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VVM-tilladelse til Maabjerg Energy Concept 
 
Miljøstyrelsen har den 9. november 2011 modtaget en VVM-anmeldelse af 
Maabjerg Energy Concept (MEC) via Holstebro Kommune. Miljøstyrelsen 
meddeler hermed VVM-tilladelse til det anmeldte projekt.  

Bygherren er Maabjerg Energy Concept I/S, der er et konsortium med flere 
ejere bestående af følgende tre virksomheder.  

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

› Måbjergværket med Maabjerg 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  

VVM-tilladelsen til projektet Maabjerg Energy Concept (MEC) meddeles i 
henhold til kommuneretningslinjer med VVM-redegørelse for projektet 
Maabjerg Energy Concept (MEC), som er udstedt den 3. maj 2013. 
Tilladelsen er meddelt i henhold til § 2, stk. 4, nr. 2 og § 11, stk. 2 i 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om 
vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 
medfør af lov om planlægning. Tilladelsen er meddelt på vilkår.  
 
Tilladelsen bortfalder automatisk, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.  
 
Baggrund 
Miljøstyrelsen har den 3. maj 2013 udstedt kommuneplanretningslinjer, der 
muliggør, at projektet Maabjerg Energy Concept (MEC) kan etableres. 
Kommuneplanretningslinjerne er gældende fra udstedelsesdagen. 
Retningslinjerne for det område, hvor Maabjerg Energy Concept (MEC) kan 
etableres, kan kun ændres af Miljøstyrelsen. 

Miljøstyrelsen • Lyseng Allé 1 • 8270 Højbjerg 
Tlf. 72 54 40 00 • Fax 33 32 22 28 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • aar@mst.dk • www.mst.dk 



 
Beskrivelse af projektet 
Det anmeldte projekt omfatter udbygning af de to eksisterende anlæg 
Maabjerg BioEnergy og Måbjergværket samt etablering af et nyt anlæg til 
produktion af bioethanol. Projektområdet er valgt ud fra at kunne udnytte 
synergien mellem de respektive anlæg optimalt samtidig med, at transport 
mellem anlæg kan minimeres. 
 
Der planlægges en udbygning af Maabjerg BioEnergy, så anlægget kan 
producere væsentlig mere biogas end i dag. Maabjerg Bioethanol etableres 
som et helt nyt anlæg, der via rørføringer kobles sammen med Maabjerg 
BioEnergy, som udvides med Maabjerg Hydrogen, der er et 
gasopgraderingsanlæg.  
 
Det eksisterende Måbjergværk udbygges med Maabjerg Renescience og 
kobles via rørføringer sammen med Maabjerg BioEnergy. De tre separate 
anlæg vil rent funktionelt indgå i samspillet Maabjerg Energy Concept 
(MEC). 
 
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 transporteres 400.000 tons halm til anlægget, hvilket vil 
forøge trafikken i området betydeligt, især på Hjermvej. I forbindelse med 
produktionen, kan der forekomme især lugtgener, men også støv vil blive 
dannet.  
 
Anlægget har et stort vandforbrug, der skal dækkes ved forsyning fra 
eksisterende fælles vandværker. Der er endvidere i høj grad genanvendelse 
af vand i anlægget. Der produceres spildevand, der skal renses, lignin, der 
skal afbrændes på Måbjergværket, og melasse, der skal udnyttes på 
biogasanlægget. Hovedparten af den afgassede biomasse og slam skal 
derefter udbringes på landbrugsarealer, mens en mindre del skal afbrændes 
på Måbjergværket.  
 
Mængden af bioethanol, der håndteres og oplagres, er under grænsen for, 
hvornår en virksomhed defineres som risikovirksomhed.  
Der vil være oplag og udskibning af bioethanol 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. 
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Maabjerg BioEnergy og Maabjerg Hydrogen 
Det eksisterende biogasanlæg Maabjerg BioEnergy udbygges, så det kan 
modtage restprodukter fra halm (melasse) fra Maabjerg Bioethanol og 
omdanne denne til biogas. Herved øges mængden af biomasse, der bliver 
håndteret med ca. 55 % fra 625.289 tons til 968.489 tons, og 
gasproduktionen femdobles.  
 
Erfaringsmæssigt er lugtgener et problem med biogasanlæg, da der 
behandles organisk affaldsmateriale. Derudover kan der forekomme støj og 
udledning (emission) af andre luftforurenende stoffer som kvælstofoxider, 
uforbrændte kulbrinter, kulilte og lugt fra biogasmotorer.  
 
Hydrogenanlægget til gasopgradering defineres som en risikovirksomhed på 
grund af mængden og typen af stoffer, der anvendes, og den heraf følgende 
risiko for brand og eksplosion. Anlægget er omfattet af 
risikobekendtgørelsen.  
 
Måbjergværket og Maabjerg Renescience 
Det eksisterende Måbjergværk ombygges, så det kan forbrænde fiberen fra 
biogasproduktionen 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 behandlingsanlæg (Renescience), der 
behandler husholdningsaffald på en måde, hvor affaldet skilles ad i en 
organisk del, der anvendes til at producere biogas i Maabjerg BioEnergy, og 
en fast og forbrændingsegnet del, der forbrændes på Måbjergværket. 
 
Der gælder følgende vilkår for tilladelsen:  

 Risikoplanlægningszonen:  
Der kan fortsat ikke etableres nye anlæg eller ske udvidelse af 
eksisterende anlæg, der medfører øget risiko for dominoeffekt, 
indenfor planlægningszonen, jf. kommuneplanretningslinje 2 for 
MEC. 
 

 Risikosikkerhedszonen:  
Der kan etableres nye og ske udvidelse af eksisterende virksomheder 
indenfor sikkerhedszonen, jf. kommuneplanretningslinje 3 for MEC, 
når følgende retningslinjer er overholdt: 
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 Den stedbundne individuelle risiko er mindre end eller lig med 
10-5 pr. år. 

 Nye anlæg/udvidelser må ikke medføre øget risiko for 
dominoeffekter. 

 Nabovirksomheders medarbejdere er informeret om 
risikoforhold og håndtering af uheldssituationer. 

 

 Alternative brændsler, råvarer og affald:  
Maabjerg Energy Concept kan nyttiggøre de alternative brændsler, 
affald og råmaterialer, der er behandlet i VVM-redegørelsen, til 
produktionen af energi og bioethanol.   

 

 Støj: Indretningsvilkår:  
At der skal etableres en støjvold 6 meter over terræn og i 20 meters 
bredde langs projektområdets nordlige afgrænsning og mod syd som 
angivet på figur 1 nedenfor. Volden skal beplantes i 
overensstemmelse med Holstebro Kommunes lokalplan 1085. 

At der i udbudsbetingelserne for nye anlæg bliver stillet krav til 
anlægsleverandører om, at der vælges støjsvagt materiel. 

                       
Figur 1. Nye støjvolde er angivet med mørkbrun markering 
indenfor den sorte afgræsning og omfatter den nordlige 
afgræsning af projektområdet og en mindre del af den østlige 
del af projektområdet. 
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 Vand:  

Spildevand skal ledes til Holstebro Centralrenseanlæg, og 
overfladevand og regnvand skal tilsluttes det fælles 
regnvandssystem.  

 
o Der skal senest 6 måneder efter etablering af de respektive 

anlæg i MEC-projektet fremsendes en redegørelse for 
sammensætning og koncentration af spildevand fra det 
pågældende anlæg. 
 

o Af hensyn til egenkontrol af risiko for grundvandsforurening 
skal der senest 12 måneder efter udstedelse af VVM-
tilladelsen til MEC-projektet fremsendes en plan for 
monitering af grundvandet under MEC.  Moniteringen skal 
omfatte et løbende analyseprogram fra grundvandsprøver i 
forskellig dybde, så en eventuel grundvandspåvirkning kan 
registreres og imødegås på et tidligt tidspunkt. 
 

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

 

 Natur:  
Det er forudsat i VVM-redegørelsen, at de planlagte anlæg indenfor 
MEC-projektet ikke giver anledning til skade på Natura 2000-
områder. Derfor må luftforurening fra MEC-projektet, som kan nå 
ud til nærmeste Natura 2000 område - nr. N64 Idom Å og Ormsturp 
Hede - samlet set ikke medføre:  

 En deposition af N der overstiger 0,07 kg N/ha/år i 
habitatområdet i en afstand af 10 km fra MEC. 

 En deposition af Hg (kviksølv) der overstiger 0,20 mg/m2/år i en 
afstand af 200 meter fra anlægget 

 En deposition af Cd (cadmium) der overstiger 0,18 mg/m2/år i 
en afstand af 200 meter fra anlægget 

 En deposition af Cu (kobber) der overstiger 4,24 mg/m2/år i en 
afstand af 200 meter fra anlægget 
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 En deposition af Ni (nikkel) der overstiger 0,36 mg/m2/år i en 
afstand af 200 meter fra anlægget 

 En deposition af Cr (crom) der overstiger 0,22 mg/m2/år i en 
afstand af 200 meter fra anlægget 

 En deposition af As (arsen) der overstiger 0,25 mg/m2/år i en 
afstand af 200 meter fra anlægget  

 En deposition af Pb (bly) der overstiger 0,91 mg/m2/år i en 
afstand af 200 meter fra anlægget. 

 En deposition af furfural der overstiger 0,00007 mg/m2/år i en 
afstand af 10.000 meter fra anlægget 

  

 Afgasset biomasse:  
Afgasset biomasse skal håndteres i overensstemmelse med 
forudsætningerne i VVM-redegørelsen, herunder: 

o At den afgassede biomasse fra MEC-projektet kan 
håndteres på de udbringningsarealer, der er omfattet af 
Holstebro Kommunes afgørelse af 31. august 2012. 

o At tørstofdelen af den afgassede separerede biomasse 
afbrændes. 

 
Det bemærkes, at indtil nye og mere klare regler for håndtering af afgasset 
biomasse fra biogasanlæg foreligger, vil nye udbringningsarealer der er en 
nødvendig forudsætning for dette projekt blive vurderet ud fra følgende 
kriterier med mindre særlige habitat-hensyn skal iagttages: 

 At den separerede afgassede biomasse (rejektdelen) uden videre 
kan udbringes på marker inden for anlæggets naturlige opland, 
hvis denne biomasse kan betragtes som handelsgødning forstået 
som, at anvendelse heraf ikke vil give en næringsstofbelastning, 
der overstiger den, der findes ved regelret drevet plantebrug, der 
anvender handelsgødning.  

 At den separerede afgassede biomasse (tørstofdelen) kan 
afbrændes eller udbringes på marker, når udbringningen ikke vil 
give en næringsstofbelastning, der overstiger den, der findes ved 
regelret drevet plantebrug der anvender handelsgødning.  

 At for den afgassede biomasse (og/eller separeret afgassede 
biomasse) der bliver leveret retur til en leverandør, der har en 
husdyrgodkendelse, vil udbringningen ske i overensstemmelse 
med den tilladelse, denne producent har, vil yderligere vurdering 
efter VVM-reglerne ikke være relevant. 

 At vil biogasanlægget anvende anden miljømæssig forsvarlig og 
regelret håndtering af den afgassede biomasse skal denne 
vurderes konkret.  
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Begrundelse for afgørelsen 
 
Habitatområder og Bilag IV-arter  
I VVM-redegørelsens kapitel 12 beskrives projekts påvirkninger af natur og 
habitatområder. Den foreløbige vurdering viser således, at MEC-projektet i 
sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke kan påvirke 
Natura-2000 områder væsentligt. Der er dermed ikke behov for at 
udarbejde en egentlig Natura 2000 konsekvensanalyse. 
 
I forhold til bilag IV-arter i projektområdet vurderes det, at yngle- og 
rasteområde for stor vandsalamander og spidssnudet frø potentielt kan 
blive påvirket af MEC. Dels bliver der nedlagt et vandhul, og to andre ligger 
ganske tæt på anlægsområdet og antages at blive påvirket. Det vurderes, at 
de afværgeforanstaltninger, der foretages i form af etablering af 
erstatningsvandhuller forud for anlægsarbejdets påbegyndelse samt 
afskærmning af de to nævnte vandhuller, vil være tilstrækkeligt for at sikre 
arternes økologiske funktionalitet i lokalområdet. 
 
Arter af flagermus vil kunne forekomme sporadisk i området under 
fødesøgning, men projektområdet vurderes ikke at være et yngle- eller 
rasteområde. 
 
Ingen øvrige bilag IV-arter vurderes at kunne skades af projektet.  
 
Vurdering 
For at fastholde det grundlag for vurdering af projektet i forhold til 
habitatreglerne, der er lagt til grund i VVM-redegørelsen, er der fastsat 
retningslinjer for projektet, som er udmøntet som vilkår i VVM-tilladelsen.  
Det betyder, at bygherre for MEC-projektet skal sikre, at alle relevante 
anlæg indenfor det anmeldte projekt tilsammen kan rummes indenfor disse 
vilkår. 
 
Risiko  
Resultaterne af risikovurderingen indgår som en vigtig del af VVM-
redegørelsen i dette projekt og er afgørende for udlæg af sikkerheds- og 
planzoner i kommuneplantillægget.   

Under de nuværende forhold er kun Maabjerg BioEnergy omfattet af 
risikobekendtgørelse (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. 
december 2006), og der foreligger et lovpligtigt sikkerhedsdokument som 
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bilag til miljøansøgningen. Af denne fremgår identificerede uheldsscenarier, 
som alle drejer sig om uheld med biogas.  

Ved udslip af biogas kan der ved antændelse opstå en jetbrand, gasskybrand 
eller en gasskyeksplosion. Skadevoldende effekter fra disse hændelser vil 
være enten varmestråling ved brand eller eksplosionsovertryk ved 
eksplosion. Derudover vil der være giftvirkning af biogassen som følge af 
dennes indhold af bl.a. svovlbrinte og ammoniak. Rækkevidden af den 
skadevoldende effekt er dog kort, da biogas i det eksisterende anlæg 
befinder under et forholdsvist lavt tryk. Tidligere blev biogas til Vinderup 
trykket op til et niveau på 4,6 bar. Dette er dog siden ændret, således at 
biogas til Vinderup forlader Maabjerg BioEnergy's matrikel ved et tryk på 
ca. 700 mbar. 

MEC medfører udbygning af Maabjerg BioEnergy med supplerende 
biogasreaktorer. Dette betyder dog kun ganske lidt i risikomæssig forstand. 
Væsentligere er, at der opstilles et elektrolyseanlæg, der spalter vand i 
henholdsvis brint og ilt. Begge disse stoffer skal i det udbyggede anlæg 
produceres og opbevares under et højt tryk på ca. 30 bar. Både brint og ilt 
optræder som navngivne risikostoffer i risikobekendtgørelsen som 
henholdsvis brandfarlig og brandnærende.  

Af de udførte konsekvensberegninger fremgår, at brint klart vil give det 
største ekstrabidrag til risiko i omgivelserne fra Maabjerg BioEnergy med 
muligt farligt eksplosionstryk på 0,05 bar ud i en afstand af 400 meter fra 
udslipsstedet. 

Projektet indebærer også opgradering af biogas til biomethan af 
naturgaskvalitet i et såkaldt trykvandsanlæg. I dette anlæg trykkes biometan 
op til ca. 7 bar. Der vil således kunne slippe metan ud fra de ellers lukkede 
systemer og give en forholdsvis stor konsekvensafstand ved antændelse. Af 
konsekvensrapporten fremgår det, at der vil kunne opstå farligt 
eksplosionstryk ud i en afstand af ca. 465 meter fra udslipsstedet. Dette 
system påvirker således i betydende grad det samlede risikobillede. 

MEC indebærer også etablering af nyt anlæg til fremstilling af bioethanol fra 
halm. Dette anlæg vil ikke være omfattet af risikobekendtgørelsen, da 
mængden af bioethanol ikke er tilstrækkelig stor. Anlægget indgår med et 
bidrag til den samlede risikoopgørelse for MEC projektet, herunder med 
dominobetragtninger i forhold til Maabjerg BioEnergy. 

Opbevaring af den producerede bioethanol, der er et letantændeligt flygtigt 
stof, foregår i tanke med kun et ganske svagt overtryk og ved moderate 
temperaturer. Uheld derfra bidrager kun i beskedent omfang til 

 8 



risikobilledet, selvom de største konsekvensafstande er ca. 285 meter fra 
disse i forbindelse med mulige tankeksplosioner. Sandsynligheden for dette 
er dog meget lille, da tankene vil være kvælstofdækkede. Væsentligere er 
selve produktionsprocessen, hvor der foregår opkoncentrering af den 
dannede bioethanol ved destillation. Under denne proces vil bioethanol 
optræde under et tryk på ca. 5,3 bar og en temperatur over dets normale 
kogepunkt. Ved udslip til atmosfæren af denne varme tryksatte bioethanol 
vil der dannes en større gassky, der ved antændelse vil kunne give en 
gasskybrand og eventuelt derudover en gasskyeksplosion.  

Det fremgår af konsekvensrapporten, at et eksplosionsovertryk på 0,05 bar 
vil kunne nå ud i en afstand af ca. 425 meter. 

Vurdering 
Der er udarbejdet opdaterede risikodokumenter, og der er i regi af VVM- 
processen udarbejdet en risikoanalyse. Risikoanalysen er opsummeret i et 
særskilt bilag vedlagt VVM-redegørelsen, og er endvidere opsummeret i 
VVM-redegørelsens kapitel 7 og 10. Det vurderes, at projektet kan 
gennemføres som oplyst, og at VVM-redegørelsen med bilag giver et 
retvisende billede af den risiko, der er forbundet med det anmeldte projekt. 
For at fastholde forudsætningerne for den gennemførte risikoanalyse, er der 
udarbejdet retningslinjer, der indeholder en planlægningszone og en 
sikkerhedszone, som udmøntes som vilkår i denne tilladelse til bygherre. 
 
Ved væsentlige ændringer af projektets anlæg og drift, der kan påvirke 
risikoforholdene, skal bygherre foretage opdateringer af risikoforholdet ved 
opdatering af F/N-kurve.  
 
Affald  
MEC-projektet omfatter en optimal udnyttelse af råvarer og affald med 
henblik på produktion af energi. MEC – projektet bygger på en 
helhedstænkning af flere energiproducerende enheder i et koncept, hvor 
synergien mellem de enkelte løsninger udnyttes optimalt gennem 
nyttiggørelse og af masse- og energistrømmene mellem enkeltanlæggene.  

 
Synergien mellem de forskellige enkeltanlæg understøttes ved, at 
biprodukter fra en proces kan anvendes som råvarer i en anden proces eller 
afsættes som gødning eller til andre industrier. 

Forbruget af ressourcer og produktion af affald under etablering af anlægget 
er opgjort på basis af projektforslaget samt forretningsplanen, dateret april 
2012. De enkelte anlæg er beskrevet i nærmere detaljer i VVM-
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redegørelsens kapitel 5 (Teknisk beskrivelse af eksisterende og nye anlæg), 
hvorfor der her fokuseres på de synergier, der er karakteristiske for MEC. 

Der er foretaget en beregning af det forventede forbrug af råmaterialer, 
halm, flis og andre biobrændsler og mængderne af restprodukter. 
Håndtering og bortskaffelsen af restprodukter er kort beskrevet. 

Vurdering 
VVM-redegørelsen er vurderet at være retvisende for så vidt angår anvendte 
produktionsprocesser, råvarer og affald. For at fastholde bygherre i forhold 
til de retningslinjer, der er fastsat vedrørende brug af affald og råvarer, 
indeholder denne tilladelse vilkår herfor. 
 
På baggrund af Miljøportalens data om kortlagte V1 eller V2 områder er de 
eksisterende forhold med hensyn til forurenet jord i området beskrevet. Der 
fastsættes ikke retningslinjer for så vidt angår forurenet jord.  
 
Vand og overfladevand  
I VVM-redegørelsens kapitel 13 beskrives projektets påvirkninger af 
overfaldevand og grundvand. En del af projektet er fortsat på et 
udviklingsniveau.   
 
Der er derfor behov for målinger af spildevand fra alle anlæg på MEC, der 
sendes til Holstebro Centralrenseanlæg, for at kontrollere 
sammensætningen og koncentrationer af spildevand med henblik på, at 
Holstebro Centralrenseanlæg kan overholde udledningskravene i 
bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for 
vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer 
eller havet.  
 
Det skal ligeledes sikres i de myndighedstilladelser, der gives, at projektet 
ikke giver anledning til en merudledning af næringsstoffer, organisk stof og 
miljøfarlige stoffer fra Holstebro Centralrenseanlæg, der kan hindre 
målopfyldelsen i vandløb og Nissum Fjord. 
 
Projektet etableres i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der er 
derfor i VVM-tilladelsen stillet vilkår til egenkontrol af 
grundvandsforurening under MEC. Kontrollen kan omfatte et løbende 
analyseprogram fra grundvandsprøver i forskellig dybde, så en eventuel 
grundvandspåvirkning kan registreres og imødegås på et tidligt tidspunkt. 
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Spildevand  
Projektområdet er omfattet af Holstebro Kommunes spildevandsplan. De 
kloakerede områder er separatkloakeret, hvilket vil sige, at spildevand og 
overfladevand ledes i hvert sit ledningssystem. Spilde- og procesvand 
afledes til Holstebro Kommunes Centralrenseanlæg, før det rensede vand 
udledes til Storå. Regnvand fra området ledes i et regnvandssystem med 
udløb i Frøjk Bæk og herefter i Storå. 
 
Holstebro Centralrenseanlæg er et fuldt udbygget renseanlæg med rensning 
for organisk stof, kvælstof og fosfor. Anlægget er godkendt til en kapacitet 
på 188.000 PE (personækvivalenter). Anlægget er dog dimensioneret til 
230.000 PE. Anlægget belastes typisk med ca. 133.000 PE og ca. 5,7 mio. m3 
(gennemsnit for perioden 2005-09 i spildevandsplan), og har således en 
betydelig reservekapacitet. Det rensede vand udledes til Storå. 

Det er i VVM-redegørelsen forudsat, at alt spildevand og overfladevand for 
MEC-projektet skal tilsluttes fællesanlæg til håndtering af spildevands- og 
regnvandssystemer. Forud for tilledning af vand fra MEC-projektet til det 
centrale spildevandsrensningsanlæg og regnvandssystem i Holstebro, kan 
der som betingelse for en tilslutningstilladelse være krav om etablering af 
forrensnings og/eller forsinkelsesbassiner, hvilket der er plads til indenfor 
konceptets område. 
 
Vurdering 
Det er i VVM-redegørelsen forudsat, at spildevand fra eksisterende anlæg, 
der indgår i MEC-projektet, fortsat er tilsluttet Holstebro 
Centralrenseanlæg. Det er ligeledes forudsat, at overfladevand og regnvand 
fortsat tilsluttes det fælles regnvandssystem. Direkte udledning af 
spildevand indgår ikke i det anmeldte projekt og er derfor heller ikke 
omfattet af VVM-redegørelsen. Det betyder, at der ikke er grundlag for at 
give tilladelse til direkte udledning af spildevand fra de anlæg, der indgår i 
det anmeldte projekt.  
 
Det bør sikres, at projektet ikke giver anledning til en merudledning af 
næringsstoffer, organisk stof og miljøfarlige stoffer fra Holstebro 
Centralrenseanlæg, der kan hindre målopfyldelsen i vandløb og Nissum 
Fjord. Der er fastsat kommuneplanretningslinjer, der tydeliggør projektets 
forudsætninger for håndtering af spildevand og overfladvand som vurderet i 
VVM-redegørelsen. Af hensyn til håndtering af spildevand fra MEC-
projektet kan der være behov for etablering af forrensnings- og/eller 
forsinkelsesbassiner. Det beror på Holstebro Kommunes vilkår for 
tilslutningstilladelse til Holstebro Centralrenseanlæg. De respektive anlæg 
der etableres indenfor projektet skal samlet set kunne rummes indenfor 
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retningslinjerne. Det anmeldte projekt er på et udviklingsstadie, hvor det 
ikke er muligt at kende art og mængde af spildevand i fuldt omfang. Denne 
tilladelse gives derfor på vilkår om, at bygherre redegør nærmer herfor. Af 
hensyn til væsentlighedsvurderingen i forhold til habitatområder og Nissum 
Fjord samt af hensyn til at sikre statens forpligtigelser i medfør af 
vandrammedirektivet herunder de hensyn, der fremgår af høringsudkastet 
til vandplanens retningslinje 40 og 41, fastsættes der vilkår om, at bygherre 
foretager overvågning. 
 
Støj  
Støjforholdene er belyst i VVM-redegørelsens kapitel 8. Der findes ingen 
lovmæssige krav vedrørende grænseværdier for støj og vibrationer i 
forbindelse med anlægsarbejder. Det er op til de lokale myndigheder at 
fastsætte krav vedrørende grænseværdier og driftstider for arbejders 
udførelse. Normalt vurderes støj fra anlægsarbejder i forhold til en 
støjgrænse på 70 dB(A) mandag - fredag kl. 07-18 og 40 dB(A) i øvrige 
tidsrum. 
 
Der forventes i anlægsfasen at forekomme almindelige bygge- og 
anlægsaktiviteter. Det forventes, at særligt støjende aktiviteter begrænses til 
at foregå i dagperioden og det vurderes, at der ikke vil være problemer med 
at overholde ovennævnte støjgrænseværdier. 

Støj i driftsfasen 
Det forventes ikke at det samlede støjbidrag i dB(A) ved alle anlæggenes 
udnyttelse af den støjmæssige ramme, indebærer overskridelse af de 
vejledende støjgrænser i dagperioden.  

Det fremgår af VVM-redegørelsens tabel 8.3, at støjgrænsen på 40 dB(A) 
om natten ikke er overholdt ved 4 enkeltboliger i det åbne land, hvis alle 
anlæg hver især og på samme tid har et støjniveau svarende til de vejledende 
støjgrænser. 

MEC har forslået, at der i udbudsbetingelserne for nye anlæg bliver stillet 
krav til anlægsleverandører om, at det samlede anlæg overholder de mest 
skærpede støjgrænseværdier i natperioden ved de nærmeste beboelser. 

Der er i forbindelse med høringsfasen udtrykt ønske om etablering af volde 
og beplantninger. Det fremgår af nedenstående tabel A og B, at det er muligt 
at reducere støjbelastningen ved etablering af volde: 

Tabel A: Beregnede støjbidrag i dB (A) fra MEC (dag/nat) uden volde 

Referencepunkt Maabjerg  

Bioethanol 

Maabjerg 

BioEnergy 

Måbjerg- 

værket 

Sum 
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1 - Asmosevej 1 43/40 39/38 34/33 45/43 

2 - Asmosevej 2 40/36 37/36 35/34 43/40 

3 - Nørhedevej 3 33/31 33/33 34/33 38/37 

4 - Nørhedevej 1 32/29 32/32 35/34 38/37 

5 - Struer Landevej 20 33/31 35/33 27/26 38/36 

8 - Struer Landevej 9 31/29 35/ 33/32 38/37 

10 - Boligområde 02.B.01 22/21 24/23 25/25 28/28 

Tabel B : Beregnede støjbidrag i dB (A) fra MEC (dag/nat) med  etablering af 6,0 meter 
høj vold samt 5,25 høj støjskærm ved NOMI. 

Referencepunkt Maabjerg 

BioEthanol 

Maabjerg 

BioEnergy 

Måbjerg- 

Værket 

Sum 

1 - Asmosevej 1 41/40 35/34 34/33 42/42 

2 - Asmosevej 2 39/36 37/36 35/34 42/40 

3 - Nørhedevej 3 33/31 34/33 34/33 38/37 

4 - Nørhedevej 1 31/29 33/32 35/34 38/37 

5 - Struer Landevej 20 33/31 35/33 27/26 38/36 

8 - Struer Landevej 9 31/29 35/34 33/32 38/37 

10 - Boligområde 02.B.01 22/21 24/23 25/25 28/28 

 
Vurdering  
Miljøstyrelsen vurderer, at støjbilledet er retvisende og beskrevet på et 
niveau, der er fyldestgørende, og har på dette grundlag fastsat retningslinjer 
vedrørende støj.  Støj fra de anlæg, der indgår i MEC-projektet, skal samlet 
set kunne rummes indenfor MEC-projektets retningslinje vedrørende støj. 
Det betyder, at der i denne VVM-tilladelse fastsættes vilkår for støj i form af 
indretningsvilkår og vilkår om, at der ved udbud skal sikres valg af støjsvagt 
matriel.  
 
Afgasset biomasse  
Den afgassede biomasse vil omfatte fraktioner, der kan udbringes på 
landbrugsjord, og fiber der afbrændes på Måbjergværket. Det er forudsat i 
VVM-redegørelsen, at Måbjergværkets kedelanlæg, som anvendes til at 
forbrænde fiberen fra biogasanlægget og lignin fra produktionen af 
bioethanol, udformes så næringsstoffer fra den afbrændte afgassede 
biomasse kan opsamles og udnyttes som gødning på landbrugsarealer.  
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Maabjerg BioEnergy har gennemgået en VVM-proces der blev afsluttet i 
2008. Det fremgår, at omfanget af den afgassede biomasse, der skal 
håndteres efter MEC-projektets gennemførelse, kan rummes indenfor de 
udbringningsarealer, der er omfattet af den eksisterende VVM-redegørelse 
for Maabjerg BioEnergy fra 2008, som ligger til grund for Holstebro 
Kommunes afgørelse af 31. august 2012 vedrørende udbringningsarealer, 
der indgår til håndtering af den afgassede biomasse. 
 
Det fremgår af VVM-anmeldelsen og den dertil hørende VVM-redegørelse, 
at der ikke er behov for nye udbringningsarealer. Den afgassede biomasse, 
der forventes tilført landbruget og udbragt på landbrugsjord 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 udbringningsarealer, når projektet er fuldt etableret i 2015, skal 
disse vurderes i overensstemmelse med de VVM- og habitatregler, der er 
gældende på dette tidspunkt. 

 
I henhold til slambekendtgørelsens § 10 er det en forudsætning for at 
anvende den afgassede biomasse efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, at 
der maksimalt må anvendes 25 % andre biomasser end husdyrgødning 
beregnet på tørstofbasis. Af tabel C nedenfor fremgår det, at ca. 80 % (100 
% minus 19,7 %) vil komme fra andre biomasser end husdyrgødning. Det 
skyldes, at melasse fra produktionen af biomasse har et meget højt 
tørstofindhold. 

Tabel C : Maabjerg BioEnergy's tilførsel af affald og råvarer. Grøn 
markering er nuværende fordeling af tørstof. Gul markering er fordeling 
af tørstof ved ekstra tilførsel af C-5 melasse fra produktion af bioethanol 
på Maabjerg Bioethanol.  

 Tørstof, ton Fordeling % Fordeling % 
Husdyrgødning 31.307 81,4 19,7 
Valle, pulp m.v. 7.140 18,6 4,5 
Sum 38.447 100  
    
Melasse 120.640  75,8 
Sum 159.087  100 
 
Der er vedtaget en ny husdyrgødningsbekendtgørelse (BEK nr. 804 af 18. 
juli 2012), som åbner op for muligheden for at anvende afgasset vegetabilsk 
biomasse som gødning. Men hvis slambekendtgørelsen ikke ændres 
tilsvarende, skal 513.000 ton afgasset biomasse fra den grønne linje 
udbringes som slam efter slambekendtgørelsens regler. 
 
Der pågår et udredningsarbejde vedrørende VVM-behandling af 
udbringning af afgasset biomasse fra biogasanlæg. Udredningen omfatter 
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blandt andet en afklaring af, i hvilket omfang de arealer, der anvendes til 
udbringning af afgasset biomasse fra et biogasanlæg, udgør en integreret del 
af biogasanlægget. Naturstyrelsen har i en foreløbig udmelding i vejledning 
af 25. september 2012 angivet, at afgasset biomasse fra biogasanlæg skal 
håndteres som angivet i vejledning af 7. marts 2008 indtil den udredning, 
der pågår, er afsluttet.   
 
Vurdering 
Kommuneplanretningslinjerne for MEC-projektet bidrager til at sikre, at 
myndighedernes håndtering af afgasset biomasse kan rummes indenfor de 
forudsætninger, der ligger til grund for VVM-redegørelsen. Retningslinjerne 
udmøntes i denne tilladelse i form af vilkår for håndtering af biomasse. 
Bygherre kan anvende de udbringningsarealer, der er miljøvurderet af 
Holstebro Kommune senest i august 2012. Det er forudsat, at bygherre 
afbrænder fiber fra separering af den afgassede biomasse. Det er ligeledes 
oplyst, at regelsættet vedr. håndtering af afgasset biomasse er under 
forandring. Da behovet for nye udbringningsarealer først er relevant, når 
MEC-projektet er realiseret, er det rimeligt at udskyde vurdering af nye 
udbringningsarealer til behovet herfor opstår. Tilladelsen indeholder derfor 
alene pejlemærker for en fremtidig myndighedsbehandling af disse. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen om at meddele VVM-tilladelse vil blive offentliggjort på 
Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.  
 

Klagevejledning  
VVM-tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter reglerne 
i planlovens §§ 58, 59 og 60 af enhver med retlig interesse i sagens udfald 
samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der repræsenterer 
mindst 100 medlemmer og har beskyttelsen af natur og miljø eller 
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse som 
hovedformål  

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen, 
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 31. maj 2013 inden kl. 12.00. Miljøstyrelsen videresender klagen 
til Natur- og Miljøklagenævnet. 

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodninger 
om genoptagelse, betales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af 
klage sende en opkrævning på gebyret.  
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Yderligere oplysning om klageregler og gebyrordningen, herunder om 
tilbagebetaling af gebyret, kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside: Vejledninger (åbner i nyt vindue). 

Domstolsprøvelse 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal en sag anlægges inden 6 
måneder regnet fra den offentlige annoncering som foretages den 3. maj 
2013. 

 
 
Kopi til: 
Holstebro Kommune  kommunen@holstebro.dk  
Holstebro Brand og Redning brandogredning@holstebro.dk  
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Nord at@at.dk  
Midt og Vestjyllands Politi, OPA mvjyl-opa@politi.dk        
Embedslægerne Midtjylland midt@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk  
Friluftsrådet, kreds LimfjordSyd fr@friluftsraadet.dk 
Noah   noah@noah.dk  
Dansk Ornitologisk forening natur@dof.dk 
DOF Vestjylland  holstebro@dof.dk 
Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen       nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
Vestforsyning Vand A/S                      vestforsyning@vestforsyning.dk 
Individuelt partshørte borgere og virksomheder:  
Jørgen Friis Hansen, Struer Landevej 24, 7500 Holstebro 
Lise Vang Jæger, Asmosevej 1, 7500 Holstebro 
E. Christensen, Asmosevej 2, 7500 Holstebro 
Aksel Klogborg, Dellerupvej 4, 7500 Holstebro 
H. J. Hansen, Energivej 5, 7500 Holstebro 
Niels Hyldgård, Kresten Hyldgård, Hjermvej 32, 7500 Holstebro 
Hunsballe Frø A/S, Energivej 3, 7500 Holstebro 
John Skafsgaard, Jegbjergvej 13, 7560 Hjerm 
NOMI i/s, Hjermvej 19, 7500 Holstebro 
Michael Kristiansen, Nørhedevej 1, 7500 Holstebro 
Lene Christensen, Palle Winther Christensen, Nørhedevej 3, 7500 
Holstebro 
Majbrit Taulbjerg Christiansen, Struer Landevej 20, 7500 Holstebro 
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