge relevante BAT- konklusioner, der er vedtaget og offentliggjort 
af EU-kommissionen, til grund i forbindelse med godkendelse af bilag 1 virksomheder. 
Hvis der ikke forefindes sådanne BAT-konklusioner, skal godkendelsesmyndigheden i 
stedet lægge konklusionerne om BAT i de eksisterende BAT-referencedokumenter til 
grund. 
Ansøgningen er behandlet efter den gældende godkendelsesbekendtgørelse, bekg. nr. 
1454 af 20. december 2012.  
 
Der er den 9. april 2013 truffet afgørelse om, at Maabjerg Bioethanol ikke er omfattet af 
kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens 
§14. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Virksomheden hører under listepunkt 4.1, b: Fremstilling af organiske 
kemikalier, som f.eks.: Iltholdige kulbrinter som f.eks. alkohol,  
aldehyder, ketoner, kulstofsyrer, estere og blandinger af estere,  
acetater, ethere, peroxider og epoxyharpikser. 
 
4.1.3 BREF 
BREF dokumentet ”Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer, 
februar 2003” er tilknyttet virksomhedens hovedlistepunkt, og er den, der udløser re-
vurdering. 
 
Øvrige relevante BREF´er: 
Fødevarer, drikkevarer og mælk, august 2006 
Organiske finkemikalier, august 2006 
Emissioner fra oplagring, juli 2006 
Energieffektivitet, marts 2008 
 
4.1.4 Revurdering 
Revurdering påbegyndes, når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i 
EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. 
 
4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Holstebro Kommune 
tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledningen af spilde-
vandet til forsyningens spildevandssystem. 
 

 

 



 

Ændringer i udkast til tillæg til miljøgodkendelse for Måbjergværket 
og Maabjerg Renescience:  
A3  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode, eller hvis hele elle dele af 

virksomheden ophører permanent. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. 
 

Hvor fristen er anført som ”straks”, er fristen førstkommende hverdag kl. 16.  
Øvrige krav om indberetning fremgår af de gældende miljøgodkendelser og af 
denne afgørelses vilkår G1. 

 
A4 Tilsynsmyndigheden skal derudover straks underrettes, såfremt vilkårene i 

denne godkendelse ikke overholdes. 
 
A5 Såfremt den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar fare for 

menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet ne-
gativt skal driften af virksomheden eller den relevante del af virksomheden 
straks indstilles. 

 
A6 Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at 

vilkårene igen overholdes. 
 
A7 Miljøgodkendelsens vilkår skal overholdes såvel i bygge- og anlægsfaser som i 

driftsfasen. 
 
Forbrænding af biomasse 
B9  På biomassekedlerne må forbrændes biomasse i henhold til definitionerne i 

den til enhver tid gældende bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforu-
renende emissioner fra store fyringsanlæg pt. Bekendtgørelse nr. 1453 af 20. 
december 2012 samt kommunale afgørelser som meddeles efter biomassebe-
kendtgørelsen.  

  
 Efter gennemførelse af MEC-projektet må værket forbrændingsmæssigt mak-

simalt være bestykket med 2 kedler til forbrænding af lignin og biomasse. Den 
samlede nominelle indfyrede termiske effekt må maksimalt være 62 MW. 

  
I6 Overfladevand fra parkeringsarealer, tagvand og interne køreveje samt dræn-

vand under tanke skal ledes til bassin med tæt bund og tætte sider samt med 
kontrolleret afledning. 

 
Basistilstandsrapport 
L1         Virksomheden skal udføre en teknisk undersøgelse jf. dokumentet ”Maabjerg 

Energy Concept (MEC) Basistilstandsrapport, undersøgelsesoplæg” COWI 30. 
marts 2013. Undersøgelsen skal ske med de intervaller, der fremgår af doku-
mentet. 

 Dokumentet er vedlagt som bilag  
 
Ophør 
O1         Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imø-

degå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i 
en miljømæssig tilfredsstillende tilstand med et oplæg til vurderingen efter 
§38, stk. 1 i lov om forurenet jord. En redegørelse for disse foranstaltninger 
skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører 
helt eller delvist. 

 

 



 

Afsnit tilføjet i vurderingsafsnit 3.2.7 Støj 
Et resultat af den offentlige høring i forbindelse med VVM-processen er, at der opføres 
en række jordvolde i den nordøstlige del af området, der er dækket af MEC-projektet. 
Dette kan medføre, at Måbjergværkets støjbidrag ved boliger mv. mod nordøst falder.  
 
Afsnit tilføjet i vurderingsafsnit 3.2.9 Jord og grundvand 
Der er fastsat vilkår om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foran-
staltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe 
stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Afgørelsen af 6. marts 2013 om, at virksomheden er omfattet af kravet om udarbejdelse 
af basistilstandsrapport har været i forudgående høring ved virksomheden, Vestforsy-
ning Vand A/S og Holstebro Kommune. 
 
4.1.2 Listepunkt 
1.1 b Forbrænding af brændsel i et anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt 
på 50 MW eller derover, hvor brændslet er andet end kul og orimulsion 
og 5.2 a bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller af-
faldsmedforbrændingsanlæg for dagrenovation eller dagrenovationslignende affald, 
hvor kapaciteten er større end 3 tons/time. 
 
 
Ændringer i udkast til tillæg til miljøgodkendelse for Maabjerg Bio-
Energy og Maabjerg Hydrogen:  
Listepunkt nummer: bilag 1, punkt 6.5 og punkt 4.2 a) bilag 2, punkt G201 og J201  
 
De gældende miljøgodkendelser og afgørelser er: 

 Miljøgodkendelse af 22. september 2010 om etablering af biogasanlægget 
 Miljøgodkendelse af 21. maj 2012 om etablering af RO anlæg 
 Afgørelse af 31. august 2012 om at ændringer i udspredningsarealer og separa-

tionspraksis ikke er VVM-pligtige. 
 Afgørelse af 6. december 2012 om at opstilling af tank til jernklorid ikke er ikke 

er vvm-pligtigt og ikke er godkendelsespligtigt. 
 Afgørelse af 7. februar 2013 om at modtagelse af gærfløde ikke er vvm-pligtigt 

og ikke er godkendelsespligtigt. 
 

B1 Virksomheden må modtage følgende typer og mængder af biomasse1 til behandling 
 i den grønne linje: 

Produkter/råvarer Mængde, ton/år 

Husdyrgødning 460.000 

Animalsk affald 

Restbiomasse fra mejeridrift 

Protamylase (kartoffelfrugtvand) 

Gærfløde 

Energiafgrøder 

60.000 

C5 melasse fra produktion af bioethanol 186.000 

1Ved biomasse forstås alle former for husdyrgødning, energiafgrøder samt animalsk,  
vegetabilsk eller andet affald med et væsentligt organisk indhold, der påtænkes  
udrådnet i biogasanlægget 
 
 
 

 



 

B3 Virksomhedens oplag af særskilt nævnte produkter og hjælpestoffer må højst udgøre:  
Produkter/råvarer Placering Maks. 0plag 

NaOH Tankgård 120 m3 

Jernklorid Aflæssehal 14 m3 

NPKS – gødningsmiddel  Ved gasrensningsanlæg 1000 L 

NPKS – gødningsmiddel  Ved gasrensningsanlæg 1000 L 

Syre/baseholdige reng-
øringsmidler 

Pumperum 03 1700 L 

Saltsyre (25-35%) Teknikbygning 3000 L 

Saltpetersyre Teknikbygning 1000 L 

Natrium Hydrogen Car-
bonat 

Ventilationshus  1000 kg 

Motorolie Teknikbygning 5000 L 

Kølervæske Kapselblæserum, gas-
lager, teknikbygning 

1000 kg 

 
 Ud over ovennævnte oplag må der opbevares mindre mængder kemikalier og 

hjælpestoffer i overensstemmelse med vilkår 15 om oplag af kemikalier i miljø-
godkendelse af RO-anlægget af 21. maj 2012  

 
Ophør 
O1 Virksomheden skal seneste 4 uger efter helt eller delvist driftsophør anmelde  

dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurdering jf. godkendelsesbe-
kendtgørelsens kapitel 15. 

 
Nyt afsnit til vurderingsafsnit 3.2.7 Støj 
Et resultat af den offentlige høring i forbindelse med VVM-processen er, at der opføres 
en række jordvolde i den nordøstlige del af det område, der er dækket af MEC-
projektet. Dette kan medføre, at støjbidraget fra Maabjerg Bioenergy falder ved boliger 
mv. mod nordøst. 
 
Nye afsnit til vurderingsafsnit 3.2.9 Jord og grundvand 
Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen er omfattet af bilag 1 i den seneste godken-
delsesbekendtgørelse (BEK nr. 1454 20/12 2012), der trådte i kraft d. 7. januar 2013. 
Det indebærer, at der skal træffes afgørelse efter § 15, stk. 1 om, hvorvidt virksomheden 
er omfattet af § 14, og dermed skal udarbejde en basistilstandsrapport før der kan 
meddeles miljøgodkendelse. 
 
Miljøstyrelsen har d. 6. marts 2013 truffet afgørelse om, at de nuværende og ansøgte 
aktiviteter på Maabjerg Bioenergy og Maabjerg Hydrogen ikke er omfattet af §14, idet 
de stoffer som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med produk-
tionen, ikke vurderes at udgøre en særlige risiko for forurening af jord- og grundvand, 
når virksomhedens vilkår overholdes. Virksomheden skal dermed ikke udarbejde en 
basistilstandsrapport. 
 
Nye afsnit til vurderingfsafsnit 3.2.14 Bedst tilgængelige teknik 
I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens §25 stk. 1 skal godkendelsesmyndigheden 
som udgangspunkt lægge relevante BAT-konklusioner, der er vedtaget og offentliggjort 
af EU-kommissionen til grund i forbindelse med godkendelse af bilag 1 virksomheder. 
Hvis der ikke forefindes sådanne BAT-konklusioner, skal godkendelsesmyndigheden i 
stedet lægge konklusionerne om BAT i de eksisterende BAT-referencedokumenter til 
grund. 

 



 

 
Hovedaktiviteten på Maabjerg Bioenergy er efterfølgende optaget på bilag 1, og er i den 
seneste godkendelsesbekendtgørelse (BEK nr. 1454 af 20/12/2012) omfattet af liste-
punkt 6.5. Bortskaffelse eller genanvendelse af dyrekroppe eller animalsk affald, hvor 
kapaciteten er større end 10 tons/dag. Biogasproduktionen er således ikke længere di-
rekte omfattet af standardvilkårene for mindre biogasanlæg på bilag 2, men er i stedet 
omfattet af BAT referencedokumentet for affaldsbehandling (Waste Treatment In-
dustries) fra 2006.  Der findes ikke særskilte BAT-anbefalinger der omfatter biogasan-
læg i den nuværende version af BAT-reference dokumentet, men en række af de gene-
relle BAT-anbefalinger for anlæg med biologiske affaldsbehandling i BAT-
referencedokumentets afsnit 5.1 og 5.2 er relevante for biogasanlæg. Miljøstyrelsen 
vurderer, at indretning og drift af det eksisterende Maabjerg Bioenergy er i overens-
stemmelse med disse BAT-anbefalinger. 
 
3.2.15 Ophør 
I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 45 er der fastsat supplerende vilkår med 
henvisning til kapitel 4 b i lov om forurenet jord. Dette indebærer, at virksomheden 
senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør skal anmelde dette til tilsynsmyndighe-
den med et oplæg til den vurdering, der skal foretages i henhold til ovennævnte lov. 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Afgørelsen af 6. marts 2013 om, at virksomheden ikke er omfattet af kravet om udar-
bejdelse af basistilstandsrapport har været i forudgående høring ved virksomheden, 
Vestforsyning Vand A/S og Holstebro Kommune. Der er ikke indkommet bemærknin-
ger hertil. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Maabjerg Bioenergy vil efter udvidelsen være omfattet af nedenstående punkter på bi-
lag 1 og 2 i den gældende godkendelsesbekendtgørelse, bekg. nr. 1454 af 20. december 
2012.  
 
6.5  Bortskaffelse eller genanvendelse af dyrekroppe eller animals affald, 

hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag (s)  
4.2 a) Fremstilling af uorganiske kemikalier, som f.eks.: 

a) gasser som f.eks. ammoniak, klor eller hydrogenchlorid, flour og 
flourbrinte, carbonoxider, svovlforbindelser, nitrogenoxider, brint, 
svovldioxid, carbonyldichlorid. (s) 

G201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbinean-
læg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW 
og 50 MW (omfattet af standardvilkår i bek. 486 af 25/05/2012, bilag 
5, afsnit 11) 

J201 Virksomheder der er omfattet af §4 (kolonne 2 virksomheder) i be-
kendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer, og som ikke i forvejen er omfattet af et andet listepunkt i bilag 1 
eller bilag 2 

 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godken-
delsesbekendtgørelsens §§ 36 og 37, så revurderingen sker senest 8 år efter, at virk-
somheden er godkendt første gang, dvs. i 2018, eller når EU- kommissionen har offent-
liggjort BAT-konklusioner for virksomhedens hovedlistepunkt i EU-tidende. 
 
Det er hensigten, at revisionen af BAT-referencedokumentet for affaldsbehandlingsan-
læg påbegyndes i 3. kvartal 2013 og forløber over 2-3 år. Herefter kan der være rele-
vante BAT-konklusioner for biogasanlæg. 

 
 

 



 

 

6. OVERVÅGNING 

Der vurderes at være behov for ekstra overvågning af miljøtilstanden som følge af gen-
nemførelse af det anmeldte projekt og de anlæg, der indgår i projektet. Overvågningen 
vedrører hensyn til grundvand og overfladevand. Der er derfor stillet vilkår i VVM-
tilladelsen om dette.  
 

7. ALTERNATIVER 
 
Der har ikke været ønske hos ansøger, andre myndigheder eller offentligheden om at 
miljøvurdere andre placeringer eller struktur af MEC efter 1. offentlighedsfase.  

Danmarks Naturfredningsforening har i 1. offentlighedsfase ønsket en belysning af mu-
ligheden for, at der ved levering af varme skal sammenlignes med andre nyinvesterin-
ger end kul. I det anmeldte projekt er miljøpåvirkningen vurderet i forhold til substitu-
tion af de fossile brændstoffer, som anvendes i dag. Gennemføres det anmeldte projekt 
ikke, vil denne substitution ikke ske. Derfor indgår der ikke alternativer i denne VVM-
redegørelse med beregning for andre scenarier end fortsat anvendelse af kul.  

0-alternativet beskriver den situation, at der ikke meddeles tilladelse til det ansøgte 
projekt. Konsekvensen vil være, at driften af Måbjergværket og Maabjerg BioEnergy 
fortsætter som nu inden for rammerne af de miljøgodkendelser, der gælder for de eksi-
sterende anlæg. 0-alternativet er således ikke en situation uden påvirkning af miljøet, 
men med mindre lokal påvirkning af miljøet generelt. MEC vil bidrage væsentligt til 
produktion af grøn energi og dermed reducere Danmarks CO2-udledning.  
 
Såfremt placeringen af de nye faciliteter ikke tillades, vil det for lokalområdet betyde, at 
området ikke drager nytte af de fremtidige arbejdspladser.  
 
Bilag: 
Bilag A: Indkommende bemærkninger i 2. offentlighedsfase 
Bilag B: Notat om etablering af volde og beplantning i forhold til VVM-redegørelsen 
kapitel 11 



Afs.: Martin E. Rendbæk          23. januar 2013 

Hjermvej 36            Holstebro 

7500 Holstebro   

 

Forslag, indsigelser og bemærkninger jf. journal nummer MST‐1274‐00041.  

Forslag, indsigelser og bemærkninger der ønskes behandlet i det videre arbejde med lokalplan nr. 1085:  

 Jordvolden som først forslået ved tidligere lokalplaner og som bortfalder ved den nye lokalplan 

ønskes opretholdt mod nord med beplantning som vil skærme mod de meget højre voldsomme 

bygninger som vil skærme udsigten over landskabet.  

 Jeg ser det at omfanget af en større maksimal bygningshøjde i dele af området udvides til at 

omfatte en større del af området, som værende unaturligt i forhold til det udsyn der findes nu.  

o Dette bekymrer mig, idet et mindre attraktivt område med store bygning der skærmer 

udsynet, vil gøre min bolig mindre værd jf. her grænseværdierne for højden af bygninger 

som er gået fra 12 meter over terræn til 20‐30 meter over terræn, en forskel der er en 

fordobling iforhold til hidtid! En stor visuel påvirkning af landskabet som jeg gerne vil lade 

bemærke.  

 I forslaget til lokal plan 1085, er der skrevet at det ikke vurderes, at der er områder uden for det 

nære miljø, der indirekte kan blive væsentligt anerledes berørt af en vedtagelse af lokalplan nr. 

1085 jf. her Forslag til lokalplan nr. 1085 side 17. 

o Efter som martriken jeg ejer ikker er registret som forureneret og at der yderligere er heste, 

samt andre dyr (vildt), på ejendommen som benytter vores ”søer” til at drikke af, må ses 

som værende yderst påklageligt at byrådet ikke har planlagt særlig foranstaltninger til 

afbødning af miljøpåvirkninger, der følger af lokalplanen og områedets udbygning i 

forbindelse hermed jf. her Forslag til lokalplan nr. 1085 side 17.   

 Jeg vil desuden yderligere gøre indsigelse imod de støj og lugtgener de vil forekomme hvis 

bioethanol virksomheden bliver opført, som beskrevet i lokalplanen.  Dette vil yderligere forringe 

værdien af min ejendom.   

o Her henvises igen til jordvolden som ikke kun vil skærme for de høje bygninger, men som 

også ville kunne skærme for en del af støjen.  

 I trafik henseende er det specielt aktuelt hvordan situationen bliver i forholdet til at komme udfra 

hjermvej og ind mod holstebro, pga den nye vej som vist i lokalplanen. De skyledes i sær at bilister 

herfra hjermvej vil skulle holde for hajtænder i stedet for som før at kunne kører lige op til 



rundkørslen. Her er det ikke kun det at vejene er ændret med også den faktor at vi skal afvente de 

mange lastbiler med halm til bioethanol anlægget og halm lageret.  

o Det ville desuden være i min interesse at det ikke var muligt, for disse mange last biler med 

halm, at kører på hjermvej. Her tænkes ikke kun på de mange lastbiler, støj herfra med 

videre, men også på spildt halm. Derfor ville det være en oplagt mulighed at forbyde 

gennemkørsel ned af hjermvej for lastbilerne til bioethanol anlægget.   

Set i perspektivet af hele situationen, ser Jeg det som værende af stor betydningen for værdien af min 

ejendom hvad udfaldet bliver af lokalplanen. Om alle omstændigheder vil min ejendom falde i værdi 

såfremt bioethanol anlægget bliver opført. Et værdifald som jeg forventer at kommunen, såfremt vil 

erstatte.   

Jeg ønsker gerne en dialog med kommunen og/eller miljøstyrelsen herom så der findes en løsning på de 

aktuelle eller fremtidige problemstillinger som er i alles interesser og for alles bedste.  

 

Med venlig hilsen  

Martin E. Rendbæk  

Hjermvej 36,  

7500 Holstebro 

Tlf.: 51 22 39 57  

E‐mail: Martinr_1225@hotmail.com   
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Høringssvar fra Holstebro Kommune, 
Miljøstyrelsens journalnummer MST-1274-0004. 

Miljøstyrelsen har den 5. december 2012 offentliggjort forslag til kommune-
planretningslinjer samt en VVM-redegørelse, der muliggør etablering af Maa-
bjerg Energy Concept (MEC) ved Energivej, Holstebro.  

Miljøstyrelsen har endvidere ved brev af 6. december 2012 forelagt sagen i 
høring hos Holstebro Kommune som nuværende ejer af arealer, der omfattes 
af projektet, og den planlægningszone, der foreslås lagt omkring anlæg i pro-
jektet. 

Holstebro Kommune har løbende fulgt MEC og Miljøstyrelsens arbejde med 
udformning og til sidst publicering af de omhandlede redegørelser, retnings-
linjeforslag og godkendelsesudkast med henblik på, at projektet vil kunne rea-
liseres efter lokalplan nr. 1085, som Holstebro Byråd vedtog i november og 
primo december 2012 udsendte som forslag. 

De offentligt fremlagte materialer fra Miljøstyrelsen er gennemgået i Holstebro 
Kommune, hvor der ikke er fundet anledning til at gøre indsigelse mod ind-
holdet. Der vurderes at være overensstemmelse med de af Byrådet vedtagne 
forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan nr. 1085.  

Nærværende høringssvar vil blive forelagt Holstebro Kommunes økonomiud-
valg på møde den 6. februar 2013, hvor det indstilles at høringssvaret tages 
til efterretning. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
    
 
Søren Hemdorff               
Planchef  
 



Maibrit Taulbjerg 
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Holstebro Kommune  Holstebro, 30. januar 2013 

Teknik og miljøforvaltningen 
Rådhuset 
Kirkestræde 11 
7500 Holstebro 
 
 
 

Lokalplan 1085 - Ideer og forslag til udbygning i området omkring på 

Energivej i Holstebro 
 

Vi har studeret det fremsendte materiale vedr. udvidelse af kommuneplanens erhvervsområde 8.E1 i vestlig retning 

med henblik på at skabe plads for bioenergianlæg. Vi vil gerne give vores bidrag til hvorledes området udnyttes mest 

hensigtsmæssigt. 

 

Der har ikke været detailoplysninger om den mere konkrete placering af biogasanlægget herunder kontorfaciliteter 

og procesanlæg ud til Struer landevej, men det udarbejdede forslag har efter vores opfattelse en række 

uhensigtsmæssigheder, hvoraf vi navnlig vil fremhæve følgende: 

 

1. Hovedindfaldsvejene til Holstebro (Struer, Herning, Viborg) er i dag karakteriseret ved at man har en smuk 

udsigt over byen, og man har i hovedlinjerne fået indplaceret mange ”vanskelige” bygninger på en måde der 

udnytter terrænet optimalt, hvilket tjener byplanlæggerne gennem tiderne til ros. Sammenligner man med 

andre byer som f.eks. Herning eller Struer har man ikke haft samme fremsynede ”heldige” hånd. Den 

påtænkte placering af biogasanlægget på/omkring det højeste punkt nord for Holstebro, kan efter vores 

opfattelse skæmme eller tage en del af udsynet over Holstebro fra flere af indfaldsvejene. 

2. Der er flere vandhuller langs Struer landevej, dels et vandhul umiddelbart Nord Hunsballe frø dels vandhuller 

nordvest for Nomi, dels på Struer landevej 20. I sidstnævnte vandhul har vi en række forskellige slags 

padder herunder også salamander der er truede dyrearter. Det må antages, at der på tilsvarende vis er 

padder i de andre vandhuller. En eventuel lækage fra procesanlæg vil kunne løbe direkte ud i disse 

vandhuller     

3. Ved at lægge energi og procesanlæggene over en bred linje der går fra Hjermvej til Struer landevej vil man 

opnå en helt unødvendig spredning i forhold til at holde dem samlet i en klynge. 

4. Fremtiden vil i langt højere grad byde på innovative og viden tunge virksomheder. Den linje, som der er lagt 

med innovative og viden tunge erhverv, der er startet med Nu-Park, vil blive begrænset i nordgående 

retning ved fremtidige udvidelser, såfremt den påtænkte placering fastholdes. 

 

I stedet for den påtænkte placering vil vi i stedet foreslå følgende: 

 

1. At biogasanlæg procesanlæg flyttes så tæt på Nomi og Måbjergværket som muligt. En placering f.eks. 

umiddelbart nordlig eller nordnordvest for Nomi vil trække den ind i kulissen og derved begrænse den 

visuelle forurening, hvorved pæne indfaldsveje til Holstebro sikres. Samtidig sikres en mere samlet placering 

af procesanlæggene. Denne løsning er også mere fremtidssikret idet området vest for Måbjergværket og 

Nomi senere vil kunne inddrages til tilsvarende formål og derved holde disse anlæg i samlet i en ”cirkel”, 

som vist i bilag 1, uden at den visuelle forurening øges nævneværdigt. 

2. At området Nord for Hunsballe Frø op til Højspændingsledningerne reserveres til innovativt og videnstunge 

erhverv, hvor områderne med vandhuller kan bruges som ”oaser”, hvor bygninger og beplantning placeres 



Maibrit Taulbjerg 
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”nænsomt” og under hensyntagen til biotoperne. Andre steder f.eks. ved Herning har man bekostet anlæg af 

søer og vandhuller for at gøre områder attraktive. 

3. At der sikres lav byggehøjde ud mod Struer landevej der så kan stige op mod Nomi og Måbjergværket og 

således at man medtænker højde koterne i stedet for at gå i mod dem. Derved opnår man en god 

kulisseeffekt, og modvirker en tunneleffekt, hvor en hovedindfaldsvej ville sende et signal om ”kemisk 

industri” hvilket ikke er i tråd med Holstebro og vi alle arbejder for. 

4. At der i hele Lokalplanen indarbejdes en strategi for og krav om beplantning af området med henblik på 

opnå en positiv signaleffekt samtidig med at evt. negative landskabsmæssige effekter nedtones   

  

 

Jeg håber at vedlagte forslag kan bruges som inspiration i det videre arbejde. 

  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Maibrit Taulbjerg  



Maibrit Taulbjerg 
Struerlandevej 20, Sir.  7500 Holstebro 

Tlf.  9743 2438. Biltelf. 3063 6882 . E-mail: maibrit.taulbjerg@hotmail.com 
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Forslag til område reserveret til 
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Kontakt
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Hovedresultater
Parameter Enhed I før RtO I Efter RTO I Pillekøler I Hammermølle

rarretre
Temoeratur oc 48 12t 34 11

Fuqt (opVst eller bereqnet) Vol o/o 13 25 r.2 I,J
Volumenstrøm ms(n,t)/h 26.000 5 400 7 800 17.000
Volu me nstrø m d rift st ilstand m3/h 34.000 10.000 8,800 18.000

Koncentrationer
co mq/m3(n,t) 360

NOx (beregnet som NOr) mg/m3(n,t) 3,1

TOC mo C/m¡fn.t 9.0
Luqt LE/msln.tl 210.000 6.000 7 300 1 .500

Partikler mq/ms(n.t) 0.53 0.11 0.93
Fu rfu ral mo/msln.t) 76 30

Enissioner
Luqt LE/s 1.500.000 9.100 16.800 10.000
Paftikler kq/h 0,0029 0,00084 0,016

(n,t) angiver tør gas ved normaltilstanden (OoC, 101,3 kPa)
(20o,f) angiver fugtig gas ved referencetilstanden (20'C og 101,3 kPa)
Middelværdi for lugt er beregnet som geometrisk middelværdi

Tabel 1 Hovedresultater

FORCE Technology
31. maj2072

U nderskrift sberettiget

Thue Grønhøj Frederiksen

Måletekniker
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Indholdsfortegnelse
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1 Resumé af opgaven
FORCE Technology har i oktober 2011 og april 2072 udført måling af emissioner til luften på virksomheden
Inbicon AIS clo Dong Energy Generation A/S's RTO, pillekøler og hammermølle:

Adresse: Asnæsvej 76, 4400 Kalundborg
Rekvirent: Inbicon AIS clo Dong Energy Generation A/S ved Stina Visholm Pipper

Målingerne er udført af: Thue G. Frederiksen og Jørgen Boje

Rappoften er udarbejdet af: Thue G. Frederiksen

Måleparametre og målingernes varighed fremgår af resultatoversigten i kapitel 2.1.

Prøveudtagning og analyse er gennemført i overensstemmelse med FORCE Technologys akkreditering nr. 51

og nr, 65 fra DANAK.

Teknologisk Institut i Ärhus har analyseret kulrør for furfural.

Følgende er ikke omfattet af akkrediteringen:
o oplysninger om drifts- og produktionsforhold
. oplysninger om vilkår og grænseværdier

Resultatet af målingerne gælder kun for det aktuelle anlæg, i de aktuelle måleperioder og for de aktuelle
driftssituationer.

2 Resultater

2.L Resultatovers¡gt
I resultatskemaerne kan der være angivet relevante emissionsgrænseværdier inklusiv en oplysning om, hvor
de stammer fra. Det er altid miljøgodkendelsens vilkår som er gældende for den enkelte virksomhed.
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A afkast: Før RfO
Parameter Enhed Målinq 1 Målinq 2 Målinq 3 Mklde

Dato id-mm-åå 24-04-20t2 24-04-20t2 24-04-2012 24-04-20t2
Måleoeriode tt:mm 13:00 - 13:20 14:00 - 14:20 15:00 - 15:2C 13:00 - 15:20

Volu me nstrø m d rift st ilstand

Koncentrationer
Luqt LE/msl20o.f) 170,000 150.000 190.000 170.000
Fulfural mq/m3(n,t 98 48 õt 76

Enissioner
LE/s 1.s00.000 I 1,300.000 I 1.600.000 I 1.s00.000

(n,t) angiver tør gas ved normaltilstanden (0oC, 101,3 kPa)
(20",f) angiver fugtig gas ved referencetilstanden (20"C og 101,3 kPa)
Middelværdi for lugt er beregnet som geometrisk middelværdi

Tabel 2 Resultater fra før RTO

emDemtur 18 IIO t72 125 729 t21
J,O lol o/o 26,5 )7\ )1 4 268 28 1 2s3
y'olumenstrøm n3( n,t )/h 5 700 5 400 5.300 s 600 5.300 5 200 5 400
y'olumenstrø m drift stiHand r¡/h 10 000 10 000 10.000 10.000 11.000 11 000 10.000

l(oncentratbner
:o ro/m3(n.t) 220 390 410 360 100

lox (bereqnet som Nor) rq/m3(n,t) 4 I 2,8 200
toc To C/m3ln.t IJ 70 75 90 100
_uo t -Elm3ln.tì s 900 6.600 5 600 6.000 4 000
)artkþr no/m3ln -l <ooR 72 036 053 10
:u rfu al nq/m3(n,t) 18 37 36 30

o (q/h 13 21 25 20
{Ox (beregnet som NOr) (q/h 0.019 0.016 0 015 0 017
toc ¡ C/h 37 39 49
_u0t -Els 9 300 9 800 8 300 g 100

-uot t¡l Ol"lL-bereqnirq (*SORTí60) nb LE/s o o72 0 076 0,065 0,070
Padkþr (o/h < 0-00fì5 0.006 1 0 0019 0.0029

(n,t) angiver tør gas ved normalt¡lsbnden (0"C, 101,3 kPa)
t betyder "ikke omfattet af akked¡tering 51"
MiUølaav som angivet i v¡rksomhedens miljøgodkendelse.
Middelværdi for lugt er beregnet som geometisk middelværdi

Tabel 3 Resultater fra efter RTO
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A aflGst: P¡llekøler
)arameter :n hed Mälinq 1 Mälinq 2 Mälino 3 Mdde Miliøkrav *

)ato ld-mm-åå 26-t0-20r 26-10-201 26-10-201 1 26-10-2011
t4åleoeriode t:mm 10:43 - 11:43 lI:46 - t2:46 L2:49 - 13:49 10:43 - 13:49

olumenstrø m driftstitstand

Koncentrationer
Luqt -Elm3(n,t 4.200 10.000 9.100 7.300 1.300

Partikþr mo/ms(n.t) 0.090 < 0.09 0.15 0,11 10

EnÈssioner
Luot LE/s 9.000 2t.700 19.700 16,800

Luqt til OML-bereqninq (xSQRT(60) mio LEls 0,07 0,17 rì lc 0.13

PaÉikler kq/h 0,00070 < 0,0007 0,0012 0,00084

(n,t) angiver tør gas ved normaltilstanden (OoC, 101,3 kPa)
x betyder "ikke omfattet af akkeditering 51"
Miljøkav er oplyst af virksomheden.
Middelværdi for lugt er beregnet som geometrisk middelværdi

Tabel 4 Resultater fra Pillekøler

A nlæo / afl€st: l-h EürErrølle
)arameter :nhed Mälho 1 I'lðlho 2 lv1älho 3 Mälho 4 Mälho 5 Målhq 6 Miidel
)ato id-mm-äå 26-10-201 1 26-t0-2011 26-10-20LL 2s-04-2072 25-04-2012 25-O4-2012 25-04-20t2

þoerbde tmm L2:0O - I2:7 72i30 - 72i4C 13:10 - 13:1 14i22 - 15:22 75:25 - L6125 t6:29 - l7i2\ 72:00 - t7i2S

femDeÊtur 10 IU 10 11

LO I ol o/o 0.978 127 r.25 146 158 125 130
n3(n,t)/h 17.000 17 000 7 000 7 000 7 000 17 000 17 000

/olumenstrø m drift stibtand n3/h 18 000 18 000 r8.000 18.000 18.000 18 000 8 000

l(oncentratbner
-uot E/m3(n,t) 2 000 1.300 1 200 1.500 200
)artikler no/m3(n.t ) 0.32 o44 20 0,93 10

uot t/s I3.JUO I 700 I 000 10.000

nb LE/s 01 007 006 008
)artikþr o/h 0 0054 0.oo /4 0.03s 0.016

(n,t) angiver tør gas ved normaltilstanden (0oC, 101,3 kPa)
* betyder "¡kke omlattet af akkeditering 51"

Miljølcav som angivet i virksomhedens miljøgodkendelse.
It4iddelværdi for lugt er beregnet som geometr¡sk m¡ddelværdi

Tabel 5 Resultater fra Hammermøllen

2.2 Kommentarer til resultaterne
Lugtkoncentrationerne for de 3 afkast er over de krawærdier, der er angivet i miljøgodkendelsen. Dette

gælder også koncentrationen af CO i RTO afkastet.
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Støvmålingerne fra Hammermøllen er ikke udført. isokinetisk på grund af et meget højt flow og stort
undertryk i kanalen. Værdierne er defor underestimerede, men det vurderes ikke at have betydning i

forhold til overholdelse af krawærdien.

3 Anlægsbeskrivelse
Inbicon omdanner halm til bioethanol. Anlægget kører maksimalt 2.100 kg igennem anlægget i timen,

Inbicon oplyser følgende om driften under målingerne:

Onsdaq den 26-10-2011: Last 2.100 kg halm / time

Tirsdao den 24. aoril 2012 kl 09:15 - 09:45: Last 1800 kg halm / time (senere pâ dagen 2.100 kg /time)

Hydrolyse 1271500, 13U1300 hydrolyse 2 13U1201, fermentering og rnddamper kører:
o Fermentor 3 er under opstart
o Fuld gang i fermentor 4 og 5

Destillatton køne tkke på grund af manglende damp, foruentes i gang i løbet af dagen. Dryer kørte ikke, men
kommer muligvis i gang.

Temp. pâ sibånd er 60 "Ç kan ogsâ kører ved 50 "C. Ved kørsel ved 60 oC lugter der mere af Fuffural i
procesbygningen, hvis sibând bliver âbnet.

Onsdaq den 25-04-2012 kl. 08:30: Last 2.100 kg halm / time

Fermentor 3, 4, 5 og destillation kører

Lignin blev lukket ned til morgen, men blev staftet op igen om formiddagen og kørte resten af dagen. Hvor
ogsâ inddamper og tørrer kører.

Oplysninger om drift og produktion er ikke omfattet af akkreditering nr. 51.

4 Målingernes udførelse

4.1 Målemetoder
De anvendte målemetoder og deres tilhørende usikkerhed er beskrevet i Bilag A.

4.2 Forhold af betydning for måleusikkerheden
Målestedets indretning og eventuelt manglende traverseringspunkter har en betydning for
måleusikkerheden; ved målinger som omfatter måling af volumenstrøm testes altid om målestedet er egnetl,

I Måleusikkerheden under optimale forhold er angivet i Bilag A. Det er ikke muligt angive usikkerheden ved
ikke optimale forhold (dårligt indrettede målesteder eller manglende traverseringspunkter). Når målestedet
er fundet "ikke egnet" er usikkerheden på måleresultatet betydelig.
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Må lestedernes indretninq :

Efter RTO:

Målestedet er indrettet med 2 stk. 3 "RG målestudse indbyrdes forskudt med 90o i en cirkulær kanal med
diameteren ø 550 mm. Der er en lige rørstrækning på mindst 9,1 gange diameteren før, og mindst 40 gange
diameteren efter målestedet, Målestedet er testet i henhold til DS/EN 15259 og fundet egnet til de
gennemførte målinger. Der er ved isokinetisk prøvetagning og volumenstrømsmålinger gennemført
traversering i de krævede 11 punkter i kanaltværsnittet.

Før RTO:
Målestedet er indrettet med 1 stk. 1 "RG målestudse i en rektangulær kanal med dimensionen 1100 gange
900 mm. Der er en lige rørstrækning på 3 gange diameteren (0,5x(H+B)) før, og 3 gange diameteren efter
målestedet. Målestedet er testet i henhold til DS/EN 15259 og fundet egnet til de gennemførte målinger. Der
er ved isokinetisk prøvetagning og volumenstrømsmålinger gennemført traversering i 11 ud af de krævede
17 punkter i kanaltværsnittet. Manglende traverspunkter er medvirkende til at øge usikkerheden på
målingen. Ârsagen til at der ikke er målt i samtlige krævede målepunkter i kanalen er begrænsninger i

adgangsforhold til måleporte eller obstruktioner på måleplatformen, som umuliggør måling i samtlige
punkter.

Hammermølle:
Målestedet er indrettet med 2 stk. 4 "RG målestudse indbyrdes forskudt med 90o i en cirkulær kanal med
diameteren ø 500 mm. Der er en lige rørstrækning på mindst B gange diameteren før, og mindst 10 gange
diameteren efter målestedet. Målestedet er testet i henhold til DS/EN 15259 og fundet egnet til de
gennemførte målinger. Der er forsøgt isokinetisk prøvetagning og volumenstrømsmålinger gennemført
traversering i de krævede B punkter i kanaltværsnittet - se kommentarer vedrørende flow under pkt. 2.2.

Pillekøler:
Målestedet er indrettet med 2 stk. 4 "RG målestudse indbyrdes forskudt med 90o i en cirkulær kanal med
diameteren ø 500 mm. Der er en lige rørstrækning på mindst 8 gange diameteren før, og mindst 10 gange
diameteren efter målestedet. Målestedet er testet i henhold t¡l DS/EN 15259 og fundet egnet til de
gennemføfte målinger. Der er ved isokinetisk prøvetagning og volumenstrømsmålinger gennemført
traversering i 4 ud af de krævede B punkter i kanaltværsnittet. Manglende traverspunkter er medvirkende til
at øge usikkerheden på målingen. Ârsagen til at der ikke er målt i samtlige krævede målepunkter i kanalen
er begrænsninger i adgangsforhold til måleporte eller obstruktioner på måleplatformen, som umuliggør
måling i samtlige punkter.

Afuigelser fra akkrediterede metoder:
Ingen.
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Akkrediteret rapport / Rapport nr. 4858-01
Bilag kan indeholde oplysninger der Ìkke er omfattet af akkrediteringen

Bilag A Målemetoder og us¡kkerheder

I det følgende gives en kort beskrivelse af de anvendte målemetoder, og deres tilhørende
detektionsg rænser, referencer og usi kkerhed,

Generelt vedr. detektionsgrænser og usikkerheder:
Kontinuerte metoder (monitorer. følere etc.l: Detektionsgrænsen er opgivet som den normalt opnåelige
ved en normal præstationskontrol, Detektionsgrænsen er defineret som middelværdien plus 3 gange
spredningen på målerens drift i spanpunktet ved gentagne feltmålinger. Lavere detektionsgrænser kan
f.eks. opnås, ved optimeret valg af kalibreringsgas og hyppig kalibrering. Usikkerheden er beregnet som
den normalt opnåelige usikkerhed ved måling i en homogen gasstrøm, som angivet i DS/EN 15259. Ved
måling i inhomogene gasser kan usikkerheden være betydelig, men det er ikke muligt at vurdere dens
størrelse. Usikkerheden opgives i o/o af målt værdi (95olo konfidensinterual svarende tíl 2 gange RSD).
Ved måleværdier mellem 5 og 1 gange detektionsgrænsen stiger usikkerheden fra den angivne o/o-værdi

til 100% ved detektionsgrænsen.
Manuelle metoder: Detektionsgrænsen er opgivet som den normalt opnåelige ved en normal
præstationskontrol, d.v.s. ved 60 minutters måletid, normal sugehastighed og akkrediteret analyse,
Detektionsgrænsen kan i det enkelte tilfælde være lavere eller højere end den angivne værdi. Lavere
detektionsgrænser kan f.eks. opnås ved højere sugehastighed og ved længere prøvetagningstid.
Metoder, der omfatter flere stoffer (f.eks.spormetaller), kan have forskellig detektionsgrænse for de
forskellige stoffer; den laveste værdi er opgivet. Detektionsgrænsen defineres som middelværdien af
gentagne blindprøver plus tre gange spredningen på samme. Usikkerheden er beregnet som den normalt
opnåelige usikkerhed ved et målested, der opfylder kravene til traverseringsmålinger i DS/EN 15259, Ved
afuigelse fra krav til målestedet kan usikkerheden være betydelig, men det er ikke muligt at vurdere dens
størrelse. Usikkerheden opgives i o/o af målt værdi (95olo konfidensinterval svarende til 2 gange RSD).

Ved måleværdier mellem 5 og 1 gange detektionsgrænsen stiger usikkerheden fra den angivne o/o-værdi

til 50-100o/o ved detektionsgrænsen.

Gastemoeratur: Måles med en pt1O0-termoføler eller en NiCr/NiAl-termoføler tilsluttet et
digitaltermometer eller datalogger. Visningen aflæses med korte interualler, og/eller signalet opsamles på

datalogger.

Måleområde: -40 - 600 oC

Usikkerhed: 4 'C (absolut)
FORCE Technology metode: EM-03-01
Reference/standard: VDI 3511 bl, 1-5, DS/IEC 584-2, DS/IEC 584-2 amd. 1

koncentration.

Måleområde: 0 - 25 Vol o/o

Metodens detektionsgrænse: 0,5 Vol %
Usikkerhed: 0,5 Vol o/o (absolut)
FORCE Technology metode: EM-04-01

O¿-koncentration: På en tør og partikelfri delgasstrøm bestemmes O2-koncentrationen med en
paramagnetisk mon itor.

Måleområde: 0 - 25 Vol o/o

Metodens detektionsgrænse: 1 Vol o/o

Usikkerhed: 5 o/o af målt værdi (95olo konfidensinterual).
FORCE Technology metode: EM-06-03
Reference/standard: DS/EN 14789, MEL-05

CO-koncentration: På en tør og partikelfri delgasstrøm bestemmes CO-koncentrationen med en non-
dispersiv infrarød (NDIR) monitor.

EHFORCEEã@@
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Akkrediteret rapport / Rapport nr. 4858-01
Bilag kan indeholde oplysninger der ikke er omfattet af akkrediteringen

Måleområde: 0-1000ppm
Metodens detektionsgrænse: 1 ppm
Usikkerhed: 5 o/o af målt værdi (95% konfidensinterval).
FORCE Technology metode: EM-07-01
Reference/standard: DS/EN 15058, MEL-06

NO^-koncentration: På en tør og partikelfri delgasstrøm bestemmes NO*-koncentrationen med en
kemiluminiscens monitor.

Måleområder: 0- 100,0- 1000,0- 10000,0- 100000 ppm
Metodens detektionsgrænse: 1 ppm

Usikkerhed: 5 o/o af målt værdi (95olo konfidensinterual),
FORCE Technology metode: EM-10-01
Reference/standard: DS/EN 14792, MEL-03

TOC-koncentration (totalkulbrintekoncentrationl På en partikelfri og opvarmet (120"C) delgasstrøm
bestemmes TOC-koncentrationen ved kontinuert registrering med en flammeionisationsdetektor (FID) af
mærket Bernath Atomic. Detektoren er kalibreret ovefor propan kalibreringsgasser.
Korrektion for responsfaktor: Detektorens visning korrigeres med en responsfaKor/ som er specifik for
den enkelte detektor og det enkelte opløsningsmiddel. Detektorens responsfaktorer kan for
opløsningsmidler variere fra ca. 0,5 - 1,2. Ved måling på røggasser benyttes normalt en responsfaktor på
1,0. Visningen på detektoren deles med responsfaktoren for at få korrekt værdi.

Omreqnino fra ppm propan til mq C/m¡(nì: Værdier i ppm propan ganges med 3 (antallet af
kulstofatomer i propan) for at få værdier i ppm C, Værdier i ppm C ganges med molvægten af kulstof
(Mc=12,01 g/mol) og deles med molvoluminet af idealgasser ved OoC og 1013 mbar (V= 22,4lllmol)for
at opnå værdier i mg C/ma(n).

Omregning fra mo C/ms(n) til mq opløsningsmiddel/ms(n'l: Værdier i mg C/ms(n) ganges med
molvægten af stoffet og deles med antallet af kulstofatomer i stoffet ganget med molvægten af kulstof.
Omregningsfaktoren for acetone er således: (Mu...on. = 58 og 3 kulstofatomer) 5B/(12x3) = 1,6. Ved
måling på blandinger af opløsningsmidler er det nØdvendigt at kende opløsningsmiddelsammensætningen
i gassen med henblik på at beregne en resulterende responsfaKor og en resulterende omregningsfaktor.

Måleområder:0 - 30,0- 300,0- 3000,0- 30000,0 - 300000 ppm C

Metodens detektionsgrænse: 1 mg C/mr
Usikkerhed: 5 o/o af målt værdi (95olo konfidensinterval),
FORCE Technology metode: EM-12-01
Reference/standard: DS/EN t2679, DS/EN 73526, VDI 3481 b1.3, MEL-07

Volumenstrøm: Gashastigheden måles ved hjælp af et pitotrør i forbindelse med et skrårørsmanometer
eller mikromanometer, hvormed det dynamiske tryk måles. Hastigheden bestemmes i et antal
målepunkter over kanaltværsnittet. Ud fra hastigheden og måleplanets areal beregnes
volumenstrømmen,
Måleområde: 0-40m/s
Metodens detektionsgrænse: 2,3 mls
Usikkerhed: IO o/o af målt værdi (95% konfidensinterval).
FORCE Technology metode: EM-02-01
Reference/standard : DS/ISO 10780, Miljøstyrelsens vejlednin g 212007

Vanddamoindhold: En kendt delgasmængde renses for partikler og udsuges gennem et kondenspotte og
et silicageltårn, hvori gassens vand adsorberes. Efter endt måling bestemmes den opsamlede
vandmængde g ravimetrisk.

Måleområde: 0 - 75 Yol o/o

Metodens detektionsgrænse: 2 Vol o/o

Usikkerhed: 14 o/o af målt værdi (95olo konfidensinterval),
FORCE Technology metode: EM-04-01
Reference/standard : DS/EN 14790
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Akkrediteret rapport / Rapport nr. 4858-01
Bilag kan indeholde oplysninger der ikke er omfattet af akkrediteringen

Partikler: En kendt delgasmængde udsuges isokinetisk og ved traversering gennem et tørret og vejet
planfilter. Efter tørring i et silicageltårn bestemmes gasmængden ved hjælp af en kalibreret gasmåler,
som aflæses før og efter hver prøvetagning, Efter prøvetagning tørres og vejes filteret til bestemmelse af
den udsugede partikelmængde.

Måleområde: 0 - 25 mg/mr(n,t)
Metodens detektionsgrænse: 0,05 mg/mi(n,t)
Usikkerhed: 10 o/o af målt værdi (95% konfidensinterval).
FORCE Technology metode: EM-O1-02

Reference/standard : VDI 2066 bl. 1, Miljøstyrelsens vejledning 21200L.

Soecificerede organiske ooløsningsmidler: Bestemmes ved opsamling på faste adsorbenter, eftefølgende
eluering i passende desorptionsmiddel og analyse på GC-FID eller GC-MS. Prøveluftmængden gennem
det adsorptionsrøret bestemmes ved hjælp af en kalibreret konstant flow pumpe eller med en kalibreret
gasmåler.

Måleområde: 0 - 700 mg/m3(n,t)
Metodens detektionsgrænse: 0,002 mg/mr(n,t)
Usikkerhed: 29 o/o af målt værdi (95% konfidensinterval).
FORCE Technology metode: EM-17-01

Underleverandør: Teknologisk Institut, DANAK akk, nr. 380
Reference/standard: DS/EN 13649, MEL-17

Luqtkoncentration: Udtagning af luft-/gasprøve i velegnet plastmateriale (teflonslange og Tedlar-poser)
ved hjælp af evakueret beholder. Ved prøveudtagning af ikke fugtig luft (dugpunkt < 20"C) udtages
prøven direkte iposen. Ved prøvetagning af fugtig luft (dugpunkt > 20oC) fofindes prøveluften med
nitrogen, der blandes med prøveluften, for at undgå kondensation. Mængden af nitrogen doseres
skønsmæssigt ud fra oplysninger om vandindholdet i prøveluften. På laboratoriet bestemmes indholdet af
enten ilt ogleller kuldioxid til fastlæggelse af prøvens fofindingsgrad. Luftprøverne analyseres ved
olfaktometri i henhold til den danske Miljøstyrelses vejledning nr. 4/1985.

Måleområde: 50 - 2000000 LE/ma(20oC,f)
Metodens detektionsgrænse: 50 LE/ma(20oC,f)
Usikkerhed / Variation: En faktor 1,8 til hver side for målt værdi (95olo konfidensinterval).
FORCE Technology metode: LU-01-01
Reference/standard: DS/EN 73.725, MEL-13

FORCE
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Prøvningsrapport
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Asnæsvej 16
¡14æ Kaluldborg
Att,: Stina Visholm Pipper

Bøndby, 1, mal 2012

PrcJekt nr.: 111-31193

DANAK nr,: 4858-01

Ref.: AOX

Analyse af lugt I seks udtagne prøvet

FORCE Technology har foreÞget lugtkorrcentratlonsmåling på sels udùagne lulþrøer. Luftprøveme blerr
udtaget af Jørgen BoJe og Thue GrønM Frederiksen, FORCE Technology, hæ Inbbn A/S I Kalundborg den 24.
a9ñ12012.

Prøveme blev tesht dagen efter hos FORCE Technobgy.

Lugtkoncentrationsbestemmelsen er foretaget I henhold til akkeditering nr, 51 fra DANAK.

Prøverne blev analyseret ved olfaktometrl i henhold Ul Miuøstyrebens veJlednlng nr. 4/1985 og FORCE
Technology metode LU-01{1. Referencer: Europæisk standard for lugtanalyse, DS/EN t3.725, og
Milþstyrelsens metodeblad, MEL-13, om lugtanalyser.

Resultaterne fremgår af bilag 1 og er angivet både som LE/m3 (korrlgeret med følsomhedsfaktor I henhold til
veJledning nr. 4, 1985) og som OUa/m3 (uden korreKion I henhold til EN 13.725).

Variationen på lugtmållnger angives ved et 957o konfidensinterval omkrlng analyseresultatet. Beregnlngerne
udføres på logarltmiske værdier på basls af laboratoriets sidste 20 analyser af referencestoffet n-butanol.

Variationen (baseret på et 950/0 konfldenslnterval) på resultatet for én lugtanalyse er en faKor ca. 1,6 til
hver slde for det angivne Íesultat,
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Att.: Stina Visholm Pipper

Bøndby, 28. oKober 2011

ProjeK nr.; 111-31193

DANAK nr.: 210116
Ref.; JBO

Analyse af lugt i seks prøver

FORCE Technology har foreÞget lugtkoncentrationsmåling på seks luftprøer. Lr¡ftprøverne blev udtaçt af
Jørgen 8oþ, FORCE Technology, hos Inbicon den 26. oktober 2011.

Prørærne blev tesÞt dagen efter hos FORCE Teclnology.

Lugtkoncentntlonsbestemmelsen er foretaget i henhold til akkeditering nr. 51 fra DANAK,

Prøterne blev analyseret ved olfaktometri i henhold til Miføsfyrelsens vejledning nr. 4/1985 og FORCE
Technology metode LU-01-01, Referencer: Europæfsk standard for lugtanalyse, DS/EN t3,725, og
Miljøstyrelsens metodeblad, MEL-13, om lugtanalyser.

Resultaterne fremgår af bllag 1 og er angivet bâde som LE/m3 (korrigeret med følsomhedsfaKor i henhold til
vejledning nr. 4, 1985) og som OUa/mr (uden korrekion I henhold til EN 13.725),

Variatíonen på lugtmålinger angives ved et 95% konfidensinterval omkring analyseresulùatet. Beregn¡ngerne
udføres på logaritmiske værdier på basis af laboratoriets sidste 20 analyser af referencestoffet n-butanol,
Laboratoriets spredning fremgår af bilag 1.

Variationen (baseret på et 950/o konfidensinterval) på resultatet for én lugtanalyse er en faKor ca, 1,6 til
hver side for det angivne resultat,
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Indsigelser / ændringer til lokalplan 1085.                                  2812013 
  

Forslag til ændringer i lokalplan 1085 

  

Indledningsvis mener vi at Hjermvej ikke bør omlægges 

  

Det er med beklagelse, at vi har konstateret, at de volde der var på lokalplanen 1001, er fjernet på 

den nye lokalplan og det er meget ærgerligt da det både vil se pænere ud i naturen, når 

byggeriet ikke vil syne så voldsomt og desuden vil voldene også dæmpe støjen fra anlægget. 

  

Der er også slettet den beplantning / volde, der var mod Hjermvej på den tidligere lokalplan  

1001 ‐ der var volde på alle sider af byggeriet, og vi kan ikke se, nogen grund til, at de er fjernet på 

den nye lokalplan. Derfor er det os magtpåliggende, at disse volde bliver bibeholdt og de vil i så 

fald også forskønne naturen, så projektet ser mere grønt ud, og samtidigt vil det også tage noget 

af støjen fra byggeriet. Det er altså et stort ønske fra os at disse volde kommer tilbage på 

lokalplanen. BILAG 1. 

 

Dernæst vil lys glimt fra billygter komme til at genere os da den nye vej vil komme til at køre 

parallelt med vores køkkenvindue og der vil komme lysindfald fra bileren ind i vores køkken og 

køkken /alrum som vil virke meget generende. 

  

En mulig løsning på lysindfald fra vejen op mod vores gård ville være at lægge en vold på vores 

side af Hjermvej langs vejen og i forlængelse med den plante træer. BILAG 2. 

  

Som en følge af at vejen flyttes er der et problem med vores heste, om vinteren og efteråret kan vi 

ikke lukke vores heste ned på det nederste stykke jord, da det står under vand.  Det vand på 

marken er ikke noget problem inden vejen flyttes da vi kan lukke dem ned på det yderste stykke 

ud mod Hjermvej, med der hvor vi kan lukke hestene igennem på nuværende tidspunkt er der 

hvor den nye Hjermvej planlægges at skulle være.  

  

En mulig løsning m.h.t hestene, som ikke kan komme ned på det nederste stykke jord om vinteren, 

ville være at fylde jord på marken, således at der ikke står vand der hvor hestene skal kunne lukkes 

ned på nederste fold. BILAG 3 

  

Der bør tages hensyn til naturen i lokalplanen, så byggeriet ikke kommer til at overstige de 

oprindelige 12½ meter ud mod vejene, som nu er ændret til 30 m (Hjermvej og Struervej)  

Vi synes, at 30 meter er for højt et byggeri, og vi er ikke tilfreds med at det er ændret i lokalplanen 

Det vil syne meget højt set fra vores gård, og hvis voldene også der bliver fjernet i den nye 



lokalplan, bliver det absolut ikke bedre.. Denne ændring med volde og byggehøjde vil forringe 

værdien af vores gård ganske væsentlig. BILAG 4 

  

Øvrigt bør der sættes skilt op ved det nye stykke Hjermvej, sådan at gennemkørsel med lastbiler   

ikke er tilladt, således at der ikke er mulighed for transport af halm til bioetanolfabrikken fra Hjerm 

siden, da vejen ikke kan bære den tunge trafik og støjen fra lastbiler vil genere naboerne til vejen. 

  

Der bør også tages hensyn til naboer mht. støj fra holdende lastbiler, når de venter på at komme 

at med deres last, eventuelt med et skilt, der beder dem om at slukke motoren, hvis de skal holde 

og vente længe på at komme af med deres last. 

  

Med venlig Hilsen 

Lise Vang Jæger  

Jørgen Krarup Andersen 

Asmosevej 1  

7500 Holstebro 

Tlf. & Mobil Tlf. numre.  

97481414 – 23729954 ‐23729964 
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 SIDE 1/5 

I forbindelse med den offentlige høring af VVM redegørelsen for MEC, blev der 
fra flere naboers side gjort indsigelse mod den forventede visuelle og støjmæssige 
påvirkning fra de nye anlæg mod nord og øst. 

MEC har i den forbindelse fremsendt et forslag til etablering af en jordvold med 
beplantning langs med indersiden af den forlagte Hjermvej. Volden vil blive udført 
som en 6 m høj og ca. 20 m bred jordvold. Volden beplantes med egnstypiske plan-
ter, dvs. buske, fyrretræer og egetræer. Ved fuld udvoksning vil træhøjden blive 
omkring 15 m. Hermed begrænses støjgener og den visuelle påvirkning af MEC 
ved de nærmeste naboer på Asmosevej 1 og 2. 

Desuden etableres en 5,25 m høj støjskærm mellem NOMI og MEC i den nordlige 
afgrænsning af NOMIs ejendom, som delvis erstatning for den nuværende jord-
vold. 

Støjniveauet som MEC giver anledning til, ændres på grund af jordvolden og støj-
skærmen som angivet i tabellen nedenfor. 

Ejendom Samlet støjbidrag fra MEC 
uden jordvold, dB(A) 
dag/nat 

Samlet støjbidrag fra MEC 
med jordvold, dB(A) 
dag/nat 

Asmosevej 1 45/43 42/42 

Asmosevej 2 43/40 42/40 

  

Støjniveauet ved øvrige naboer forventes ikke ændret væsentligt på grund af vol-
den. 

Holstebro Kommune har endvidere besluttet at der i forbindelse med lokalplan nr. 
1085 udlægges et område på 30 m's bredde nord for MEC med henblik på etable-
ring af en jordvold med beplantning langs hele nordsiden af MEC. Volden vil blive 
udformet som en 6 m høj og 30 m bred jordvold med hældning 1:3 mod nord og 
hældning ca. 1:2 ind mod MEC. Volden vil blive beplantet med egnstypiske plan-
ter, dvs. buske, fyrretræer og egetræer. Dette vil især begrænse indsyn og forbedre 
det visuelle indtryk for den nordfra kommende trafik langs Struer Landevej og 
Hjermvej og hermed imødekomme indsigelse fra Struer Landevej 20. 

MEMO 

TITEL Etablering af volde i den nordlige afgrænsning af MEC 
DATO 15. april 2013 
TIL Anne Bjorte Helgren, Miljøstyrelsen 
KOPI Finn Duus, MEC 
FRA Claus W. Nielsen, COWI 
PROJEKTNR  
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Placeringen af de nævnte jordvolde er vist med raster på kommuneplankortet ne-
denfor. 

 

 

Figur 1 Lokalplan kort med støjvolde mod nord og øst 

Det visuelle indtryk af de nye jordvolde set fra henholdsvis Hjermvej og Struer 
Landevej er vist i nedenstående illustrationer, henholdsvis uden vold, umiddelbart 
efter etablering af volden, og efter fuld udvoksning af træer og buske. 
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Visualisering set fra Hjermvej 

 

 

Figur 2Visualisering set fra nord på Hjermvej, uden volde 

 

 

 

Figur 3 Visualisering set fra nord på Hjermvej, umiddelbart efter etablering af jordvolde 

 

 

 

 

Figur 4 Visualisering set fra nord på Hjermvej, efter fuld udvoksning af buske og træer. 

 



 

C:\Documents and Settings\CWN\My Documents\projects\MEC\Materiale til offentlig høring 5. december 2012\supplerende materiale til MST 12.04.13\MEC volde.DOCX 

  

 SIDE 4/5 

Visualisering set fra Struer Landevej 

 

Figur 5 Visualisering set fra nord på Struer Landevej, uden vold 

 

 

Figur 6 Visualisering set fra nord på Struer Landevej, med vold 
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Figur 7 Visualisering set fra nord på Struer Landevej med vold og beplantning 
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